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SINOPSE 

O objetivo do presente trabalho 6 investigar os 

componentes miticos na narrativa (O c-Lclo dct4 agaaる ) de Moacyr 

Scliar. 

Os mitos detectados no texto pertencem a duas 

categorias b言sicas: mitos gerais emitos judaicos. Entre ospri- 

meiros, estudam-se o significado mitico da 5 gua, o mito da Seー  

reia, o mito do retorno as origens e mito da Am6rica como Pa- 

ra so. O messianismo e a circuncis5o, que neste estudo esta as-

sociada ao mito da castrag5o, constituem mitos judaicos. 

O mito desvenda o universo numa totalidade orー  

g nica, enquanto a obra em estudo revela o trealtt em estado de 

fragmentag5o. Propomos, na aproximacao dos dois tipos de dis- 

curso, a utilizac5o da simbologia do labirinto. 



I NTRODU§AO 

O presente estudo visa a uma abordagem danarra- 

tiva (O e..Le....o dct4 a9 aas}, de Moacyr Scliar, no que respeita ao 

componente mitico nela subjacente. 

A escolha do objeto de pesquisa foi determinada 

pela constancia com que o escritor vem contribuindo para a liー  

teratura sul-rio-grandense - desde seu primeiro livro, da d6ca- 

da de 60; pelo lugar de destaque que conquistou, em virtude da 

qualidade de seus textos, bem como pela singularidade tem5tica; 

e, enfim, pela constatagao de que, a despeito disso, nao foi, 

at6 agora, suficientemente estudado, uma vez que as apreciag6es 

sobre sua obra limitam-se, geralmente, a artigos em peri6dicos 

e a escassos ensaios em livros. 

Por se tratar de autor em plena atividade cria- 

dora, cujo talento f5cil e fecunda imaginag5o t6 m assegurado 

continuidade de produg5o, julgamos que a pretens5o de abranger 

integralmente sua obra incorreria no risco da transitoriedade, 

uma vez que, nao se podendo prever o rumo pelo qual, a qualquer 

momento possa enveredar o ficcionista, toda conclus5o categ6ー  

rica estaria sujeita a ver esgotada sua vig6ncia. Por isso, res- 
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tringimos o "corpus" de nosso trabalho a uma 丘  nica narrativa, 

cuja mat6ria mitica 6 rica e diversificada. 

Entretanto, alguns tragos essenciais do texto, 

por demais marcantes para serem passiveis de desaparecimento, 

podem ser considerados como constantes significativas da quase 

totalidade de sua obra. 

A abordagem mItica justifica-se pelo pr6prio t -

tubo da narrativa, dado o importante papel que a 5 gua desempe-

nha nas mais diversas mitologias. O mito 6 um modo decompreenー  

s5o da realidade caracteristico da cultura arcaica. Porque 6 um 

relato sagrado, que desvenda, com recursos peculiares, os pri- 

m6rdios do Cosmo, dos seres e das coisas, possibilita ao inves-

tigador uma penetrag5o mais profunda nas quest6es fundamentais 

do homem. Assim, a revivesc6ncia do mito como situag5o existen-

cial justifica a aproximagao entre o discurso liter5rio eodis- 

curso m tico. 

Se o mito manifesta a sacralidade de um univer-

so monistico em que tudo se inter-relaciona numa totalidadeor- 

夢nica, (O eJci.o dct4 agLLa) revela o "real" em alto grau de des- 

sacralizag言o, objetivado no contexto de perda e fragmentag5o. 

Propomos, ao aproximar os dois sistemas de linguagem quedecor- 

rem de modos distintos de apreens5o do mundo, a utilizag5o do 

simbolismo do labirinto que, acreditamos, n言o s6 subjaz na ar-

quitetura do texto liter5rio, visto que 6 parte integrante de 

sua composi戸o, como fornece subsIdios para a compreens5o e o 

fechamento dos aspectos que pretendemos investigar. 

Na parte introdut5ria, procuramos refletir sobre 

os pressupostos te6ricos que consideramos indispens5veis para a 
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questao proposta: mito, mito judaico, mitologia da obra liter五ー  
ria e sTmbolo. 

O mito, em Scliar, tem a marca daheterogeneida- 

de que resulta do apelo a tradig6es diversas, podendo ser exa-

minado sob duas categorias b5sicas: os mitos propriamente di-

tos e os mitos judaicos, embora estes iiltimos nao correspondam 

ao sentido restrito do termo. 

O estudo do simbolismo das 5 guas, da sedug5o e-

xercida pela figura feminina de natureza ambrgua, dosignifica_ 

do mitico da busca das origens e da nog5o da Am6rica como Pa- 

ra!so, imp6e-se pela relevancia que assume no texto. 

Para a abordagem do semitismo, selecionamos dois 

aspectos cuja importancia nos pareceu substantiva, seja para a 

compreens五o do Judaismo, seja pelas conotag6es que envolvem na 

obra do escritor judeu: o messianismo e a pr5tica da circunci- 

sao. 

Estando o messianismo presente ao longo de toda 

a hist6ria do povo de Israel,6 tamb6m uma constante na produ- 

c5o liter5ria de Scliar, sob as mais diversas perspectivas. Su- 

perando o mito quando empreenderam a valorizag5o do tempo de 

sentido 6 nico, os judeus acabaram por reencontr言-lo atrav6s da 

crenga na restaura9ao final dos tempos. A circuncisao 6 a mar-

ca que evidencia o destino de "elei o". 

O mito do B xodo sugere duas possibili4ades de in- 

terpreta頭o: como hist6ria exemplar da vida devota e como com-

ponente da visao freudiana que subverte o discurso religioso. 

Os aspectos relativos ao mito s5o examinados a 
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partir das posig6es te6ricas de diferentes autores, na medida em 

que fornecem subsidios para o tema investigado. Entre eles, desー  

tacamos Mircea Eliade, Northrop Frye e Donaldo Schtller, onde 

buscamos embasamento sobre o mito de um modo geral; Freud e Ger- 

shorn Scholern, no tocante 五  problem5tica judaica;S6rgio Buarque 

de Hollanda e Alfonso Reyes, para compreendermos a concep頭o do 

Paraiso americano. 



1 - FUNDAMENTOS TEORICOS DO MITO E DO STMBOLO 



1.1 - ORIGEM E CONCEITO DE MITO 

Para estudar o mito, optamos, num primeiro mo- 

mento, por uma tentativa de compreenda-lo em suas origens; se- 

gue-se o levantamento de suas caracterTsticas essenciais, cujo 

embasamento 6 proporcionado pelas reflex6es de Donaldo Schtller, 

complementadas, em alguns pontos, por Mircea Eliade. 

O voc五bulo "mito" recebeu valores semnticos diver- 

sos, atrav6s dos tempos e mesmo na atualidade. Segundo Eliade, 

6 concebido em mais de uma perspectiva: ora 6 visto como "in- 

veng5o", "f5bula" e "ficg言o", ora como hist6ria verdadeira, 

"tradi ao sagrada, revela戸o primordial, modelo exemplar". So- 

bretudo os etn6logos, os soci6logos e os historiadores dasre- 

ligi6es estao familiarizados com a segunda acepg言o, que refle-

te o modo como o compreendiam as sociedades tradicionais, em 

que vigorava o mito vivo, nao-dissociado do contexto. 1 

Constatamos, com Donaldo Schtller, 2 que6 o modo 

de estar no mundo inerente a condig五o humana o fato gerador do 

mito. Porque difere do animal, que 6 natureza, - eque, por is- 

so, nao perdeu o estado de unidade - o homem dela se distan- 

ciou, conhecendo uma situag5o de exilio. A separag五o se deu 

por uma ruptura estabelecida entre ele e o mundo, quando pas- 

、

、  
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sou a estranh5-lo, colocando-se diante dele em estado de ad- 

miragao (de "ad mirare" = "olhar para") . Perdido o acesso ユー  

mediato a realidade, cria um sistema provis6rio para compre.- 

end6-la e recuper五-1a - o discurso mitico. 

Assim, o mito 6 eminentemente linguagem instau-

rada como tentativa de superag5o da perda da unidade original 

com a natureza ou, em outras palavras, 6 uma forma de inter-

pretar a realidade que visa a recupera夢o da uni o com a to- 

talidade. Tal tipo de discurso 6 caracteristico das sociedaー  

des primitivas e arcaicas e reveste-se de algumas peculiari-

dades cujo exame consideramos importante. 

Nascida quando o homem ainda 6 incapaz de rea-

lizar abstrag6es, a linguagem mitica 6 pi stica, visivel, ra- 

z5o por que tudo nela aparece personificado -sentimentos, fa- 

culdades do intelecto, fen6menos da natureza, etc.E asserti- 

Va, dogm5tica, porque visa precisamente a aquietar o homem. 

Por n5o ser passivel de comprovagao, gira sobre si mesma, dis- 

tinguindo-se de outros tipos de discurso, como o filos6fico, 

o cient fico ou o psicana1Itico, enunciados nials tarde, quando 

a resposta mitica 6 recusada. Entretanto, estas outras formas 

de compreensao do mundo e do individuo, inserem-se no mesmo es- 

pago inquietante, aberto pelo abismo entre o ser humano e a-

quilo que o circunda. 

O discurso mitico, ainda, vem investido do po-

der de desvendar e ordenar o universo, de participar do seu 

processo de criagao, uma vez que integrando oreferente eo re- 

ferido, mito e realidade s5o uma 6 nica coisa, caso contrario 

no seria possivel superar a ruptura. 
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Como se constitui num relato sobre as origens, 

o mito apresenta preocupag五o predominantemente ontoi6gica, re- 

cupera o passado para fundamentar o presente. Dai o grande Va- 

b。r atribuido a Mem6ria (Mnem6sine) na mitologia grega, divユnー  

dade que 6 fecundada por Zeus, o qual representa o poder, tor- 

nando-se m言e das Musas que sustentam o discurso mitico. Com- 

provam-no as palavras do historiador das religi6es 

"O rnん to ncuL/ul como,9/La. 	動 ‘a9a.nha.4 do4 
En.te4 Sob九enatu九aえる , uma. 'i.ectUda.de pct.61oa 
α exLo.tんit,4ejct uma. /LealLda.de totctち  o Co4 ー  
mo,oa apenc る  vm 紅ctgm evito: ama. 2ha., uma. 

e4 pEe-te vegeta..&,am com po/e.tamjvto hamctno, 
ama. えnる航taえ9動・ E る emp九ら po九ta.nto, a. na.九ー  
mtんva de ama.'C/L -ta.戸o':e.ea. /L配ct.ta. de qae 
modo a.IL90' oん  p/Lodazんdo o c.ome9oactsER". 3 

Pode-se afirmar que o mito 6 verdadeiro porque 

nele o mundo se desvenda, uma vez que relata a emerg6ncia do 

ser e fala do que "realmente" aconteceu. 

O mito que narra a origem da morte 6 :6"verdadei- 

ro" porque a mortalidade do homem esta ai para atest5-bo. A- 

frodite 6 "real" devido ao fato de o amor impor-se como uma 

realidade; quando hoje se deseja compreender este sentimento, 

disp6e-se de vasta bibliografia a respeito; os gregos, ao in- 

v6s disso, possuiam apenas a deusa nascida da espuma do mar 

para fundament五-bo. 

Por ter surgido como manifestagao oral -na con-

jetura de Donaldo Schtfler - o mito entra em crise quando apa-

rece a linguagem escrita. N5o deve, portanto, ser desp -ezada, no 

exame te6rico do problema, a diferenga entre o mito antropo- 
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l6gico, o mito vivo, n5o-separado do contexto, e o mito lite- 

r rio, que 6 a fic頭o. 
、  

1.2 - MITOS JUDAICOS 

Partindo do pressuposto de que os eventos que 

integram o passado do povo judaico j5 n言o podem, a rigor, en- 

quadrar-se na categoria dos mitos, no sentido estrito em que 

usamos o termo, pretendemos enunciar algumas raz6es que deter-

minam seu afastamento do mundo de mitologia. 

Entretanto, se 6 v5lido, por um lado, poder-se 

conceber a ocorr6ncia de um processo de desmitificag5o no seio 

do pr6prio Judaismo, por outro, h言  circunstancias que levam a 

crer que o componente mitico 6 preservado em alguns aspectos 

e que, sendo integralmente rejeitado num plano,6 reencontra- 

do em outro. 

1.2.1 - Mito e misticismo 

Com o objetivo de elucidar a quest5o, buscamos 

distinguir mito de misticismo, procurando demonstrar, com Ger- 

shorn Scholem, 4 que cada urn irrompe em est5gios diferentes da 

cultura humana. 

N5o pretendemos abordar aqui a quest言o parado-

xal e complexa que 6 a ess6nciadaexperi6nciamistica, nemdis- 

correr sobre o misticismo judaico, em suas peculiaridades,ca- 

racteristicas b五sicas ou correntes mais significativas. B nos-

so intento somente esclarecer em que consiste o misticismo e 

questionar sobre o fato de que ele se manifesta somente ap6s 

a superag5o da 6 poca mitica. 
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Ao tratar das caracteristicas do misticismo juー  

daico, Gershom Scholem principia por investigar o que signi- 

fica misticismo, de modo geral, endossando a defini頭o do Dr. 
Rufus Jones: 

"Vou. a4aJt.a pct2ctvn.ct pana de.4LgncVi. o れp0 
de. ketLgえao qu.e. coLoca ct En‘α 4 enctpen.ce.p... 
戸o んrne.dんctict da 九eLa戸o corn Oco.る,na conるー  
cL邑nc.41a 2 n.tirna e. diii.e.ta da Pn.e4e.n9a VLuんー  
na.E 'teiLLgんio n％るeu eる板94..O rnai..4 V.VO, 
cta,idr, o iMfD" Ar," 5 

A seguir, o autor toma o breve conceito de To- 

mis. de Aquino: "Cognitio dei experimentalis" ー  o conhecimento 

de Deus pela experi6ncia - e esclarece que a atitude do misー  
tico る  "determinada pela experi6ncia fundamental do eu intimo 

que entra em contato imediato com Deus ou com a Realidade me- 

tafisica".6 

Sendo o misticismo um estagio definido no de-

senvolvimento hist6rico da religi5o, seu aparecimento ocorre 

sob condi 6es especificas. Relaciona-se com uma fase determi-

nada da consci6ncia religiosa e dela 6 insepar言vel, embora se-

ja incompativel com outros periodos que n言o possibilitam asua 

ocorr6ncia. 

Apresentando os diversos momentos da evolug5o 

da consci6ncia religiosa da humanidade, o autor esclarece que, 

num primeiro periodo, o pr6prio mundo 6 divino, estando povoa-

do de deuses com os quais o homem se confronta a cada passo, 

podendo misturar-se com eles sem recorrer 五  meditag五o ext五ti- 

ca. 
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Nesse instante, o misticismo 6 invi vel, pois 

s6 ocorrer5 quando o abismo entre o humano e o divino se hou-

ver tornado um fato da consci6ncia interior. Todavia, tal si- 

tua頭o harm6nica 6 possIvel apenas enquanto perdura a infan- 

cia da humanidade, sua poca mitica. A "imediata" consci6ncia 

da inter-relagao, da interdepend6ncia de todas as coisas e da 

sua unidade essencial, que precede a dualidade e desconhece a 

separa戸o, o universo monistico da era mitica 6 alheio ao es- 

p rito do misticismo. Neste primeiro est5gio, a Natureza 6 o 

cen五rio em que se d5 a rela9言o entre o homem e Deus. 

O segundo periodo considerado pelo autor, onde 

tamb6m nao existe misticismo, corresponde 乞  る  poca criativa em 

que irrompe a religi o, a etapa cl ssica do surgimento da re- 

ligiao institucional, O pesquisador assegura, com muita pro- 

priedade, que: 

''A 4up/t.emct'LLn9.o dcz /L.eLLgえaO Ede4 wL't α 
hcurmon4Lct onZn.Lca do Homem,UnLue/i.4o eVea4, 
-L4o.ecv. o homem do4 owt/Lo4 配emen-toる  do eるー  
板B-Lo ovilitLco de 4aa con4c脆nc.Lct p'Lえm..tLー  
vz e. mZtLccz. P0え  4, em 4cLa '0九ma C.販44.LC.ct, 
z 九  e!えgLdo 4え9nL6えccLa cii,La戸o de um p/r..o 一  
6undo ctbL4mo,conceb.Ldo conic ab4oeato, enー  
t/Le Veu4,o Seit え  n‘えn.to e.t九a n4cedentct, 
e o Homem,a c九えatu'ui イえ  nLta". 7 

O homem se conscientiza de uma dualidade fun- 

damental, de um espago intransponivel. Somente asvozes -a voz 

de Deus, que orienta e legisla em Sua revela頭o, e a voz do 

homem na oragao - podem transp6-lo. 

且  imprescindivel enfatizar, com o te6rico, que 

as grandes religi6es monoteistas vivem e evoluem sob a perma- 
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nente consci6ncia desta polaridade implantada por um abismo que 

nunca sera transposto. Scholem acrescenta que: 

''Pa/La. e2a.4,o cena/LLo da. 九eU9ん  io nao E 
maえ4 a nctta,'Leza ma4 a. 	ao moiLa.P e iee.えー  
9んO4a do homem e da. eomun.Ldade do4 homen4, 
cuja. え  nte/Lct9do )Lea!えzza h.L4.t6kえa, de ce九ー  
.ta ' o/Lnia,como o paLco em que 乞 'Lep'Le4enー  
-tctdo o d/Lajna da. /Lee.a.ti'A, oi'ttiio - 	ムnmDm ー 円 ー～一…v、 “"’レしぺ一‘んy‘、‘ノ  ヒJレしルヒ  U 	nOmem e 
UeU.る ’‘, 

Somente depois de a religi o ter recebido na 

hist6ria a sua expressao cl五ssica em certa forma comum de viー  

v6ncia e de crenga,6 que se pode testemunhar o fen6meno do 

misticismo coincidente como que o autor denomina deperIodo "ro- 

mntico" da religi o. 

O misticismo n5o nega o abismo, mas, por perce- 

b6-lo, entrega-se a busca do caminho oculto que permita trans- 

p6-lo. Num novo plano, tenta recuperar a antiga unidade que 

a religido destruira. O cen5rio, neste instante, る  a alma e a 

sua trajet6ria, "atravるs da multiplicidade abismal das coisas 

em diregao a Realidade Divina, agora concebida como a unidade 

primordial de todas as coisas".9 

Com raz五o, o autor conclui que, em certo. sen- 

tido, o misticismo representa a revivesc6ncユa do pensamento 

mitico, embora se deva ter presente a diferenga entre a uni-

dade que preexiste a dualidade e a unidade recuperada por es-

sa nova irrup夢o da consci6ncia religiosa. A retomada do mito 

pelo misticismo judaico encontra sua mais alta expressao na Ca- 

bala, que 6 a parte oculta ou esotるrica do Judaismo. Procuran- 

do revelar amplo e profundo conhecimento do Cosmo, subjacente 
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aos textos do Antigo Testamento, manifesta, em suas especula- 

g6es, tend6ncias cosmog6nicas e escatol6gユcas que, sendo for-

mas de escapar da hist6ria, reatualjzam o mito. Tambるmossimー  
bolos cabaUsticos envolvem Tntjma conex5o com o mundo da mi- 

tologia. 

Do exposto, conclui-se que h5 fundamentais diー  
ferengas entre mito e misticismo. 

O mito se origina no momento em que o homem ad-

quire consci6ncia de seu modo de ser no mundo, separado da na- 

tureza. Ocorre a superag5o desta ruptura original, pr6pria da 

condi頭o humana, mediante a elaborag:o de um discurso que des-

venda um universo monIstico que, considerado divino em sua pr6ー  
pria ess6ncia, る  habitado por deuses que n5o precisam ser bus- 

cados na experi6ncja ext5tjca. Dai o desconhecimento do hiato 

com o transcendente. 

O misticismo encontra sua expressまo na religi5o 

monoteista, quando, tendo deixado atr言s de si o inundo da mi-

tologia e o da Revelagao, o homem se desenvolve sob aconscj6n- 

cia do abismo instaurado pelas polaridades infinito "versus" 

finito, Deus "versus" criatura. Al6m disto, sendo fen6meno e-

minentemente hist6rico, distingue-se do car5ter ateniporal do 

estagio initico. A unidade agora 6 buscada no plano intimo, j五  

que o ser humano procura experimentar dentro de si a presenga 

de Deus. 

As sociedades referidas como primitivas, onde 

o mito continua vivo, permanecem no est5gio de cultura quere- 

presenta a infncia da humanidade. Negam, na pratica, o decur- 
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so hist6rico, dominando o Sagrado, de forma quase constante, 

mediante o rito, que assegura a COntemporaneidade dos Entes 

Sobrenaturais. 

1.2.2 - O tempo em duas perspectivas 

Mircea Eliade, 1 a despeito da condig5o dehisー  
toriador das religi6es, estuda em profundidade aontologja ar- 

calca. Seus pressupostos fundamentais fornecem materjiaj. indis- 

pens5vel nまo apenas para uma abordagem do mito, de modo geral, 

como tamb6m para uma pesquisa sobre o Judaismo, pois se det6m 

nas importantes inovag6es trazidas pela religi言o monoteIsta. U- 
ma delas る  um novo conceito de tempo. A seguir, com o mit6lci- 

go, passamos ao exame da durag言o temporal, em sua.s duas pers- 

pectユvas - a sagrada e a profana. 

Para o homem arcaico, assim como o espago apre-

senta porg6es qualitativamente diferentes entre si - sendo que 

umas constituem um territ6rio sagrado e, por conseguinte, jor- 

te e significativo e outras, o profano ou amorfo - tambるm o 

tempo se revela heterog6neo e descontinuo. 

As diferengas entre tempo sagrado e tempo pro-

fano relacionam-se com as concepg6es do homem religioso e as 

do n5o-religioso, sendo que este 6 o habitante do universo des- 

sacralizado. 

Segundo o autor, o tempo profano 6 a "duragao 

temporal ordin5ria em que se inscrevem os atos despojados de 

significag5o religiosa
", 11 que s五o os 

q
ue n

ao p
ossuem um moー  

delo mTtico. As festas, por exemplo, que na maior parte das 
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vezes sao peri6dicas, circunscrevem-se no tempo sagrado. 

O homem das sociedades tradicionais, atravるs da 

reatualizag5o do gesto primordial, executado "inhllotempore", 

feito possivel atravるs do rito, tem a possibilidade de efetuar 

a passagem de um tempo para o outro, ou seja, ele る  projetado 

para fora do decurso profano e se instala no tempo "sagradcS' ー  

porque transfigurado pela presenga da divindade - e "forte" do 

PrincTpio ー  tudo ocorreu "ab origene" e os mitosde origem rei-

teram a cosmogonia, que る  considerada a criagまo por excel6n- 

cia ・  Desta forma, torna-se contemporaneo dos Entes Sobrenatu-

rais - deuses, antepassados ou her6is - e dos eventos fabulo- 

SOS ent5o ocorridos, do que adv6m uma sるrie de conseqU6ncias 

ben6ficas para o participante.E mediante a imitagまo dos ar- 

qu6tipos e atrav6s das repetig6es que ele chegaa verdadeira 

abolig5o do tempo continuo. Deve-se ter sempre presente que o 

instante mitico 6 atemporal, isto る  , n5o esta inserido no de-

curso hist6rjco. 

O tempo sagrado apresenta tr6s caracterTsticas 

b5sicas - 6 cえ九cula九, 九eVQA.4Zve..e e. 'i.e.cape.磁v e..t ~que podem ser 

ilustradas pelo cerimonial mesopotmico de Ano Novo, AIzZ.tu, que 

reiterava a cosmogonia. Ocorria nos iiltimos dias do ano velho 

e nos primeiros do novo, e, na ocasi o, era recitado o Enuirnct 

“えるh - Poema da Criag o. O enredo mTtico-ritual 6 assim cons- 

tituido: O deus Marduk empreende um combate com o monstro ma-

rinho Tiamat, "in jibo tempore", do qual resulta o.finai do Caos 

- representado pelo drag5o, simbolo do "Oceano Primordiab".Vi- 

torioso, o deus cria o Cosmo, com os pedasos do corpo domons- 

tro, e o homem, com o sangue do dem6nio Kingu, o principal a- 

liado de Tiamat.12 
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Quando o homem religioso participa da realida-

de do enredo mitico atrav6s do artificio do rito, h五  uma sus- 

pens5o do tempo profano, visto que ele 6 inserido na sacrali- 

dade do instante extra-temporal. Este tempo sagrado6 um "tem- 

P0 mitico primordial feito presente", recuperado periodicamen-

te num eterno retorno. Por isso, afirma-se sempre novo e for- 

te, ja que 6 uma constante a id6ia da perfeigao dos Prim6rdios. 

Diferente do tempo sagrado, ontol6gico por ex- 

cel6ncia, que n五o muda nem se esgota, o tempo profano 6 aque-

le em que tudo se desgasta: o homem, a comunidade e o pr6prio 

Cosmo. Eis o sentido da cerim6nia de .Ano Novo: j5 que todas as 

coisas tendem para o envelhecimento e a destruigao,6 preciso 

abolir o tempo que passou (este6 o significado da volta ao 

amorfismo do Caos, representado pelo monstro primordial) e ・criar" 

o mundo novamente (dai o retomado combate travado entre a diー  

vindade e o drag五o, do qual adv6m a criag o) por meio do rito; 

em conseqi'i6ncia, o ser humano tambm renasce, resultando dai 

uma purificag5o dos pecados do individuo e do grupo. 

O decurso profano ou hist6rico, por oposi o ao 

an ter io r, 6 tneafL, ん九九  et/e九4Zve乙  e. ん九九  ecape't瓦ve..e.Esse 6 。  temー  

p0 em que se insere o homem moderno, produzido pela hist6ria. 

Eliade acrescenta que mesmo o homem n5o-reli- 

gioso, cujo universo se apresenta dessacralizado, desconhece a 

continuidade e a homogeneidade do tempo, que se lhe apresenta 

com diversas facetas. Quando, por exemplo, trabalha ou se a- 

borrece, na mon6tona batalha do cotidiano, experimenta umrit- 

mo temporal diverso daquele que lhe proporcionam os espeta- 

cubos, a audi6ncia de sua composi 5o favorita ou a presenga da 
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pessoa amada. 

Todavia, o autor deixa claro que, para o n云o- 

religioso, 6 inacessivel. a qualidade transumana do tempo li- 

tirgico, tempo primordial santificado pelas divicndades, passi- 

vel de "re-presentar-se" por meio da festa. Neste caso,o tem- 

p0 nao apresenta nem ruptura nem "nhist6rio": "CcflStitUiamajs 

profunda dimens五o existencial do homem, est5 ligado a sua pra- 

pria exist6ncia, pois tem um comego e um fim, que 6 a morte, o 

aniquilamento da exist6ncia". 13 Ainda que ocorra multiplici-

dade de ritmos de tempo, esse homem sabe que se trata sempre 

de uma experi6ncia genuinamente humana, na qual nunca est五  in- 

cluida a presenga da divindade. 

O homem religioso, por sua vez, tem consci6ncia 

da possibilidade de deter periodicamente a durag5o temporal do 

presente hist6rico pela inser頭o, atrair6s dos ritos, num temー  
p0 sagrado. 

Segundo Eliade, 4 6 com os hebreus que se d云  

pela primeira vez a valorizag5o da hist5ria. Num texto escla- 

recedor, cujos aspectos b言sicos focalizamos a seguir, mostra 

que, na concepg o judaica, o acontecimento hist6rico passa a 

ser considerado como uma teofania. 

Na tradi 言o judaico-crist5, podemos considerar 

como evento primordial, no sentido em que a express云o 6 aqui 

compreendida, o drama do Pararso. Entretanto, o que se torna 

problem言tico s五o os acontecimentos que - revestindo-se de uma 

importancia fundamental para o JudaTsmo e constituindo-se mes-

mo em verdadeiros modelos sempre presentes na vida religiosa- 

j5 n5o podem ser considerados como mitos no sentido restrito 
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do termo. Tal 6 o caso do B xodo do Egito ou da Revelag5o no mon- 

te Sinai, que nao se situam num momento atemporal do Princiー  

pio, mas se encontram perfeitament.e localizados num tempo e 

espago determinados, fazendo parte do passado kLる t o'.co dopo- 

vo de Israel. Assim h5 uma valorizag5o do pr6prio decurso li-

near do tempo, e n三o de uma Idade de Ouro, como nos mitos das 

sociedades primitivas. 

Sabe-se que os hebreus, no transcurso dahist6ー  

ria, foram vrtimas de uma s6rie de calamidades. O interessan-

te 6 o 4.LgvL..L Lcado e a 7u.'z9ao que eles atribuem ao sofrimento 

resultante das cat5strofeg hist6rjcas. Uma derrota militar ou 

uma invas言o, n5o as consideravam como ocorr6ncja absurda,des- 

provida de significag5o ou advinda do acaso, mas viam-na como 

manifestag五o da c6lera de Jav6, que, indignado com o procedi-

mento do seu povo, enviava-lhes prontamente o castigo. Assim, 

por detr5s de todo flagelo estava a presenga ativa de seuDeus, 

o que explica o profundo significado conferido ao sofrimento. 

E de crer que tal concepg5o os ajudasse a suportar as adver- 

sidades, uma vez que, compreendida a causa dos males,, eles se 

tornavam mais f.ceis de serem tolerados ou remediados. 

Sob esse aspecto, os hebreus apresentamumpon- 

to em comum com os povos primitivos, para os quais toda cat5s- 

trofe c6smica (inundag云o, seca, tempestade, etc.) ou social 

(escravidるo, humilha戸o, etc.), jamais aparecia desprovida de 

significag5o. Normalmente, a causa era atribuida t atuagるo de 

forgas magicas ou demoniacas ou a uma neglig&ncia (falha ri- 

tual). Embora haja diverg6ncia quanto 乞  causa, constata-se a 

identidade quanto ao fato de jamais considerarem o sofrimento 

como algo gratuito e casual. 
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Os hebreus n5o s6 concediam um profundo signi-

ficado ao sofrimento, uma vez que, para al6m das ocorr6ncias 

nefastas entreviam a vontade de Java, como tanib6madmitiamque 

ele apresentava uma clara fung5o. O acontecimento funesto im-

plicava uma necie44idctde, uni meio atrav6s do qual os filhos de 

Israel eram reconduzidos ao seu verdadeiro destino, pois em6- 

pocas de paz e de relativa prosperidade voltavam-se para os 

Ba'als e os Ashtartるs dos seus vizinhos cananeus.15 Nopr6prio 

Antigo Testamento h5 a revelag五o de que esses cultos a Baal e 

t deusa-m5e constituIam constante perigo para os descendentes 

de Abra五o, e a adora戸o exclusiva de um deus 丘  nico s6 conse-

guiu se impor paulatinamente. Deste modo, era atrav6s das tra- 

g6dias hist6ricas que reencontravam seu Deus e, assim, n5o se 

quebrava 

de volta 

e perigo 

apelo ao 

sultavam 

a heranga legada por Mois6s. Este gesto desesperado 

ao Deus verdadeiro nos momentos de extrema gravidade 

lembra a atitude das sociedades primitivas, em que o 

Ser Supremo s6 se dava em 6 ltimo recurso, quando re- 

vas todas as tentativas junto a outras divindades, a 

entidades demoniacas e a feiticeiros destinados a afastar o in- 

fort6nio. 

O mais impressionante e que os profetas - men-

sageiros do Todo-Poderoso e guias religiosos de Israel,quevoー  

ciferavam contra a idolatria e a imoralidade eque se preocupa- 

yam com a preservag5o e a explicag5o das antigas leis - con-

firmaram e desenvolveram, nas suas visses terrificantes, a i- 

nevit5vel punigho enviada por Javg aos eleitos que nao se man-

tiveram figis a sua f6. Conforme Mircea Eliade,. proporgao que 

as profecias se confirmavam por trag6dias, os eventos his t6ri- 

cos assumiam significado religioso, ou seja, apareciam niti- 
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damente como castigos infligidos pelo Senhor. 

Assim, em virtude de os acontecimentos contem- 

poraneos serem interpretados pelos profetas h luz de uma f6 

religiosa, tais acontecimentos transformavam-se em te o6ctn.Laf, 

nega.tLvas, emc ラl exa de Jav6. A hist6ria 6 vista como uma s6rie 

de teofanias, nao sG negativas como tamb6m positivas, assumin- 

do, cada ocorr6ncja hist6rica, um valor intrinseco. Os profe- 

tas, portanto, pela primeira vez, valorizam a hist6ria, conse- 

guindo ultrapassar a concepg o ciclica tradicional, que garan-

tia a todas as coisas uma eterna repetigao, "ad infinitum", e 

tornando-se descobridores do tempo linear com um6 nico senti- 

do. Tal concepg5o 6 retomada e levada h s 6 ltimas conseqU6ncias 

pelo Cristianismo, que chega 乞  santificag五o da hist6ria. Isso 

ocorre atrav6s de Jesus Cristo, que encarna num perodo his- 

t6rico bem delimitado, assumindo a humanidade dos seres huma-

nos para redimi-los. 

Entretanto, o historiador das religi6es escia- 

rece que essa descoberta fundamental do Judaismo n5o ser5 a-

ceita pela consci6ncia do povo judeu de forma total e imedia- 

ta. Por ser a hist6ria concebida como teofania, a his toriogra- 

fia,em Israel, atinge cedo, eimrelag5o a outros povos, um alto desenー  

volvimento.SegundoMetzger, ル  nos periodos de Davi eSalom5o, por 

volta do s6culo X a.C., que se caracterizam pelo surgimento de 

uma nova mentalidade intelectual, j言  se revelam as tentativas 

de uma historiografia que ultrapasse os limites do simples re-

gistro dos anais. 

As antigas tradic6es asseguram a ag5o de Deus, re- 

latando atos milagrosos isolados,enquanto a antiga historiografia de 
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Israel visualizava a atuag五o de Jav6 como uni processo imper- 

cept vei, mas real e efetivo, desenvolvido dentro epordetr5s 

de tudo o que sucede, gerando efeitos sobre os acontecimentos 

e as decis6es humanas. Assim, desde o inrcio, Israel desenvol- 

ye a sua historiografia, uma vez que viveu e experimentou a a- 

c o de seu Deus "na" e "atrav6s da" hist6ria. 

Para Eliade, o Deus do povo judeu n巨o se consti-

tui numa divindade criadora de gestos arquetipicos, trata-se 

de uma "personalidade" que interfere permanentemente nahist6- 

ria, e chega h seguinte indagag云o: 

Po demoる  atE えflte/t/Lo9Liltーnoる  る e o mono-teZる一  
mo bct4ectdo via lteve.eLct9ao d-L'ieta e. peるる oct.e 
da divえndade, ndo -tkaz nece44 α九え  czmen.te. conー  
4え  g o α ’4aeva9ao' do tempo, α4uct't a.o IL-Lー  
za9ao ・ no quctd'w de. hL4t5'tLa".' 7 

Por isso, embora a nog5o de Revelag五o esteja 

presente em todas as religi6es e em todas as culturas, h五  que 

estabelecer uma diferensa fundamental entre as Revelag6es das 

religi5es arcaicas e a Revelag五o monotei:sta: as primeiras o-

correram num tempo mitico, no instante extra-temporal doPrin- 

cipio - tudo, ent5o, acabava sempre coincidindo com a cosmo- 

gonia; a iiltima,por6m, n五o se deu num tempo c6smico,mas notem- 

p0 propriamente dito, na durag五o hist5rica. 

Segundo Eliade, na concepgao judaica tamb6m o- 

corre a 

"-Ln.te.n.ven9ao de. aitqaEtLpo4,no 4en-t-Ldo de. 

que e44e.4 acontec..Lmen-to4,tomado4 como eー  
xempLalte.4 ,4eltdo lLe.pe.-t.Ldo4,ma4 46 o 4eltao 

quando chegait o momento,L4 to E,num novo 
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'Uad .t.mp( る・ ” ． Is 

Refere o caso da profecia de Isalas (11, 15-16) 

sobre a repetig5o dos milagres da travessia do mar Vermelho e 

do Jord5o, "nesse dia". 

Outro aspecto a destacar 6 que cada nova inter- 

veng5o de Java, ocorrida nuni tempo e espago determinados, sen- 

do uma teofania, assume uma nova dimensao - deixa de ser re- 

versivel para constituir um acontecimento hist6rico. 

Superada a id6ia do tempo ci:clico, o Judaismo 

admite que o tempo tem um comego e ter5 um fim. Persiste aqui 

a id6ia de que a perfei頭o esta no Principio, "in illo tempo- 

re". Entretanto, ela se encontra tamb6m no fim, configurando- 

se no messianismo que empreende uma valoriza頭o escatol6gica 

do tempo. O futuro se encarregara de regenerar o tempo, ou Se- 

ja, de restituir-lhe a pureza e a integridade originais. 

Ao inv6s de uma regenerag5o peri6dica do Cosmo 

e de uma vit6ria anual sobre o Caos e as forgas das trevas, a 

restaurag5o 6 projetada num tempo futuro e messi nico. Assim 

como a Criag5o foi 6 nica, a regenerag5o tamb6m ser5 6 nica, me- 

diante a vinda do Messias, que salvara o mundo e abo1ir五  a his- 

t6ria. 

Eliade conclui que a atitude das sociedades tra-

dicionais n5o est5 ultrapassada. Acredita mesmo que a convic- 

c5o messi nica numa regenerag言o final do mundo implica uma a-

titude anti-hist6rica. Os hebreus n5o ignoram a hist6ria, co- 

mo as sociedades tidas como primitivas, nem efetuam a sua a-

boli 云o peri6dica atrav6s de ritos, mas aceitam-na na esperan- 
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ga de que ela findar五  em definitivo, num momento mais ou menos 

longinquo. Os eventos hist6ricos e o tempo s言o irreversiveis, 

mas isto 6 compensado pela limitag5o da hist6ria no tempo. 

Assim, segundo os pressupostos do autor que te-

mos citado, seria possvel estabelecer um paralelo entre as 

concepg6es de hist6ria vigente no Judaismo e das sociedades ar- 

caicas, em que ela 6 ignorada, recusada ou abolida pela repe- 

tig言o da Criag5o e pela regenerag5o do tempo, periodicamente, 

num ciclo reiterado ao infinito. No Judaismo, ao contririo, a 

hist6ria 6 controlada diretamente pela vontade de Java e sur-

ge como uma s6rie de teofanias, cada uma com valorintrinseco. 

Apresenta um sentido linear e 6 nico. Possui fung5o escatol- ー  

gica, mas s6 6 aceita porque h5 consci6ncia de sua finitude. 

O autor deixa claro que esta atitude de querer acabar com a 

hist6ria de forma definitiva no devir,6 taoanti-hist6ricaco- 

mo a das concepg6es tradicionais. 

1.2.3 - A concep95o de Deus no Judarsmo 

O Judaismo afasta-se do mundo da mitologia n5o 

apenas pela valorizag5o de um novo tipo de tempo, mas tamb6m 

pelas peculiaridades inerentes a sua concepg5o de Deus. 

Enquanto na cultura m tica as divindades s5o os 

deuses da natureza que se manifestam e personificam todas as 

coisas - o raio, a aurora, o sol, a guerra ou o destino -orno- 

noteismo judaico, proveniente do egIpcio, atinge t5o alto grau 

de abstragao e de espiritualizag5o que o torna incompativel 

com a visibilidade e a plasticidade dos seres que protagonizam 

os mitos. 

’鯛Fr胃証TIJRfID 昨 r'.rI" 
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Transcende os limites deste trabalho a nog5o Ca- 

balistica do "Deus absconditus", o Deus escondido emSimesmo, 

designado freqUentemente pela f6rmula E.n-4o6, que significa 

"o infinito" enquanto tal, j5 que, nao podendo ser atingido nem 

sequer concebido pela limitada mente humana, pertence a esfe-

ra das mais altas cogitag6es misticas. Antes, pretendemos enー  

fatizar o Deus pessoal da B blia, que se manifesta nos atos da 

Criag5o, da Revelag5o e da Redeng五o. 

Nas Sagradas Escrituras, Java6 a divindade cuja 

imagem n5o pode ser representada, n5o devendo seu nome sequer 

ser pronunciado. Em verdade, manifesta-se atrav6sdos patriar-

cas e dos profetas; estes, como a pr6pria etimologia do voc五- 

bulo est5 a indicar, eram os que falavam em nome de outro, co- 

mo seus int6rpretes. Esse Ser Supremo contradiz o mundo da mi-

tologia pela impossibilidade que tem o homem de superar Sua au- 

s6ncia, de atingir a unidade mitica, reencontrada somente num 

outro nivel de experi6ncia. 

A pr6pria id6ia de elei 5o, sem a qual n言o se 

pode conceber o Judaismo, pode levar a uma conclus5o esciare- 

cedora: o judeu considera a pr5tica da circuncis5o como signo 

da prefer6ncia divina, como um sinal da alianga eterna esta-

belecida com o Todo-Poderoso. Entretanto, esta uni o com Deus 

pode ser vista com uni significado de quebra da unidade - ser 

judeu significa estar separado definitivamente do todo da hu-

man idade. 

1.2.4 - O mito do E xodo 

A quest云o dos mitos judaicos s6 ppde ser com- 
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preendida quando se admite a coexist6ncia de aspectos que, de 

alguma forma, entram cm conflito: por um lado, os cventos que 

constituem o passado do povo de Israel, como os de todds as re- 

ligi5es hist6ricas, afastam-se da mitologia; por outro, pre- 

servam vigoroso componente mtico. 

Raphael Patai;19 abordando o problema do mito 

no mundo moderno, enfatiza o importante papel que ele desempe-

nha nas religi6es professadas e praticadas at6 hoje. Acentua 

que o mito continua a exercer uma fung豆o significativa no cam-

po da vida religiosa, como suporte do ritual, da moral e da dou- 

trina. O ritual da P5scoa, por exemplo, baseia-se no mito do 

Exodo, enquanto o preceito moral judaico de bondade com os es-

trangeiros e com os pobres enra za-se no mito da escravid五o no 

Egito, assim como a doutrina religiosa da unidade de Deusfun- 

damenta-se na auto-revelag5o do Senhor a Abraao, a Mois6s e a 

outros lideres religiosos. 

O mito do B xodo, fundamental para o Judaismo, 

demonstra que evento s historicamente condicionados num tempo e 

num espago determinados podem-se transformar em mitos na medi-

da em que, tomados como exemplares, forem constantemente repe- 

t idos. 

Patai esclarece que durante vinte e cinco s-ー  

cubos, pelo menos, a hist6ria do E xodo vigorou, indubitavel- 

mente, como o mito mais poderoso e eficaz da religi5o judaica, 

sendo o acontecimento a partir do qual se contaram os. anos da 

monarquia hebr6ia. 2O No retrospecto po6tico eprof6tico,o tem- 

p0 em que ocorreram os sucessos sob a lideranga de Mois6s as-

sumiu o car5ter de 6 poca milagrosa. 21 At6 mesmo Deus, confor- 
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me o texto sagrado, considerava-Se primordialmente o liberta-

dor do Seu povo, pois assim Se identifica na proclamag5o mni- 

cial dos Dez Mandamentos: "Eu sou o Senhor teu Deus,quete ti-

rei da terra do Egito, da casa da servid o".22 

Palavras alusivas ao B xodo est言o presentes na 

orag5o matutina di ria e na KLddu4h (Santificag5o) de sexta- 

feita 乞  noite, recitada diante de um copo de vinho imediata-

mente antes da refeig5o noturna, estando o pr6prio s5hado, na 

tradi 五o judaica, organicamente ligado ao E xodo. Nas preces da 

lua nova tamb6m se invoca a sua lembranga. Sobretudo a festa 

da P5scoa, que 6 a sua comemora頭o ritual, esta repleta de re-

fer6ncias aos grandes sucessos da hist6ria do povo de Israel. 

Permanece, ainda, na orag5o silenciosa e na KLdda4h dita nas 

festas que reiteradamente se mencionam como "sagrada convoca- 

c5o em lembranga do E xodo do Egito": Pentecoste, Tabern5culos, 

Ano Novo e Dia da Expiag豆o. 

Desta forma, a recorda師o do E xodo acompanha o 

judeu ortodoxo em todos os momentos do ano - nos dias 6 teis, 

nos s5bados, nas datas santificadas -, convertendo-se no eixo 

em torno do qual gira a totalidade da vida religiosa, n5o sen-

do esquecido no ritual da circuncis5o: 

''Qactndo 

九んmonんa 

tancえaる  

9oga nα 

LLfll nie.viLno jadea E4abme.tLdo a ceー  
da cえ九euncLるao,que.,naる  C机CLLVI4 ー  
t九adえc.Lo nc4L4,4. ieaUza na るえ  nctー  
nianha do o..Uavo dえa de る  ua v.4da, 

えVIる e九eーるe uma c九a戸0 .るpeeえal rio る e九Uえ9o 

Shahajtえt 【 matatLno).E4 4α o/ia9励  CovL4L4te 

numa るE iLLe. de. cLta9うe4 bZbUc.ct4,/L.e cLtada4 

aUeknadctmen.te. pe2o Mo hei にえ九aancえdadoii) 

e. pelo Sandaf (padiLnho)da eitLanqa, toda4 

22 
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xる  quct..Lる  る  e. 'tee.ctc.Lonctm corn o E xodo, えnー  
c wLndo o CaritLco de. Mo-L4E4(Exodo, 15,1ー  

18),q ue E o g kctnde. pea do4 rn.L&zo/Le.4 ow ー  
)tctclo4 rio Mctt VeJunei.ho” ．一 “I 

Segundo Patai, acreditava-se, de maneira geral, 

que o milagroso auxilio para fugir da escravid5o egipcia e,pos- 

teriormente, para conquistar a Terra Prometida continhamaim- 

plicita promessa de Deus de uma futura redeng5o messinicados 

sofrimentos do GaJwt, o ExIlio, al&m de um retorno triunfal a 

Terra Santa. O E xodo fornece, pois, fundamento para omitoes- 

catol6gico da tradi頭o judaica. 

Entretanto, enquanto muitos judeus ainda cele-

bram o Sede.k com o mesmo espirito e a observancia do mesmo ce-

rimonial dos primeiros tempos, a erosao da crenga no mito a- 

carretou,entre os n言o-ortodoxos, o conseqUente descaso do ri-

tual do Se.deit, que se baseia no mito. 

O autor empreende uma interessante analise dos 

fatos vivenciados pelos fundadores, construtores e habitantes 

dos !aJ.bbWtZ,Lm de Israel, demonstrando que o velho miton5omor- 

re, mas d5 origem a outro, contemporaneo, cujos eventos repre-

sentam a repetig豆o dos sucessos arquetipicos: os membros dos 

k.Lbbwtz.Lrn, desde o principio, apresentam um comportamento ar- 

religioso e, ata, ocasionalmente, anti-religioso, a ponto de 

terem eliminado de suas vidas todos os vestigios das cerim5ー  

fias religiosas. Todavia, os fatos que protagonizam revestem- 

se de peculiaridades que encontram um paralelo nas ocorr6ncias 

do passado. Os dois momentos, passado e presente, oferecem i- 

d6ntica estrutura mitica. 

Nas reflex6es do autor, ao velho E xodo do Egi- 
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to corresponde o dos muitos Egitos da Europa do s6culo XX-R6sー  

sia, Pol6nia, Rom6nia, etc.; o antigo Fara6 6 substituido pe-

los Lara6s modernos, debaixo de cujo dominio os judeus foram 

submetidos a um destino ainda mais terrivel do que aquele viー  

vido sob o jugo do tirano do Nibo. Se a nova aventura carece 

de milagres divinos, g pr6diga em milagres humanos,em exemplos 

de heroismo, coragem e abnega頭o. O brago estreito do Mar Ver-

meiho, que se abriu para permitir a fuga aos israelitas,s五o a- 

gora o Adri tico, o Mar Negro e o Mediterraneo, cruzados, n5o 

raras vezes, em embarcag6es totalmente inaveg5veis.A conquis-

ta de Cana5 sob a chefia de Josu6 repete-se na gradativa Li- 

xa頭o dos imigrantes em Israel. Finalmente, da-se avit6ria mi- 

lagrosa, na guerra da Independ6ncia. Embora osmembros dos la.Lー  

bbwtzi.m n五o houvessem estudado mitologia, n5o perderam a qua-

lidade mitica desses acontecimentos,sendo induzidos a compor 

um novo Hct9ctdot, que fala do genocidio na Europa, da opress5o 

no Oriente M6dio, do B xodo, da travessia perigosa, da constru- 

c5o de novas aldeias, do esforgo para cultivar a terra, da viー  

t6ria. 

Essas atuais narrativas lit6rgico-rituais do B - 

xodo s三o lidas em lugar da antiga, no Se.deふ  e escutadas por to-

dos com o mesmo espirito. Eis, segundo o autor, um dos raros 

e genuinos exemplos da transformag五o de acontecimentos hist6ー  

ricos contemporaneos em mito: para as criangas nascidasem Is- 

rael, ou para l5 conduzidas quando ainda pequenas, o aconteci-

mento n5o 6 um Lato hist6rico com n6meros, datas e nomes, mas 

um relato que, transmitindo concisa, simb6lica e miticamente o 

sentido do que ocorreu, converte-se numa hist6ria exemplar e 

eficaz com efeito duradouro sobre suas vidas. 
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A atitude do mistico, em rela95o ao mito doBxo- 

do, conforme a explicag言o de Scholem, vem enfatizar a sua Vaー  

lidade e car5ter de perman6ncia: o E xodo n5o pode "ter-se rea- 

liz a do apenas uma vez e num lugar" mas deve corresponder a um 

evento que se d5 na pr6pria pessoa, trata-se do 6 xodo de umE- 

gito interior no qual todos s5o escravos. 24 

1.3 ・  MITOLOGIA DA OBRA LITERARIA 

A persist6ncia do mito, na atualidade, e a mi-

tologia pr6pria do texto liter5rio passam a ser focalizadas a 

partir de algumas reflex6es de Donaldo Schtller25 na introdug5o 

de seu estudo sobre Porn Ca4rnwvto, de Machado de Assis, quando, 

com base em no96es de Eliade, esclarece que o mundo moderno 

conserva resquicios do comportamento mitico, ainda que esva-

ziados do seu significado religioso. Isto se deve ao fato de 

o homem nao poder abolir seu passado, permanecendo, portanto, 

vinculado a s realidade j五  superadas pela nova maneira de con-

ceber o Cosmo. A preservag5o pode ser observada, por exemplo, 

na persist6ncia de tabus, nos rituais profanos de entrada de 

Ano Novo, em inauguragao de casa nova, etc. 

Enunciando subsidios fornecidos por Villegas, 

destaca o critico que o mito 6 concebido em v五rios niveis, si- 

tuados entre a alta sacralidade e est5gios onde ela n言o apare- 

ce. Dai a necessidade de se admitir a exist6ncia do mito de- 

gradado, que 6 omitoprofanizado, isento de conteiido religioso. 

Enquanto o mito constitui a origem, a mitologia, ao inv6s, 6 

uma elaborag5o peculiar de mitos, ou seja, sua concretizag5o 

num determinado sistema religioso, O mito cosmog6nico, por e- 

xemplo, 6 representado, com significativa semelhanga, em v5- 
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rias mitologias, como a babil6nica, a grega, a hindu, a he- 

braica, etc. 

Tamb6m a obra liter5ria elabora uma mitologia 

pr6pria, que envolve diversos niveis de dessacralizag五o. Uma 

importante disting五o entre mitologia artisticaemitologia an- 

tropol6gica 6 sublinhada por Donaldo Schuler nos seguintes ter- 

mos: 

''O ctwtok E ato. do d-L4cWL40 na mLto.eogLcL 

antJtopo!6g. ca, po/Lqae /tepke4evi-tct am pctpel 
q tte a c.aUairct .ehe. Lmpoe.Eam 配oLnco ELるc,Lente. 

na aade..La datitadL9io.Nam,L.to.eo9えct alL杭  tLca, 

o awto /LE4aje.to do d-L4calL4o.wa:o 'Lepete 

ama okdem plLeexえ4ten.te., cJL.La no vctる  &elaー  
qoeる”．  

Tais disting6es, t5o pertinentes,se justificani 

sobretudo quando considerados os escritores modernos, uma vez 

que, na epop6ia cl5ssica o poeta, consciente desua divina mis- 

s o, estava atento 五  s verdades de sempre contadas pelas Musas, 

e o poema n5o se validava pelo novo. Na literatura que hoj'e se 

produz, ao contrario, existe a consci6ncia do inusitado. 

A forga de criag5o de (O cえcJLo dct4 瓦  gua.6)reside 

na presenga de elementos mTticos, sobretudo messi nicos e na 

retomada de algumas imagens arcaicas expressas atrav6s do sim- 

bolo. Entretanto, o escritor n5o esta submisso aodiscurso das 

Musas ou h tradi戸o religiosa, mas, atrav6s de um ato de li- 

berdade, subverte a ordem preexistente, edificando um univer-

so desmitologizado que se valida pela originalidade. A situa- 

co de crise, portanto, preside a produgao do texto artistico 

em estudo. Crise no quadro geral da exist6ncia e, sobretudo, 
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no seu Judaismo, onde h五  a apresentag5o de aspectos messi ni- 

cos negados 

exilio, que 

com nefastas conseqU6ncias. Retratando a vida no 

6 caracterizada como perda da inautenticidade da 

sociedade brasileira, que n5o oferece sentido algum para ojuー  

deu, o elemento critico consiste precisamente na situag言o hiー  

brida que apresenta. 

As considerag6es do critico sobre o autor do s-ー  

cubo XIX aplicam-se, com precis5o, ao do s6culo XX: Machado de 

Assis "mant6m uma continua atitude critica frente a tradi戸o. 

A medida que organiza o universo ficcional, desmonta o que 

cultura lhe legou,,. 27cultura lhe legou. 

1.4 - o SIMBOLO E A SIMBOLOGIA DO TEXTO 

F ICC IONAL 

A palavra simbolo vem do grego, ojmbctUeLn, e 

significa "ligartt ou"atar junto". Um 4ymbaUorLeraum sinal de 

reconhecimento, como, por exemplo, um objeto cortado em duas 

metades cujo confronto permitia aos portadores de cada parte 

se reconhecerem sem jamais se terem visto antes. 

O sImbolo consiste num sistema de linguagem que 

est五  na base de todo o conhecimento humano - no mito, na reli- 

gi o, na ci6ncia ou na arte. Para o fil6sofo hindu Ananda K. 

Coomaraswamy, o simbolismo 6 "a arte de pensar emimagens"per- 

dida pelo homem civilizado, o que coincide com opensamento de 

Erich Fromm, explicitado no titulo de sua obra A Unguctgem e- 

qaecLdct. Juan-Eduardo Cirlot, 28 todavia, ressalva que este es- 

quecimento, como testemunham a antropologia e a psican五lise, 

s6 se refere a consci6ncia, nao ao inconsciente, que seencon- 

tra sobrecarregado de mat6ria simb6lica. E foram precisamente 



52 

as pesquisas psicol6gicas sobre o inconsciente que desperta- 

ram, nas ilitimas d6cadas, o crescente interesse pelo estudo dos 

simbolos. 

Cirlot29 acredita que o simbolismo6 uma uln- 

guagem de imagens e de emog6es baseada, segundo Die l,ruma "con- 

densagao expressiva e precisa", que fala das verdades trans-

cendentes exteriores ao homem (ordem c6smica)e interiores(pen- 

sarnento, ordem moral, evolug5o an mica, destino da alma). 

Como o mito 6 um discurso construido pelo ho- 

mern primitivo e arcaico, exprime-se frequentemente atrav6s do 

smbolo, mas nao apresenta o mesmo grau de condensag5o, pelo 

fato de ser narrado. 

O simbolo 6 concreto, pelo menos num primeiro 

nivel, e h五  relag5o intrinseca entre ele e aquilo que repre- 

senta, aspecto que pode ser esclarecido mediante as cons idera- 

96es de Eliade sobre o simbolismo da arvore, a qual,na cultu-

ra arcaica, jamais foi adorada por si mesma, sendo-o poraqui- 

lo que atrav6s dela se "revelava", aquilo que ela implicava e 

significava. Se, nas civilizag6es mais evoluidas, pode ser srm- 

bolo do universo, "para a consciencia religiosa,a 五  rvore E o 

universo, e se ela E o universo 6 que ela o repete e o resume 

ao mesmo tempo que o 'simboliza".30 

Nesta concepg5o primeira de smbolo, a sua Va-

lidade decorre de que a realidade simbolizada esta incorpora-

da nele: 

"(...)ML九c.e.a EUctde. 【． ..)atiLbu..L ao '.s2mー  
boeo a mえる4a0 dc. aboUn. oる  l -Lm-Lte.4 de44e. 
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%)Lagmento' q ae. E o homem(ou quctLqae/L am 

de 4ea4 motLvo4f, ou cwLdctdo4)pCJict え  iteg'aー  
Lo em anidade4 mczLる  ampLa4: る  oc..Le.dade, caLー  
.ta九α ，  anえv e九る o ・  【， . ．】 no lえm..Lte, 'am obje.ー  
to convvttLdo em 4ZmboLo ~ pon..obitct da 4ua 

pOるるe64ao peLa 6anqao 4LmL6LLcct~te.nde. α 
coえnc.id.i com o Todo...e4ta'un.L6LcaL9ao' 

rL.o eqaLvctLe a ama con6uるa o,poL4 o 4-Lmbo ー  
L..L4mo peJLmL-te a pcるるa gem,a c.ULcu2cL9ao de 

am ri加e.& a oat/Lo,..Ln.tegiictndo .todo4 e4-te.6 

nZye為  e pLanos(da 九  eaUdade),po'rim .6em 

'aridえーloる ,qae.)L d..Lze.ちるem de.M九uZ- Loる与anー  
.teる  on.denando-o4 em am tLs.tema.Poz. Owt)Lo 

Lado,EL.ade c九E que 6e o Todo pode ctpcui.eー  
celL con.tLdo num紅agmerz.t.Mg nえ6えctt,LyoにpOlLー  
que cada 鉢a.gmento 'Lepe-te o Todo.'Uma CJLー  
VoiLe. t OlLnaー4e 4agiLcLda sem deLxa.t de 4e.iL 

alL V OiL e.,em vjtade. do pode.'t que manえ6e4ー  
ta; e. 4e. eLa 4e. conveiL-te em E九  toiLe. c5るm-Lー  
ca e po/Lqae o que. man銘e4-ta /Lepe.te pon.to 

p0九  pon.to o qae manえ6e4taao九dam .to.taL ・ ’・ ． 3, 

Segundo o mit6logo,6 s6 depois de superadas 

certas etapas mentais que o simbolo se destaca das formas con- 

cretas, tornando-se esquem5tico e abstrato. 

Hermann Broch, 32 referindo-se ao simbolismo ex- 

traido da natureza pelos primitivos, explica que n五o existe 

simbolo algum, por mais abstrato e complicado que seja,que n5o 

possua um n6cleo natural e naturalista.E precisamente este ni- 

cleo de origem natural que confere ao simbolo sua forga cul-

tural e, inclusive, sua forga criadora de religi5o.o que cha-

ma de "nicleo de banalidade dos simbolos". Segundo seu ponto 

de vista, o car5ter simb6lico, prOpriamente dito, n5o se es-

gota ai, mas, ao contr5rio, o simbolo aut6ntico nasce somente 

a um segundo nivel: 
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''Ha4ce. 4ome.nte. quando te ve laga.'t. unia. .t)Lan.6 ー  
pO4L9動  a. Owt/Lcz. mct.tE九えa.A vLa..4e.BuLda pe.ー  
L.a. e.voL.u9ao do 4ZmboJLO a.wtEvi.tLco ctpcute.c.e 

e.ni 4Lta 'oJLrna maL4 ge..'uzL. quando oe. cons-Lde.ー  
4a o 6a.to de. que.,de. um Lado o 4ZmboL.o e.nー  
quctn.to -taL 4e. de.4na.takctLLza,4e. 4LrnpL編か  
Ca. e. 4e. e4qae.ma...tえzct ma.え4 e. ma勧  e. n q aa.n加  
que.,de. ou..t'to,o con-te.正do do 4ZmboLo e.nー  
qaan.to taL 4e. de.4e.n-'toLc. mai..4 e. mcLL4 e. aー  
b/Lange. um domZnLo e.4p.Jtえ tuctL 4e.mp/Le. mctL4 am- 

pLo.0 4ZrnboLo 4e. conve.ir...te. cada ve.z ma-L4 

numa. 4え9加,num 4えgno anえV e./L4 α加e.n-te. V瓦ー  
U do,que. 4e.9LLe. Levando,E c.e./L..to,em4-L me.4ー  
fio, る ua on.Lgem ncutu/LaL,p0 /1.動， pO.'L 4ua vez, 

4ua. de.4nct.tu/Lctuza9ao /Lep/Le.4e.n.tcL taLve.z α 
inLca /Le.ctUza戸o da Ld&a pL.a.tomn...ca no manー  
do empZiLco".33 

Um dos tragos essenciais do simbolo 6 a simul-

taneidade dos distintos sentidos que revela ou, mais do que 

"diversos sentidos", dos diferentes valores e aspectos concre-

tos que assume o sentido em si. 

Tamb6m a conex五o entre coisa criada e Criador 

pode ser surpreendida no simbolo: 

"JuLe.4 

c.-Lado 

Vんnaる, 

Le. FELe. n.e.co/Lda.. que. 	'cada obje..to 

E como am n.e.6Le.xo dcL4 pe.叱eえ9Z'e.4 dL- 

como am 4LgrLO na.tu/LCLL e4e.n4Zve.L de. 

uma. ue.-'tdctde. 4obke.na.tLL/LctL.,n.epe.-tJJLdO a44im 

α p/Lopo4i.9a0 pauUnct, pen. vL4LbLLLctad ..Lnー  
vL4Lb-LL-a,e.m coえneLdこnc.Lct com aa.44e.ve./Lαー  
戸o de SaL.動.t.Lo: '0 mundo E um o b知-to るえmー  
b
- .co ",. 34boL.4.co 

Esta interrclagるo entre coisa criada e Criador 

pode ser transplantada para outro nivel de "realidade", aque- 
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le representado no universo ficcional. O criador da narrativa 

que constitui o "corpus" deste trabalho se vale da polival6n- 

cia de simbolos, como a 5 gua, a sereia, a colina, etc., para 

enunciar amplas possibilidades de sentido, sugerindo, sempre, 

nunca explicitando os significados, no texto. E licito afir- 

mar, pois, que, numa acepg5o restrita, (O cLeiodcる .る .る  tgats)6 u-

ma narrativa simb6lica, o que n5o 6 v5lido dizer-se de outras 

obras, cujo sentido literal elide a sugest5o simb6lica. Destas 

丘ltimas, podemos dizer que prescindemda c o-participag五o do lei-

tor no processo de cria戸o. 

Entretanto, num sentido amplo, toda arte 6 um 

universo simb6lico em que o autor, atravgs de uma conveng五o, 

seleciona e utiliza determinados objetivos que, representados 

no mundo da ficg5o, revelam uma realidade em intima conex5o com 

o criador, da mesma forma que o universo6 o pr6prio simbolo 

de Deus. 
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2 - O MOVIMENTO DAS AGUAS 

IIJDIECI SEI脚肌既 C 配IAS 
SaCIAIS E hbMAIu 薩S 



Partindo do relevante papel desempenhado pela 

simbologia da 5 gua nas diferentes mitologias,que embora distan-

ciadas pelo tempo e pelo espago, aproximam-se pela identidade 

de acepg6es, buscamos estudar o assunto mediante a analise das 

diversas imagens ciclicas que o elemento li:quido envolve notex- 

to que constitui o "corpus" de nosso trabalho. 

E interessante observar que tamb6m no discurso 

filos6fico, cuja paternidade Arist6teles atribui a Tales de Mi- 

leto, este elemento das cosmogonias miticas 6 tomado como a subs- 

t ncia universal de que as coisas sao feitas, ou seja, o fil6- 

sofo naturalista acredita que, sob as mais diversas formas eao 

longo das fases de constante evolug5o, o que existe na nature-

za encerra uma id6ntica mataria de que tudo 6 formado - a 五gua. 

Hegel, quando se refere a Tales, afirma que com a 五  gua"a filo-

sofia comega, porque atrav6s dela chega h consci6ncia de que o 

um 6 a ess6ncia, o verdadeiro, o inico que 6 em si e para si".1 

A palavra inovadora de Tales instala um novo modo de pensar a 

realidade. 

De uma palavra evocadora (mitica), segundo Jos6 

2 
Lorite sena, passamos a uma paよaviu aub し laしa い」山VコV上ユしaノいノ旦‘」し  

implica dois tipos de presenga das coisas e nas coisas: de uma 
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presenga figurativa, る  ynpcthEtんaa, contida na nomea頭o, chega- 

mos a outra, diferida, neutralizada, O simbolo &substituidope- 

lo signo: o mito diz oIzecLrlo4 (simbolo concreto, sensIvel) e a 

filosofia dir五  hydoit. (signo abstrato, idertico).Verjfjcamos,com 

o autor, que aqui comega o novo a ngulo de abertura da palavra 

em dire戸o a um espago de auto-sufici6ncia, j que ela n5o con- 

t6m aquilo que expressa (caracteri:stjca do simbolo), mas situa- 

se como substituta da presenga, num espago de substituig5o em 

que o contato com as coisas n5o se farE nomえnclme.n.te. (imagem) 

mas Ldeえ t ccunen.t. 〔abstra頭o). 

Entretanto, seja olzea..no4 ou hydo,o que importa 

enfatizar, no momento,6 que a 5 gua, considerada como suporte 

do universo, serve de ponte entre dois modos de pensar o mundo 

ー  como mito e como filosofia. 

Mircea Eliade, 3 ao estudar o simbolismo aqu5ti- 

co sob o ponto de vista da fenomenologia das religi6es, confir- 

ma a id6ia de que as 5 guas s5o vistas como a substancia pri-

mordial da qual costuma surgir a vida, em todas as suas poten- 

cialidades, e, por esta raz5o, podem ser consideradas como as 

verdadeiras maeる  do muLndo. S5o compreendidas como "ovL4 e..t oiえー  

go", como fundamento de toda a manifesta頭o c6smica, como oni- 

gem temporal das coisas. As 5 guas foram, no inicio,c voltar5o, 

no fim de todo o ciclo hist6rico ou c6smico; existir5o sempre. 

Elas simbolizam a totalidade das virtualidades, representam a 

matriz de todas as possibilidades de exist6ncia.EIemento flu - 

dico por excel6ncia, principio do indiferenciado e do potencial 

de vida, precedem qualquer ser e suportam qualquer cria頭o.Cons- 

tituem-se no recept五culo de todos os g6rmens, nunca existir o 

sozinhas, porque s5o sempre germinativas, preservando, na sua 
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unidade nao-fragmentada, as virtualidades de todas as formas que 

delas nascem e para elas voltam, por regressao ou cataclismo. 

Um elemento de fundamental importancia enfati-

zado pelo autor 6 o simbolismo da imers巨o e da emers5o. A imer- 

s o simboliza o regresso ao pr6-formal, a dissolug5o das for-

mas e a morte, tanto no plano c6smico (como no dil6vio) quanto 

no antropol6gico (ritual inici tjco do batismo, por exemplo). 

Mas trata-se de morte que implica sempre um renascimento: deum 

novo mundo, plenamente restaurado, ou um novo homem; pois a i- 

mersao comporta a id6ia de total regenerag5o, de purificagao, de 

refortalecimento, de fertiliza頭o. Enfim, aquilo que imergein- 

diferencia-se, ao contato corn a obscuridade do n五o-manifestado, 

com a unidade n5o-fragmentada, com os niveis pra-verbais. As- 

sim, se no rito iniciat6rio confere um novo nascimento, no ri-

tual magico assegura a cura, e, no funer5rio, o renascimento 

"poるt-mo'.tem". Por outro lado, a emersao repete o gesto cosmo- 

g6nico da manifestagao formal. Tudo que emerge se revela,sedi- 

versifica na forma, insere-se no decurso hist6rico, ficando su-

jeito ao desgaste das leis do tempo, ao devir universal. 

Segundo Josg Lorite Mena, 4 quando se trata de si-

tuar essa importancia mitica das 5 guas, h5 uma orientag5o qua-

se unanime em diregるo 五  s cosmogonias babil6nicas, mais precisa-

mente ao Poema da Cria頭o - En ma e乙え4h. Certos elementos fun-

damentais da estrutura desse texto ser5o correlacionados aos que 

subjazem na pagina de abertura de (O a-Lc2o dct4 tigta4) . Subli- 

nhemos, todavia, que tais aspectos s6 v6m a luz atrav6s de uma 

leitura mitica, quando podemos detectar a fus言o entre o exis-

tencial de um contexto dessacralizado e o religioso de um poe-

ma cosmog6nico, justificando-se, assim, a aproximag5o entre 
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liter5rio e o mitico, uma vez que ocorrem id6nticos principios 

estruturais nos dois tipos de discurso. 

Na epop6ia babil6nica, a origem de todas as coi-

sas sao Ap4i, deus masculino das subterrneas 5 guas doces eTLctー  

ma-t, divindade feminina das 5 guas salgadas. Trata-se do Caos a-

qu5tico, da tradig5o das 瓦gacL4 p)Lえmo/L.d.a..L4, fundamento do uni- 

verso, com todas as potencialidades que lhe sao inerentes,a que 

faz refer6ncia Mircea Eliade. 

Um aspecto que se reveste de grande importancia 

6o focalizado por Jos6 Lorite Mena,5 e diz respeito a uni5oen- 

tre a Origem - a A gua - e a Ordem - a Palavra. O autor esciare- 

ce que Eudemo de Rodas j havia compreendido o que representa o 

filho de Aps6 e de Tiamat, nomeado Mummu no texto babil6nico, 

voc5bulo que parece equivaler a Logos, o universo considerado 

em seu aspecto espiritual. DaI deve proceder tamb6m aconcepg五o 

hebraica do espirito divino, que se deslocava sobre as 5 guasno 

princIpio do GE iesえる . A fecundidade da 5 gua., seu fruto,6Mummu. 

Mais do que palavra, em sua dimensるo material de comunicag5o, 

Mummu 6 a ordem que se consolida, se manifesta, se diz, a di- 

mens5o espiritual do mundo. Temos, pois, a ligagao fundamental 

estabelecida entre E9LUZ e e4pZ/Lto,otdem e penる cLrnento, mctn-Lー  

'eる tct.ao e pa.Zcwiict,munduる  e ve'tbam. 

Tendo os pr6prios deuses nascido dos pais pri- 

mordiais, sua constante inquietude molesta Aps6, que, sob os pro-

testos de Tiamat, planeja mat五-los; por6m, o inteligente La se 

inteira de seus planos e o elimina. Em decorr6ncia disto, Tia- 

mat se enfurece e cria um ex6rcito de monstros, para vingar o 

companheiro e lutar com as jovens gerag5es. Estas, atemoriza- 
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das, pedem ajuda a Marduk, que aceita confrontar-se com ela e- 

xigindo, em troca, a soberania sobre todos os deuses. Reunidos 

em assembl6ia, proclaman-no rei e o enviam ao combate, armado 

com ventos e tormentas. Na curta batalha, Marduk infla o corpo 

de Tiamat como um globo e arremessa, pela boca aberta, uma fle-

cha que lhe chega ao corag五o; a seguir, parte seu corpo em duas 

metades, formando, com elas, o c6u e a terra. Depois de ordenar 

os c&us, pede ajuda a Ea para criar, com o sangue de Kingu,co- 

mandante dos dem6nios, os homens da Mesopotamia. 6 

Antes do estabelecimento das devidas aproxima- 

g6es entre o Poema da Cria頭o da Babil6nia e o texto de Scliar, 

devemos atentar para o significado mitol6gico dos nomes das per-

sonagens centrais: Marcos, nome inexistente em hebraico, e e-

quivalente a Marduk, por ser personagem que combate contra as 

apartadoras 五  guas salgadas relacionadas com a di5spora judaica, 

pois 6 por via maritima que o judeu chega ao exilio que repre-

senta a negagao dos anseios messi nicos. Esther, por sua vez, 

vem de Ishtar, a poderosa deusa-mae babil6nica, do amor.e da fe- 

cundidade, personificagao das energias reprodutivas da nature- 

za, tamb6m conhecida como Ashtart6 ou Ashtaroth. Como, sem ela , 

n5o 115 fecundidade sobre a terra, quando desce ao mundo subter- 

r neo para visitar sua irma Ereshkigal (deusa da morte eda es- 

terilidade), que a mata,6 ressuscitada com a 5gua da vida. 7Em 

Scliar, a personagem imerge num inferno existencial, represen- 

tado pelo continente americano (depois de um "mergulho" no mar) 

e 6 mantida viva pelos deveres impostos pela maternidade ど  pe- 

la sedug5o que sobre ela exercem os prazeres do sexo. 

Por se tratar de uma narrativa realista, que re-

quer um contexto de plausibilidade, a estrutura miticapermane- 
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ce obscurecida antes de sua adequada tradug5o. Os elementos que 

precisam ser submetidos a uma leitura s5o: o professor de His- 

t6ria Natural, a frase com que ele inaugura as aulas,os alunos 

e o inicio do curso. 

Marcos, detentor do discurso em primeira pessoa, 

afirma: 

''No come9o,chove maえto. 

Co4t amo え  nLc.cui. o caM..4o corn e4-ta. 仁cZ4e.Po U- 
co objetえva pcvLct am p)to'e44ok de h..L4t5)t.La 
ri a.t WuZ.? Pode る e九・ Mct4 o4 aI.ano4 9o4tcLrn.P0/i- 
tanto ,JiepえCo:rio come9o chove muLto, 

44 元9aa4 voUarn a te'i/ta,4-flFlt九amーるe,deー  
るapa九ece記・声  

A personagem realiza um ato eminentemente miti- 

co, pela evidente renovag5o da cosmogonia. Com  a frase magica 

"No comego chove muito" ー  repetida tr6s vezes em apenas tr6s 

par5grafos, o que por si s6 j5 identifica o a to mitico, que se 

caracteriza pela itera戸o, ele recupera as origens, reitera a 

criag5o exemplar. 

A refer6ncia que faz o texto a uma volta das 5ー  

guas a terra - restabelecendo o indiferenciado que j a iguma vez 

tinha sido superado - pode ser associadaa regeneragao mTtica 

dos ciclos c6smicos, que ocorre em intervalos regulares. Como 

tudo se desgasta, imp6e-se uma revitalizag5o. A vida e a forma, 

taurada energia. Em outras palavras, configura-se a presenga 

do mito do dil6vio. Segundo Eliade, "a imersao (...) da Terra 

nas A guas (...) seguida pela emers5o de uma Terra virgem, simー  

a -. r. cerem destruT-'-'s --'i-- imersまo, "o1t -m a emergir _' F' 	しよい‘'“にニコし ‘‘」よL ctコ 1Jt よa 上illヒよ sdo ・  vu上しam a emergir com resー  
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boliza a regressao ao Caos e 五  cosmogonia". 9 Nas 五  guas tudo se 

"dissolve", toda a forma se desintegra, toda a hist6ria 6 abo- 

lida, pois elas purificam e regeneram exatamente porque anulam 

o decurso cronol6gico, o desgaste advindo da passagem do tempo 

profano. 

Assim, instalando a palavra m tica, evocadora, 

Marcos propicia uma volta a indiferenciag五o do Principio. Nes- 

te sentido, pode ser aproximado do recitador de mitos daritua- 

l stica das comunidades primitivas e arcaicas. N豆o 6 por acaso 

que, inserido num contexto profano, Marcos 6 professor de His- 

t6ria Natural, ou seja, aquele que conhece (ou deveria conhe- 

cer) as coisas da natureza. Seus alunos - leia-se: os que devem 

ser iniciados - submetem-se ao ritual com satisfa頭o,embora n5o 

lhe apreendam o verdadeiro significado. Tem inicio umccvtso, vo- 

cabulo que pode ser lido juntamente com outros dentro de ummes- 

mo paradigma - c-..elo, vえda, c't.La9ao que ora se instala atrav6s 

da evocag5o. Algo 6 trazido a exist6ncia, manifesta-se, median- 

te a palavra de Marcos e, at6 este instante, apenas pode ser de-

tectado o caos aqu5tico, ou seja,a vida num estagio pra-verbal. 

Verificamos, portanto, a mesma situag云o apresentada no inicio 

do Poema da Criag五o dos babil6nios. 

A chuva, primeiro movimento do ciclismo aqu5ti- 

co,6 vista nas mitologias como o elemento fecundante, s,emelhan- 

te ao s6men viril e, no simbolismo er6tico-cosmog6nico, o C6u, 

atrav6s dela, abraga e fecunda a Terra, que abriga o elemento 

fertilizante, em seu seio, e o redistribui: 

"(...)Reるるu九9え九aoeomo naるcente2 ー  depoLt 

'tLctchoる  ー  depoL.o it.Loる． E na./e4.E nuve.n4, e. 

chuvcL: chove. ma-1j2o,no come.9o.M 瓦gact4 'JOb 
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.tam a .teiijta".lo 

O trecho indicia o estabelecimento do ciclismo 

aqu5tico que fundamenta a totalidade do texto e estま  associa- 

do ao ciclismo de todas as coisas. 

Depois da refer6ncia ao ciclo completo, Marcos 

retorna ao ponto de partida - a chuva do comego, a 5 gua voltan-

do a terra, o que denuncia uma repeti 5o, "ad infinitum", dos 

ciclos c6smicos e vitais. A seguir, refere: 

"Agoka nao eる.tou dando a.u.ea. E..tou. e4c/Le ー  
vendo. T'.a9o no pctpe.e l e.titct.s e. pa2av'tct4,一  dou. 
nome. み  co-L4a4:c.Leio da4 互gua4.E meu no ー  

て ‘L" ‘一一一． ,, li 

Aquilo que se observa num nIvel de. superfcie - o 

aparentemente despretensioso ato da escrita que preenche as ho-

ras vagas de um professor - parece n五o comportar considerag6es 

mais profundas, mas trata-se de um novo artificio liter5rio. O 

tragar de letras substitui a oralidade dos mitos, fato que jus-

tifica as considerag6es sobre a complexa conex5o entre E gua. e 

palav九a. Constatamos a nitida relag云o das letras e palavras es-

critas por Marcos, dando nome a s coisas, com a fertilidade das 

5guas, ou seja, com Mummu, o equivalente de Logos - a fus5o de 

"mundus" e "verburn" - do Enavna ElL4h, e tarnb6in corn o in cio do 

G ne4L6,.quando Deus nomeia tudo que 6 trazido a exist6ncia.A- 

l6m disto, esta implicita a alus5o a ordenag5o do Cosmo, logo, 

o contexto realista apenas obscurece os mesmos aspectos do mi- 

to. 

Num mundo sem divindades, o pr6prio Marcos 

sume o comportamento de Deus e designa: eLe..Lo da.4 互  gaaS - leia- 
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Se: cic.o vLtz. - jE que a 5 gua 6 considerada como o prot6tipo 

da u-.da, ou seja, a 反  gaa. uiva referida porMircea Eiiade.E nes- 

te ciclo ele se projeta ("E meu nome 6 Marcos") como ser finiー  

to que se manifesta na temporalidade. O ato de nomeag五o,prati- 

cado por Marcos, imita a instaura頭o da palavra em sua dimen- 

sまo material e, mais do que isto, a manifestag5o do pensamento, 

do espirito. 

Embora tenhamos comparado a personagem comumre- 

citador de mitos de uma comunidade religiosa, h5 uma diferenga, 

entre eles, que acreditamos significativa. Para o homem de uma 

sociedade primitiva ou arcaica, segundo Eliade,6 importante co-

nhecer os mitos n5o somente porque estes "lhe oferecem uma ex- 

plicag5o do Mundo e do seu pr6prio modo de existir no Mundo,mas 

sobretudo porque, ao rememorar os mitos e reatualiz五-los, ele 6 

capaz de repetir o qucos Douses, os Iler6is ou os Ancestrais fi-

zeram 'ab origene"i2 Al6m disto, conhece a origem dos seres 

e, portanto, possui um poder m五gico sobre eles. Ao contr5rio, 

Marcos, partindo de um ato mitico de anulag5o do ciclo c6smico, 

6 aquele que nada sabe. Profere o nome das coisas de modo di- 

ferente do homem mitico, j5 que as traz a luz para question5ー  

ias, busc5-las no seu verdadeiro significado, que desconhece e 

que n言o chegar言  nunca a apreender na sua totalidade; em decor- 

r6ncia disto, sua palavra se abre Sol) o signo da interroga頭o. 

Acreditamos, por isso, que ocorre aqui a par6dia explicitadora 

da degradagao do ato mitico. 

A "fr5gil criaturinha que se forma no seio das 

5guas",13 surgida na seqU6ncia do 

Esfinge que, neste caso, prop6e a 

t6ncia. Eia nao emerge; n5o est, 

texto, pode ser associada a 

solug5o do mist6rio da exis- 

portanto, sujeitaa ag5o do 
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tempo, nまo chega a se destacar do elemento que lhe d5 vida e 
, 

preservando as propriedades de mist6rio e fascinio, relaciona- 

se com a unidade pra-verbal ("Ela n5o escreve, ela n5o diz na- 

da". 14 ) que difere da fragmentag5o do universo em que Marcos se 

ins ere. 

At6 aqui, o que pretendemos focalizar foi o mo-

do como 6 evocado o universo que ir5 constituir a realidade fic- 

cional, que, nas passagens subseqUentes, ser言  examinada em to-

dos os seus acontecimentos, direg6es, circunstancias e parti- 

cularidades. Nesta primeira parte, sobre o simbolismo aqu5tico, 

foram objeto de estudo apenas os primeiros instantes danarrati- 

Va, onde assume relevancia a figura do narrador que, sendo.tam- 

b6m protagonista da hist6ria,6 detentor do discurso inicial que 

instaura uma realidade passIvel de ser (re)tomada atrav6s da pa- 

lavra. Ficou ainda estabelecida a identificag言o entre o modo de 

evocagao de uma situag5o existencial e as cosmogonias miticas, 

vendo-se, na 五  gua, o elemento comum a ambas, o que se justifi-

ca pelo profundo significado que apresenta nas mitologias, no 

que diz respeito ao surgimento da vida e a instalagao do Cosmo. 

Segue-se um estudo que tamb6m remete para o penー  

sarnento mitico - o do ciclismo de todas as coisas --no qual a5 - 

gua, que est5 associada . lua,6 tamb6m simbolo privilegiado, 

pois, conforme Eliade, "os ritmos lunares e aqu五ticos s5o or-

questrados pelo mesmo destino; dirigem o aparecimento edesapa- 

recimento peri5dico de todas as formas, d5o ao devir universal 

uma estrutura ciclica", 15 desempenhando, portanto, um importan-

te papel na elaboragao de concepg6es an言logas. 

As fases da lua - que obedecem ao movimento ro- 



50 

tativo de apa九ec-Lmevito, e九  esc.-Lmento, deJにn-La e de4cLpcuL9ao,seー  

guida do ressurgimento, ao fim de tr6s noites de trevas - n5o 

s6 revelam intervalos curtos, mas servem de arqu6tipo para pe- 

nodos mais longos. Nesta perspectiva, h5 sempre uma id6ia o-

timista de renascimento: a morte do homem, tal como amorte pe- 

ri6dica da humanidade, s5o t5o necess5rias como as tr6s noites 

de escuridao que precedem a reapari 5o da lua. De acordo com o 

citado historiador das religi6es, 16 concepg5o similar h do ciー  

cio lunar,6 a do dil6vio: a humanidade, desgastada e pecadora, 

precisa desaparecer sob as 五  guas, a fim de que possa ressurgir 

revigorada, comumente de um antepassado mitico ou de um animal 

lunar, O autor 17 esclarece que 6 uma id6ia corrente nasmitolo- 

gias que qualquer forma, pelo fato de existir e de durar,se en-

fraquece e se gasta. Portanto, para que readquira a primitiva 

forga, 6 necess言rio que volte ao amorfismo, mediante a reinte- 

grag5o na unidade primordial de onde partiu. 

Id6ias semelhantes s5o desenvolvidas por Camp- 

bell,18 quando se det6m no estudo da psican言lise do mito. Cha- 

ma a ateng5o para o fato de que, da mesma maneira como a.cons- 

ci6ncia do indivIduo permanece submersa na obscuridade de onde 

misteriosamente emana ao recuperar o estado de vigilia, o uni- 

verso, nas imagens miticas,6 precipitado em.um  passado intern- 

poral no qual repousa e se dissolve de novo. Assim como a saiiー  

de mental e f sica do individuo depende de um fluxo ordenado de 

forgas vitais provenientes do inconsciente, tamb 6rn, no mito, a 

continua戸o da ordem c6smica est5 assegurada somente pelo fluir 

controlado da forga que provam da fonte. Assim, o ciclo cosmo- 

g6nico vai em direg5o . manifestag5o e retorna h n5o-manifesta- 

oi9 Os ciclos, ent5o, se cumprem em obedi6ncia a um ritmo de 
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aiternancja. diai6tjca entre vida e morte. 

Enquanto o significado de um poema, sua estruー  

tura de imagens, como afirma Frye,6 uma configura戸o est5tica, 

a narrag5o implica movimento, fluxo da temporalidade,enfi.m,pro- 

cesso vital que, em (O c.Lcio da4 a gua4),estgsimboljcamente as-

sociado ao movimento rotativo ou ciciico instaurado pelas ima-

gens da 5 gua. 

O autor de Anatoni, a da cit肋んca20ProP --tc.a. propoe sete caー  
tegorias de imagens de srmboios ciclicos que, normalmente, po- 

dem ser divididos em quatro momentos principais como, por exem- 

pio: aspectos do cicio das 5 guas - chuva, ' ontes, 九  Loo, malt OU 

ncve; estag6es do ano ~ plんmctveitct,veitao,owtoio e -Lvive'tno; peー  

riodos do dia - rnanha, meんo-dんa, tcvtde e noえ te. e etapas da viー  
da ~ juventude, ma.ta九Ldade, Uelhえce e molt.te,etc. 

Seria perfeitamente vi5vel um estudo em que se 

estabelecesse a correspond6ncia sistem5tica entre as diferen-

tes fases de categorias de imagens, o que, todavia, s6 ocasio- 

naimente faremos, pois nossa principal inteng5o g apenas de con-

frontar o c4ceo humano e o aquatJcio, numa tentativa de empreen-

der uma relagao antropoc6smica, uma vez que o processo de vida 

das personagens associa-se a um espago existencial cujo signi-

ficado 6 dado, muito frequentemente, pelo elemento liquido. 

Frye esclarece que o ciclo humano situa-se a 

"meio termo entre o espiritual e o animal e reflete essa duali- 

dade em seus ritmos ciclicos". 21 A vida do homem, da mesmafor- 

ma que a animal, circunscreve-se no ciclo da vida e da morte, 

num eterno retorno cujo ressurgimento se d5 no plano gen6rico e 

n5o individual. Por outro lado, em ambos os mundos, sujeitos de 
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modo semelhante . ordem da natureza, pode n5o ocorrer o fecha-

mento normal do ciclo em sua totalidade, j五  que 6 passIvel de 

ser interrompido por um ato tr言gico e violento, que seconfigu- 

ra no corte siThito da exist6ncia por acidente. 

Quanto ao fluir da vida humana, o autor estabe-

lece uma rela95o entrc o ciclo solar, de luz e treva, e o ima- 

ginativo, da vida acordada e da onirica. Na verdade, a alterー  

nancia do dia e da noite nada mais 6 do que uma etapa menor de 

dissolug5o, com id6ntica estrutura h do cosmog8nico. Segundo o 

te6rico, "o ritmo humano 6 o oposto do solar: "uma libido ti- 

t nica'desperta quando o sol adormece, e a luz do dia 6 fre- 

qUentemente a escurid5o do desejo". 22 

Embora o ciclo vital do homem seja dividido em 

quatro momentos fundamentais; a obra requer a abordagem do ins-

tante especifico do nascimento. A imagem mrtica da chuva f6rー  

til, que ocorre na cena inicial do texto, verdadeira represen- 

tag五o das fontes do ser, das quais emanam as forgas que sustdn- 

tam o universo, que a elas retorna, encontra, na narrativa,oseu 

correspondente antropol6gico.E ele os6men humano,referidomui- 

tas paginas adiante, som obcdi6ncia 五  ordem natural dos even- 

tos. Apresenta-se numa perspectiva dicot6mica, sintese da opo- 

sig5o entre a vida e a morte, porque a totalidade do ser com-

porta uma uni5o de contr5rios: 

''Na t O ai h CL o e4peitmcL る  e.cavct. MLJh5e4 de. pe.ー  
que'ictる  C.九えatU九え viha.る  agえta. V amーる e. nOるるeuる正2ー  
t-Lmo4 ag6viLc.oz moUんme.vt.to' ・’ ． 23 

Com a mesma orienta戸o j5 adotada, de confronto 

de niveis,podemos dizer que a situag5o original restabelecidape- 
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la chuva cosmog6nica encontra seu paralelismo simb6licona"bol- 

sa das 5 guas", onde evolui o feto de formas imprecisas, indefi- 

nrveis, ainda n5o-destacado do elemento liquido no qual se in- 

sere. Somente Marcos 6 referido neste estado de plenitude, sen- 

do associado, na obra, ao simbolismo dobanho de imers5o.24 Tanto 

no plano cosmol6gico quanto no antropol6gico, trata-se daauro- 

ra do Cosmo e do ciclo humano, ou seja, do despertar de uma 

consci6ncia universal e individual, respectivamente. Esse pri-

meiro movimento do ciclo das 5 guas encontra seu equivalente em 

outras categorias. No tocante, por exemplo, h s quatro estag6es, 

qle corresponderia ao ressurgir da vida vegetal na primavera. A 

volta a s potencialidades primordiais, numa perspectiva psica- 

nairtica, diz respeito ao inconsciente, verdadeiro manancial de 

forgas vitais que jazem na obscuridade, a qual 6 reencontrada 

pelo indivrduo mediante a regress5o ou o sono. 

E interessante observar que,em (O cLclo da.る  &- 

gaa.$), a chuva se faz presente praticamente em todos os.instan- 

tes criadores em que 6 anunciado o surgimento de uma nova vida 

ou de um novo homem; por exemplo: no dia em que Mircos compare-

ce h cerim6nia do bcvtーnLtzva, sendo, h noite, submetido auinri- 

tual iniciat6rio de volta ao passado, quando as escavadeiras co- 

megaiii a trabalhar na Vila Santa Luziu e, ainda, na cena final 

da obra.25da obra. 

O movimento seguinte 6 o das fontes ou mananciais 

que corresponde, no plano humano, る  juventude. Para estuda-lo, 

usaremos os conceitos relativos a s imagens apocalipticas e h s 

imagens demoniacas, propostos por Frye. 26 Com isso, queremos e- 

xaminar mais de perto o universo dualista deMoacyr Scliar, cuja 

compreens5o se torna possivel mediante a an5lise das imagens da 
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agua ・  

No que diz respeito h s imagens apocalipticas da 

5gua, tem-se, segundo o te6rico, a "5gua da vida", o qu5druplo 

rio de aden, que, desaguando, adoga o mar. Apocalipticamente, 

"a 5 gua circula no corpo universal como o sangue no corpo do in- 

dividuo". 27 As imagens apocaUpticas associam-se ao modo miti- 

co, da mesma forma que as demonracas ao modo ir6nico, na "fase 

recente em 
que este se v。lta para o mユt。” ．  28recente em 
que este se volta para o mito". 

Na narrativa, os "claros cursos d'5gua" que "a-

travessam belas paisagens" s五o as nascentes, fontes ou manan-

ciais do segundo estagio do ciclo das 5 guas, que segue ao da chu- 

va. Estao associados ao mundo apocaliptico de Frye, instalam-se 

no paraiso atemporal representado pela Pol6nia e podem ser re-

lacionados aos rios do Jardim do aden. O seu contexto de ocor- 

r6ncia 6 referido por Marcos. Exilado do local que representa 

seu passado mitico, evoca-o a partir de um mundo cujos elemen-

tos de representagao remetem para as imagens demonTacas. Isto 

se d5 quando fala aos seus "cansados estudantes" sobre o ciclo 

das 5 guas ・  Distante da luz m5gica das manh五s do passado, a per-

sonagem ocupa o exrguo espago da sala de aula, que recebe as e- 

manag6es do f6tido riacho e est5 iluminada por lampadas fracas; 

conforme suas pr6prias palavras, por6m, n5o est5 pensando no ria-

cho da Vila, mas, em regatos murmurantes, em Esther e em Man- 

dele, seu namorado. 29 

Um aspecto digno de nota, embora n5o relaciona-

do especificamente ao ciclismo aqu5tico,6 o modo como se apre-

senta a aldeia polonesa, j5 que os elementos de representagるo, 

no texto, associam-se 五  nog4o de espago sagrado, na concepgao 
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m tica, vindo reafirmar a id6ia de uma terra idealizada, con- 

clus5o j5 viabilizada pela imagem da 5 gua cristalina. 

Esther apascenta as cabras no alto de uma coli-

na e isto remete para o simbolismo da montanha c6smica, estuda- 

do por Eliade. 3o Segundo ele, constitui concepgao freqUente na 

mitologia a de uma montanha c6smica que une o c6ueaterrae as-

sinala o "centro do mundo", O autor fornece exemplos de diver-

sas culturas em que montanhas, reais ou miticas, sao concebidas 

como ocupando o "centro do mundo". Alude a uma crenga de que a 

Palestina, por exemplo, por ser a mais elevada regi o, estando 

pr6xima do pico da montanha c6smica, nるo foi submersa pelo di- 

liivio. Simbolismo id6ntico ao da montanha encontra-se naimagem 

do "ax-Li mand-V', a "coluna universal" que, unindo o c6u e a ter-

ra e tendo sua base no "mundo embaixo" (mundo dos infernos),p6e 

em comunicag五o os tr6s niveis c6smicos. Diz o autor que esta 

"coluna universal" s6 pode situar-se no centro mesmo do univerー  

so, porque a totalidade do mundo conhecido e habit5vel se es-

tende ao seu redor. 

Esta articulag5o de concep96es religiosas e ima-

gens cosmol6gicas conduz ao "sistema do mundo" dominante nas 

sociedades tradicionais, que 6 assim sintetizado pelo te6rico: 

um lugar sagrado instaura uma ruptura na homogeneidade do es- 

pago;tal ruptura simboliza uma "abertura" mediante a.qual se dる  

o transito de uma regi5o c6smica para a outra; um determinado 

numero de imagens relativas, em sua totalidade, ao"axえる mundえ’I 

expressa a comunicag5o com o cgu: pilar, escada (ex.: escadade 

Jac6), montanha, 5 rvore, etc.; ao redor deste eixo c6smico se 

estende o mundo (nosso mundo) ; logo, o eixo se encontra no "meio'【  

no umbigo da terra,6 o "centro do mundo". 
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Os altos da colina polonesa onde Esther se encon-

tra definem, pois, o "centro do mundo", o seu espago sagrado.Des- 

te local, situado perto do c6u, "entoando melodiasnost5lgicas" 

(em irdiche), olhando o vale, avista o "desconhecido", que vem 

pela estrada, a qual esta fora dos limites do mundo conhecido e 

habit5vel. Imp6e-se como elemento altamente simb6lico o fato de 

Esther descer a colina para ir ao encontro do antigo.companhei- 

ro de infncia. Mるndele pertence ao "mundo embaixo" que pode 

ser visto como uma met fora do mundo infernal ou dos mortos, na 

concepg云o mrtica. O "fantasma p5lido e empoeirado" traz, em sua 

pr6pria figura, os sinais de uma realidade de trevas que,se con- 

trap6e a inoc6ncia de Esther e ao c6u aberto da luminosa pai- 

sagem: avanga com o seu "terno de casimira listrada", seus sa-

patos de verniz empoeirado", signos visuais que o identificam 

como parte integrante de uma organiza戸o capitalista.A16m dis- 

to, sua voz 6 incolor, o sorriso triste, o rosto sombrio; por- 

tanto, h五  nele toda uma gama de elementos de negag5o da cor, da 

transpar6ncia e da vida (p5lido, empoeirado, incolor, triste, 

sornbrio),fato que situa os protagonistas da cena emp6losopos- 

tos, como representantes antag6nicos de um mundo apocaliptico 

e demonIaco. 31 Esther, no momento em que desce a colina, come- 

ga a trajet6ria em direg五o ao inferno existencial ou, em'outras 

palavras, a degradag五o e ao aprisionamento. 

Estabelecidos os aspectos relacionados com as i-

magens apocalipticas de Frye, passamos a abordar acontraparti- 

da simb6lica representada pelas imagens demoniacas. Para ele, 

a "5gua da vida" encontra o seu oposto na "5gua da morte", "a- 

mi6de identificada como o sangue derramado, como na Paix5o" e, 

acima de tudo, com o 
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'''mcVl. -Ln4ond瓦ve!.,4ctlgctdo,apcvt.tctdo li.' 	que 
ab4o/t.ve todo4 04 't.Lo.o de4te mando ma4 de4 αー  
paltece. no apoealLp4e em ' avoit. de ama cAit.ー  
caZct9ao de. agua doce..NaBにbUa,o ma/i. e o 
ctn-Lmal mon4t九ao4o .Lde.nt編えe. amー4e na ‘え  gu)ta 
de と  ev,La-ta,O movi4.t/t.o mcut.Lnho .tambam え  denー  
t編えcado com aる  .tmanえctる  4OCLaL4 de BabU6ー  
nLa e do Egん to ’・ ． 32 

Antes de estudarmos o significado mitico datra- 

vessia maritima empreendida por Esther, importa examinar a sim- 

bologia de algumas imagens que ocorrem no texto. 

tor de Anatomんadac九Ztんca, 33tor de Anvtom.La da a'i.ttca, 	as imagens sexuais 

Segundo o au- 

apocalipticas 

tendem a se tornar matrimoniais ou virginais, enquanto que o a- 

dilitero, o incestuoso ou o homossexual dizem respeito ao demo- 

n aco. Nas primeiras, enquadra-se a cena do casamento casto e 

singelo, de aldeia, com a sinagoga iluminada, a mesa farta do 

banquete nupcial e as rodas de danga. No entanto, h5 um engano 

acerca do verdadeiro significado das coisas, e alguns sinais j5 

denunciam o erro da uni o de Esther com M6ndele, agora umadul- 

to corrompido, integrante de uma organiza戸o mundial a servi o 

da prostituig5o. Entre esses sinais est五o a presenga de um es-

tranho fot6grafo, a seriedade do noivo diante da camara e a a- 

lus五o h figura do moheZ retratado pela objetiva, em que a in- 

sist6ncia na descrig5o dos 6culos prop6e um simbolo da ceguei-

ra diante de uma situa95o que deveria ser vista com clareza: 

” 〔・・・） o mohel est5 de 6culos; na manh5 daquele dia a armag5o 

tinha se quebrado, mas ele a amarrara com uma fita.Aluzse re-

flete nas lentes - o mokeA pa/i.e.e.e CCgO". 34; al6m disto,ele tam- 

b5m n5o sorri (ter五  d6vidas?). 

Na alus5o 五  fotografia dos convidados em torno 

da mesa, ocorre a descrig5o de um peixe numa travessa. Bemmais 
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tarde, quando Marcos apresenta, atravgs de uma imaginaria ex- 

posig5o did云tica de "slides", o seu projeto de vida feliz, a i-

magem do mesmo animal aqu5tico 6 reiterada em id6ntica situa- 

g5o. 
35 

Segundo Mircea Eliade, 36 o peixe, como outros seres si- 

milares, 6 o srmbolo das 5 guas, da obscuridade edon5o-manifes- 

tado; al6m de acumular a representag5o da 

concentrada no elemento irquido, torna-se 

pertencendo h simbologia do erotismo e da 

re em todos os planos c6smicos. 

realidade absoluta, 

emblema do sagrado, 

fecundidade,que ocor- 

A cena que se contrap6e 五  imagem apocalipticado 

casamento g a do cabar6 parisiense "enfumagado e barulhento", 

com seu grupo de mulheres "muito pintadas", homens "de bigodi- 

nho", rindo e contando anedotas picantes em virias linguase to-

mando champanha, bem como a requintada "Casa dos Prazeres" on- 

de h5 um "flash" de orgia coletiva. 37 

O autor de Ana-tomえa da. c'ZtLcct esclarece que as 

imagens "imitativas baixas"38 procuram o mar, geralmente com ai- 

gum leviat5 humanizado ou ba..te.a.0 え  vne, de qualquer tamanho, do 

Titanic ao barco aberto e emborc5vel . 39 o mar, assim como a ne- 

ye, pertence a ultima etapa do ciclo das 5 guas, e um mergulho 

em suas profundezas insond5veis pode ser compreendido como um 

srmile da morte. Os diversos movimentos do ciclismo aqu5tico - 

chuva, nascentes, rios (riachos), mar (ou neve) - n五o ocorrem, 

no texto, em seqU6ncia i6gica, mas simultaneamente, como nummo- 

saico, acompanhando os eventos, que n5o s5o narrados na ordem 

natural. 

Esther atravessa o mar40 lpgoap.6s deixaros cia- 

ros cursos d'5gua da Pol6nia, para s6 posteriormente se esta- 
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belecer nas cercanias de um riacho poluido de uma vila de fave- 

lados. Entretanto, isto se deve n5o 五  construg五o da obra, com- 

posta de fragmentos, mas ao fato de que a travessia maritima 

por ela empreendida envolve as caracterrsticas de um rito mni- 

ciat6rio ou de passagem. A personagem abandona o plano mitico 

ー  representado pelos momento atemporais em que habita um cen5ー  

rio paradisiaco, com nitidas conotag6es bfblicas -parapenetrar 

num mundo infernal de trabalho e penit6ncia. Desta forma, deve- 

r5 primeiro morrer simbolicamente na 5 gua, que absorve todos os 

cursos de 5 gua doce deste mundo, tragada pelo monstro marinho, 

o paquete italiano, que 6 uma versるo moderna da forma leviata- 

nica, renascendo, depois, com novo modo de ser. 

Este epis6dio tem correlag5o tanto: corn os rituais 

iniciat6rios das sociedades primitivas quanto com in6meras pas-

sagens da literatura 6 pica e trechos da Biblia.Acreditamos que 

a viagem de Esther, realizada no interior do navio, envolve re-

lag5es com os mitos de descida aos infernos, com o encontro com 

a "5gua da morte" e com as provas inici5ticas a que o her6i 6 

submetido.41 Tamb6m Jonas, aquele que desobedeceu 乞  ordem do Se- 

nhor, permanecera durante tr6s dias e tr6s noites no ventre do 

grande peixe, antes de pregar em Ninive, a cidade dos gentios. 

M6ndele 6 o companheiro de viagem, o mensageiro 

maldito de funestas divindades - aqui, os deuses do capitalis- 

mo, que se enriquecem mantendo uma organizag5o de tr fico de es-

cravas brancas. Encarregado de expulsar Esther do Paraiso,6 a-

quele que vem reafirmar a maldig5o da Biblia, fazendo ver que 

a vida deve ser suportada num cotidiano de exilio e ganha como 

suor de um trabalho nem sempre honesto. 
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Durante a s丘bita 

sar a morte de M6ndele, em alto 

envolve significativos aspectos 

enfermidade que acaba por cau- 

mar,6 realizada umasangriaque 

relacionados com a simbologia 

do sangue. Este lrquido, que circula no corpo do indivrduo co- 

mo a 五gua no corPo universal,foi considerado Por s6culos com0 

um dos quatro "humores" ou fluidos corporais,tal como o rioda 

vュda era tradlcユonal皿ente qu5druPl。． 42 Todavla,o que correnas 

mo a 五  gua no corpo universal, foi considerado por s6culos como 

um dos quatro "humores" ou fluidos corporais, tal como o rio da 

vida era tradicionalmente qu5druplo.42 Todavia, o que corre nas 

Embora as transformag6es por que passa Esther co-

mecem a se produzir ainda cm Paris ("Levantou-se, foi at6 o es- 

pelho. Via uma mulher bonita, comumbrilho ousado nos olhos."),43 

6 ainda no bojo do navio que se d5 sua verdadeira iniciagio co- 

no sedutora, o que acontece nos bragos do m6dico russo de"chei- 

rosa barba".44 

N5o g por acaso que, cumprindo M6ndele a fung5o 

de mensageiro, tem o proprio ciclo vital interrompido, dissol- 

vendo-se suas formas nas profundezas do mar. A id6ia de mensa-

geiro remete para Hermes, o enviado de Zeus, na Od-L44ELct, que 

chega aos itixuriantes bosques da ilha de Calipso - reverso sim- 

b6lico do jardim apocairptico, na categoria do mundo vegetal - 

b 
para propiciar o cumprimento aa justiga ・ expressa na ueしisau uUン  

deuses de suspender a errancia de Ulisses por terras estranhas. 

Ao construir sua jangada, o her6i nao hesita diante dos sofri- 

mentos aue enfrentara pelo novo mergulho no mar, porque sabe que 

depois de novas provas, chegar五  a recuperagao do reino de Ita- 

45 
ca. 

veias deste homem doente, corrompido na Am6rica,6 um sangue que 

flui "lento e ominoso"; logo,6 uma imagem demoniaca que 

responde, no nrvel individual, I "5gua da morte". 



61 

Em (O c .Lclo da4 瓦  gucz4) , h5 uma irreversivel tra- 

jet6ria de distanciamento da situag5o mitica original, pois Es-

ther Markowitz morre simbolicamente nas 5 guas salgadas para re-

nascer como prostituta na Am6rica, onde se tornara a "francesa" 

Esther Marc, com identidade falsa, que acabar5 insana num asi-

lo de velhos. 

Bem mais tarde, outra cena marItima, agora pro-

tagonizada por Marcos,6 digna de ateng五o: a personagem, no Rio 

de Janeiro, acaba de pedir o auxilio de uma fundag五o parao seu 

projeto de trabalho "sobre a depurag5o de residuos fecais em 

pequenos cursos d'5gua". Durante um banho de mar,o filhode Es-

ther nada para al6m da rebenta戸o e reencontra seu pr6prio de- 

jeto, que havia contemplado, no vaso, pela manh5, fato que con-

sidera como preniThcio da aprovag五o do protocolo de pesquisa. 46 

Esta passagem do texto, t5o caracterIstica na ficg5o de Scliar 

devido h focalizag5o de imagens degradadas, onde o humor desem-

penha papel de destaque, esconde, sob sua aparente comicidade, 

aspectos relevantes quanto a alternancia de diversas categorias 

de ciclos. 

Consideramos o mergulho de Marcos como uma eta-

pa de dissolug五o em que elementos ligados a uma determinada lei 

ciclica, aparecem simultaneanicnte - num mesmo instante atempo- 

ral. O dejeto - resultado do pr6prio ciclo biol6gico da perso- 

hagem, diz respeito a sua natureza animal - depois de ter cum-

prido a trajet6ria at6 o mar, volta a se apresentar com aspec- 

to idantico ao que se mostrara num periodo do ciclo do dia, que 

corresponde a manh5 que, assim, 6 reencontrada. Se, por um la- 

do,6 a parcela menos nobre do homem, por outro esta ironica-

mente relacionado com a elevag5o atingida pelo intelecto,j.que 
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Marcos o v6 como press5gio de boa sorte, como sinal de futura 

realizag五o do seu trabalho de pesquisa. H5, portanto,ne:stetre- 

cho da obra, a explicitag5o da dualidade animal e espiritual que 

o ciclo humano reflete em seus ritmos. 

As l5grimas do professor de Hist6ria Natural que 

se misturam com a 5 gua do mar, propiciando, simbolicamente, a 

integrag5o homem-cosmo, atrav6s do elemento lrquido, seguidas 

do riso ante a curiosa aparig5o, representam a alternancia da 

dor e da felicidade, que comparecem num mesmo momento, ora mos-

trando a fragilidade, ora o sublime da natureza humana. 

Mas o rebaixado criador de dejetos n5o pode de-

ter a trajet6ria da sua pr6pria criag5o, que a ele s6 voltaria 

transformada em outra mat6ria: "Um dia talvez voltasse a mim, 

suas mol6culas disseminadas entre as fibras brancas de um fila 

de peixe
". 

47 Ocorre aqui a a
p
resentagao da lei que remete a La- 

voisier, ou seja, a conservag5o e aindestrutibilidade da mats- 

ria repetida noutras cenas da obra. 

Acreditamos que esta passagem envolva tamb6m, 

simbolicamente, a dualidade da vida (aceitag5o da realidade) e 

da morte (mergulho, fuga) j5 que contrap6e as possibilidades de 

colocar os p6s na terra e de estar no mar: "Compreendi que eu 

n5o fora feito para aventuras maritimas, que meu lugar 

terra firme 
(. . . )? 

48 Ass im, tudo com
p
arece e sedissolve simul- 

taneamente, num id6ntico momento fora do tempo: o ciclo do dia, 

o ciclo biol5gico, a dicotomia entre o animal e o espiritual, a 

criag五o e o criador, o riso e a dor, a vida e a morte. 

Este epis6dio no mar n五o se configura exatamen- 

仙畑mi rnnPtni ar lfWlIftfl 
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te com as caracteristicas estruturais de um rito de passagem, como 

o anterior, entretanto, significa tamb6m o fim de uma etapa. A- 

t6 aqui Marcos se preocupa com a pesquisa no riacho contamina-

do pelos dejetos. Logo depois que o mar leva o seu pr6prio, vem 

a derrocada dos sonhos e projetos: a carta da Funda頭o oinfor- 

ma de que seu trabalho n5o ser5 financiado e, al6m disto,o cur-

so de 五  guas contaminadas, objeto de sua investiga頭o,6 canali-

zado pela firma imobili5ria. Tudo morre precisamente a partir 

deste instante no mar, restando-lhe, portanto, a concretizag o 

do mediocre casamento burgu6s. 

Passemos, agora, 五  an5lise da imagem do riacho 

da Vila Santa Luzia e de seu significado na simbologia ciclica 

das 五  guas. 

Pertence ele, juntamente com os rios,ao tercei-

ro movimento do ciclo das 言  guas, muito embora o ficcionista os 

distinga como etapas diversas, em algumas passagens: "Evai,por 

riachos cada vez maiores , ao rio e ao mar
". 

49 No universo dua-

lista de Moacyr Scliar, cujas imagens estao relacionadas a um 

c6u e a um inferno existenciais implicando o verso e o reverso 

de um mesmo simbolismo, o riacho, como o mar, se constitui nu-

ma imagem degradada do mundo demoniaco, da mesma forma que os 

claros cursos d'5gua doce correspondem ao mundo idealizado, a- 

pocaliptico. O curso d'5gua que, mesmo る  noite, "flui lento, su- 

jo, f6tido" 6 tamb6m a representag五o da 5 gua situadana5rea"i- 

mitativa baixa" j que 6 uma imagem comum daexperi6ncia ligada 

ao cotidiano do h mem profano. 

  

As im como uma situagao paradisiaca 6 indiciada 

pelo simbolismo das alturas - e encontra sua contrapartida no 
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espago fechado, pequeno e sufocante, aspecto j5 referido por 

Carlos Vogt,50 - tambgm com o elemento liquido 6 estabelecida 

uma correspond6ncia entre os cursos de 5 gua cristalina com 5 - 

guas contaminadas, ficando clara a correlag五o entre dois mundos 

que se contrastam e se complementam. Sobressaem os fatos de o 

bordel onde Esther conhece Rafael, assim como o asilo em que 6 

aprisionada, ao final da narrativa - ambos, significativamente, 

com um riacho em suas cercanias - estarem igualmente situados 

no topo de um morro. 51 Aironia, t5o comumnaprodug5o,liter5riado 

escritor gaikho, torna-se ent五o evidente. 

No que diz respeito る  relag5o entre o riacho e o 

ciclo humano, convencionamos estabelecer uma correspond6nciu coin 

a maturidade, porque nesta se verifica um elevado grau de dis-

tanciamento das situag6es miticas originais, percebendo-se, ni- 

tidamente,os sinais de desgaste ocasionados pelo tempo de sen-

tido inico. Tal como o curso d'5gua que corre irrevog5vel, com- 

portando o aspecto cristalino e as emanag6es fgtidas, nesta e-

tapa da vida se mesclam as virtudes e os elementos de degrada- 

戸o.E interessante observar que Marcos, que nasce pr6ximo ao 

riacho,6 um homem de 32 anos quando busca nele o fundamento da 

exist6ncia. Seu passado mitico situa-se nos instantes atempo- 

rais vividos no "centro do niundo", por sua m三e, cuja inserg五o 

no decurso hist6rico se faz mediante a passagem pelo mar. 

Como a 五  gua doce 6 considerada nutriz da vida, 

vincula-se, no texto, com a conquista do espago existencial. Tal 

id6ia est三  relacionada com a cena em que as duas pequenas se- 

reais rec6m-nascidas reconhecem, por instinto, que n5o h5 no ria-

cho detritos suficientes para ambas; logo, uma dever5 atingir 
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o mar, onde sofrera durante meses, at6 que possa conquistar o 

"seu" riacho, onde vivera feliz comendo os dejetos aseu alcan- 

ce. 52 Tamb6m nesta passagem evidencia-se a concepg5o de que o 

mergulho no mar deve anteceder a conquista definitiva de um"ha- 

bitat" profano. 

Aquilo que se apresenta entre A e B ("Ainda flu-

tuam ali os detritos, mas ela, neste trecho, se apresentapura, 

cristalina.") 53 relaciona-se 5 s propriedades de m5e e nutriz, 

de sustent5culo da vida. Todavia, os favelados, embora aliinen- 

tados por ela, poluem-na, ao transforms-la em esgoto.Neste par- 

ticular, contrariam a crenga, arraigada na mem6ria dos povos, 

de que as 言  guas vivas e correntes n5o devem ser profanadas com 

atos fisiol6gicos. Mas, mesmo contribuindo para a degrada頭o das 

五guas, os habitantes da Vila n5o s5o infectados, o que s6ocor- 

re com aquele que tenta apreender o significado delas. A "5gua 

da vida" esta contaminada, e 6 Marcos que, sem chegar propria-

mente ao desvendamento do mist6rio da natureza, acaba atingido 

pelo seu objeto de pesquisa ao contrair a pris五o de ventre, o 

estigma do pr6prio sedentarismo. 54 

Quando as escavadeiras comegam a trabalhar na Vi- 

la, Marcos imagina uma fuga assustada da Pequena Sereia,por uma 

escalada "5gua acima, nas cordas da chuva", ou atingindo omar, 

por onde um dia veio Esther. 55 Confrontando as alternativas pro-

postas pela personagem, a descida para o mar parece mais aceiー  

t vel, j5 que assim estaria presente, nos derradeiros instan-

tes da narrativa, a etapa do ciclo das 5 guas, equivalente .mor- 

te, com o desaparecimento do fascinio, quando se d5 a derroca-

da de todas as expectativas. 
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O riacho da Vila Santa Luzia e canalizado, mas 

outro 6 imediatamente referido, juntamente comnovas malocas que 

v五o surgindo perto do asilo onde Esther esta internada. Renova- 

se o simbolismo dos ciclos de vida e morte, sugest言o reforgada 

pela refer6ncia ao pren6ncio de chuva que vem a seguir. 

A narrativa comega com a chuva, anunciada tam- 

bem no final, e que esta a indicar uma pr6xima dissolugao sim- 

b6lica, e o advento de um novo ciclo, com a terra totalmente re- 

generada, fato que se repetira, regularmente, "ad infinitum". 

As l5grimas de Gatinho podem ser relacionadas com a passagem do 

Gene4L4 que relata a punig5o infligida pelo Senhor ao primeiro 

casal, cuja rebeldia ocasionou a situag5o de exilio do homem. 

A terra lhe 6 maldit'a e recebe, grata, seu sofrimento, como o 

recebera um dia. Se no principio, e fertilizada pela abundante 

chuva cosmog6nica, no fim da etapa esta "vermelha epoeirenta", 

e absorve "5vida" as gotas do liquido que manifesta a dor hu- 

mana, o 6 ltimo elemento que completa o ciclo das 5 guas ou, mais 

precisamente, o ciclo da vida. 56 

As derradeiras palavras da narrativa, (CLclo da4 

agaaる ), s5o tambCm seu trtulo. Inicio e fim, ent5o, evidenciam 

o retorno ciclico ao mesmo ponto, em infinita repetigho. 
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3 - A SEDUÇÃO 



3.1 - O MITO DAS SEREIAS 

Visando a compreender o significado da Pequena 

Sereia em (O c.LcJo dct4 agaao), focalizaremos o mito tal qual 

o prop6e a tradig5o cl5ssica e seu posterior aparecimento; a 

partir disso, passaremos a analisa-lo na narrativa em estudo, 

onde pretendemos verificar o processo de desmitificagao, que 

colocamos como hip6tese de investiga頭o. 

O mito das Sereias 6 referido pelaprinieira vez 

em Homero, 'em cuja obra s五o entidades marinhas,metade mulher 

e metade ave, que seduzem os incautos navegantes, atraindo-os 

pelo encanto de suas dulcissimas vozes, e fazendo-os perecer, 

vitimas da fascinag5o.J5 neste primeiro momento, surgem como 

portadoras de tragos que lhes s5o inerentes: vinculam-se a 5 - 

gua e det6m o poder de seduzir e de destruir.Quanto a sua ge- 

nealogia, eram tidas como filhas do rio Aquele com a musa Ca- 

lTope. 

P. Commelin2 justifica a origem da fbula das 

Sereias mostrando que o canto das aves marinhas d言  aos navegan・・  

tes a ilus言o de vozes humanas, e estes, na tentativa de expli-

car o fen6meno, descambam para o maravilhoso, construindo 
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discurso mliico. 

A capacidade de sedugao das Sereias 6 devidaa 

harmonia e a musicalidade de suas vozes. Ordinariamente, se- 

gundo o autor citado, eram tr6s: Part6nope, Leuc6sia e Ligia, 

nomes gregos que sugerem candura, brancura e harmonia. Ainda 

outros chamam-nas de Aglaofone, Telxieme e Pisinde,denomina- 

g6es que exprimem a dogura das suas vozes e o encanto das suas 

palavras. B compreensivel o fato de serem tidas como filhas 

de uma musa, nao s6 porque g dasua linguagem que emana o ser 

das Sereias, mas tambるm porque a tradig5o lhes atribuIu odom 

de exercerem o fascinio da palavra harmoniosa,qualidade per-

tencente a figura materna.3 J言  Plat5o, em A iepibUca. adver- 

tia sobre os danos oriundos da palavra poderosa das in:usas. 

Algumas vezes, as Sereias s5o representadas 

portando instrumentos musicais: uma carrega uma lira, a ou- 

tra,duas flautas, e a terceira, um rolo de m丘sica ou uma gai-

ta campestre. Circulou uma vers5o segundo a qual teriam elas 

disputado com as niusas a honra de cantarem melhor. Vencidas, 

teriam sido transformadas em pまssaros, como castigo. No que 

diz respeito a origem de sua apar6ncia fisica,6 sempre apre-

sentada como resultado de puni まo: ora, castigo de Deniるter, 」  

por deixarem que Pers6fone fosse raptada; ora, condena戸o a-

plicada por Afrodite, que as cobriu de plumas pelo fato de 

desprezarem os prazeres do amor. Entretanto, com relagao ao 

primeiro caso, h5 quem afirme que teriam pedido asas aosdeu- 

ses, para, voando por terra e mar, poderem resgatar a conipa- 

nhe ira.4 

Nenhuma tradi ao antiga figurou asSereias con- 
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forme aparecem hoje - metade mulher,metade peixe.Camara Cas- 

cudo,afirma queo mito europeu pertence ao cicloatlantico pos- 

tenior a poesia de Homero e que 

''ha e4pc2hctdctme.Yt.te a. 4e)tei.ct,meLa. mu2bvL 

e. .tendo o ap乞ndLee. c.cwdo2 do4 pe..Lxe4,p0 IL. 

todo4 os ma.'L.e4 e it...Loる  da. EuJL.opct,de.4de. cU 

/LLL44LI.Lcct4 e4lctva4 a4 nL,ce. 62LLv.LczL4 do Rern. 

no Ptrio 

E precisamente a natureza diibia destes seres 

que muito bem pode simbolizar a ambival6ncia humana, afirma- 

g5o j言  feita por Regina Zilberman a prop6si.to  do Centauro,da 

Esfinge e dos S五 tiros, ressaltando, entre outros aspectos, a 

"dicotomia entre o anmico e o material".6 

A capacidade de destruir る  apresentada commo- 

dalidades.Orao barco do navegante 6 espedagado contra os ro- 

chedos, causando-lhe a morte, ora o nauta enfeiti ado,esque- 

cido de seu pais, de sua familia e de si mesmo, deixa de co-

mer e de beber, e morre, por falta de alimento.A passagem da 

Odえ4る eLa. る  clara: "Residem elas num prado ao redor do qual 

se amontoam as ossadas de corpos em putrefa戸o; cujas peles 

se v言o ressequindo".7 Existe,entまo, intima relagao entre as 

Sereias e as divindades negativas ligadas ao problema damor- 

te e do destino, tais como as Erinias, as Harpias eas G6rgo- 

nas. J5 o fato de aparecerem como as que buscam ou deveriam 

buscar Pers fone reafirma a associagao, uma vez que a filha 

de Demるter torna-se a rainha do imp6rio das sombras.. Cmara 

Cascudo8 refere que eram consideradas tamb6m como entidades 

fune,r言rias, indicando a voz suave dos mortos ou destinadas a 

chorar pelos defuntos. 
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No folclore brasileiro, o mito das Sereias esー  

t5 associado a outras mitologias. Aqui,a Sereiaeuropるia-bran.- 

Ca, loura, metade mulher e metade peixe,fdrma assimilada pos-

teriormente - 6 conhecida por Mae-d'五gua.Atrai o infelIz ena- 

morado que, sob seu fascinio, se atira a s 瓦  guas e morre. Enー  

tretanto, Camara Cascudo esclarece: 

''Nao conhe9o no docamcn.t&t..o b九α4えle 九o 
mae-d'反gact cctn.tctndo,ma9a bonLtct de cabe- 
Lo Loa/Lo e oLho aZLLL,4enao na4egandct me.- 

-tade. do 4EcaLo XIX,e. mct.L3 えnt enふamente de- 
poえる  da 'tea9ao 'i.oman.tica qae 4e. 元  n..cLoa 
peLo えn dL9en-LatLno t九  anる‘えga'Lctdo/L de. Gon, 
9aLve.4 V.La4’・． 9 

Ele aparece em O t'tonco do えp邑，  de Jos6 de A- 

lencar, Ycomo elemento sedutor, que leva Alice a s profundezas 

das 5 guas, embora o narrador apresente uma explicag5o raclo- 

nal para o fato, dissolvendo, assim, o maravilhoso.Tamb6m M -

rio de Andrade apresenta Uiara, j5 na parte final de Macanal- 

ma, como figura feminina a chamar de forma sedutora o her6i 

para o fundo das 五  guas, mas aqui a entidade aqu五tica aparece 

com caracteristicas ligadas a um tipo brasileiro ー  "morena e 

coradinha", "cabelos curtos negros como as asas da grai:ina",um 

"narizinho mimoso" e portadora de um "buraco nocangote por on-

de a pるrfida respirava".11 

Essa figura mitica, est五  ainda associada a do 

famoso orix五  dos candombl6s brasileiros - lemanj5, cujo nome 

deriva , segundo Pierre Fatumb, i Verger,12 de Veye orno eja (. M5e 

cujos filhos sao peixes). A m5e-d'5gua dos iorubanos, do cul- 

to afro-brasileiro, sofreu o processo sincrるtico das deusasma- 
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rinhas. A Sereia do Mar, uma de suas designag6es, apr:esenta 

tamb6m as tr6s peculiaridades referidas e, cruel, como todos 

os seres primitivos, quando se apaixona, leva os seus aman-

tes para o fundo do mar e nem os corpos voltam)3 

No folclore sul-rio-grandense existe uma enti-

dade semelhante, em muitos aspectos,a Sereia!... る  a Teiniagu5. 

A lagartixa que ostenta uma pedra vermelha e brilhante encra-

vada no corpo tamb6m vive na 5 gua, pois 6 na lagoa fervente 

que o sacristao a encontra. Tem o poder de seduzir por duas 

raz6es: 6 conhecedora da localizag5o de todos os tesouros de 

ouro, prata e pedras preciosas, cujos caminhos lhe foram en-

sinados por Anhang五-Pita e ,al6m disto, metamorfoseia-se numa 

fascinante mulher.O sacristao, prisioneiro desses prodigies, 

6 levado a destrui 5o, uma vez que, cativo da princesa mou- 

ra,6 condenado a morte polos padres e, sondo salvo, E obri-

gado a viver durante duzentos anos numa furna onde est5 ro-

deado por incalcul5veis tesouros que nada representam,porque 

n五o pode compartilhar o mundo com os homens.14Asiiliboldgia da 

Teiniagud 6 tomada por trico Verissimo,15numepis6dio deO .te.m- 

po e. o vertto onde a personagem Luzia, estrangeira no "Conti- 

nente", como a princesa da Salamanca, seduz com seus modos e sua 

citara - note-se a presenga do instrumento musical ligado a 

Sereia - a Bolivar CambarL Luzia gera sofrimento e morte,e, 

j五  na festa de noivado, que 6 simult言nea aum enforcamento na 

praga, o narrador mostra o aspecto b5sico de sua problem五tI- 

Ca: O gozo diante do sofrimento. 

Assim como, na obra de trico Verissimo, Luzia 

est五 associada h Teini gui,em 【O cicio dct4 tt9Lct貝 )Esther enー  
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volve uma relag5o com a Pequena Sereia,aspecto que posterior-

mente investigaremos.Chana a ateng五o a similirude das seguini 

tes passagens dos autores gauchos. 

'’伽e. tLnha eLci de. .tao e4tkctrtho?Tctf.e.z 04 

o!ho4...E九ctm gnctnde.4 e e4ve九deado4, ,.Ou 
4e)えctm c.-Lnze'1-to4? Eka d銘Zc..2 chegetn. a.uma 
de‘えn.L9ao,pc-L4 ehe pa1LeciLa que. e.ee4 ma, 

dava.m de coi. de ctc.oc.do  com 04 dLct4 ou corn 
a4 hoita!,.Po44u-Lam urna イえx.Ldez e um l u4, 

-tiLo de. vLdito e. pcutecLctrn corn p2e.tcLrnen.te va.- 

zLo4 de emor am,J 6 

'' （・・・】 maる  oる  g!oboる  ocuJLcvLe4, 九ep/z.e4en- 
tado4 corno 6LLpe婦ZaLe4 e.4値.t-Lc.a4,tL4a4, 

VazLa4 de qualqLLe.fL expte44ao,daoa' ace, 
inn4カ (2h人po"n,J7 

3.2 PEQUENA SEREIA 

Uma vez examinado o mito da Sereia tal como o 

prop6e a mitologia cl5ssica, e feitas r五pidas referencias 乞  s 

suas implicag6es subsequentes, resta empreender uma.an5lise da 

representag5o da Pequena Sereia. Al6m dos subsidios ofereci-

dos pelo mito, propriamente dito, optamos pela utiliza戸o de 

alguns dos pressupostos te6ricos de Northrop 
Frye118 considera- 

dos relevantes para a quest5o proposta.Segundo este autor, na 

literatura, da mesma forma que na arte pict6ricaa 6 nfase tra- 

dicional, na pr5tica como na teoria, tem recaido n5o nos eleー  

mentos de estrutura mas nos de representa頭o, de "semelhanga 

com a vida". Adverte que os modos da fic戸o se movam do miti- 

co para o "imitativo-baixo" e para o ir6nico.O mitol6gico,que 

apresenta as hist6rias sobre deuses, com ・ as personagens dota-

das de uma grande forga de ag5o,6 o "mais abstrato e conven- 
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cionalizado de todos os modos liter言rios",19 aspecto que en-

contra paralelo nas outras artes, pois mostra o mais alto grau 

de estilizag5o em sua estrutura. Por essa razao,os princIpios 

estruturais da literatura est5o estreitamente relacionados com 

a mitologia e com a religi5o comparativa,assim como osda pin-

tura com a Geometria. 

Em seu estudo, Frye faz uso do simbolismo da Bi- 

blia, e em menor escala, da mitologia cl5ssica, como uma gra- 

mtica dos arqu6tipos liter5rios. 20 

O mundo mItico 6 abstrato ou puramente liter-ー  

rio, n五o afetado "pelos canones da adaptag5o plausrvel .expe- 

ri6ncia comum". O realismo constituI a arte do s mile implici- 

to, enquanto no mito ocorre a identidade metaf6rica implicita. 

Neste, est5o isolados os princIpios estruturais da.literatura, 

ao passo que no realismo s五o percebidos estes "mesmos" prin- 

cipios estruturais, ajustando・se a um contexto de plausibili- 

dade. Devido a ocorr6ncia de problemas t6cnicos,a presenga de 

uma estrutura mitica na ficg5o realistica s6 se torna possivel 

mediante a utilizag5o de artifcios, aos quais ote6rico atri-

bui o nome de "deslocag5o". 

O mito situa-se num extremo da inveng三o liter5- 

ria, o naturalismo, no outro. No meio, segundo o autor,esten- 

de-se toda a 5 rea da "est6ria romanesca", cuja express5o, pa- 

ra ele, significa "a tend6ncia de deslocar o mito numa dire- 

c5o humana e, todavia, em contraste com o 'realismo',de con- 

vencionalizar o conteldo numa direg言o idealizada". 21 Delineia 

o principio fundamental da deslocagao: aquilo que e identifi-

cado metaforicamente num mito pode apenas ser vinculado,na es- 

t6ria romanesca, por alguma forma s mile: analogia,assocIa戸o 
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significativa, imagem incidental agregada e semelhantes..Pore. 

xemplo: no mito se pode ter um Deus-Sol,numa est6ria romanes- 

ca, uma pessoa significativamente associada com o Sol.Caso se 

dissesse que essa pessoa associada ao Sol era,na realidade,um 

Deus-Sol, a est6ria nまo estaria sendo lida com anecess言ria cor・  

regao, conforme seu prGprio modo,mas sendo transformada em mi. 

to declarado; no entanto, n5o se poderia negar a proximidade 

do mito. Acrescenta que "nos modos mais rea1 sticos, a asso- 

ciag5o se torna menos significativa e mais um caso de imagens 

incidentais e mesmo coincidentes ou fortuitas.・ 22 

Em literatura, ainda nos termos de Frye,os miー  

tos e os simbolos arquet picos organizam-se de tr6s formas:em 

primeiro lugar, h5 o mito nao-deslocado,quecomumente sepreo- 

cupa com deuses ou dem6nios e que toma a forma de dois mndos 

contrastantes, de total identificag五o metaf6rica,um desejvel 

e outro indesej5vel. Os referidos mundos identificam-se, fre- 

qflentemente, com os c6us e infernos exist.eciaisdas religi6es 

contemporaneas.23 Em segundo lugar, M a tend6ncia geral cha-

mada de romanesca, que consiste em sugerir padr6es miticosim- 

plicitos, num mundo mais estreitamente associado com a expe- 

ri6ncia humana. Finalmente, ocorre a tend6ncia do "realismo " 

de descarregar a 6 nfase no conteildo e na representagao,ao inー  

v6s de canaliza-la para a forma da hist6ria. Dentro deste re- 

ferencial, o autor observa que a literatura ir6nica principia 

no realismo e tende ao mito, sugerindo seus padr6es miticos - 

como regra, mais o demoniaco do que o apocaliptico -embora,s 

vezes, continue a tradi頭o romanesca de estiliza戸o. 

O prop6sito de relacionar a narrativa de Scliar 

com alguma das categorias propostas pelo autor nao6 tarefa iー  
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senta de dificuldades. Todavia, considerando-se os tragos mais 
I 
caracteristicos,. j5 ressaltados a uma primeira vista, dir- 

se-ia que o texto se inscreve nos limites da literatura ir6- 

nica, visto que toma, como ponto de partida, o realismo insi- 

to no plano da experi6ncia comum, assumindo a forma deuma pa- 

r6dia e diferenciando-se, neste aspecto,do que o te6rico cha-

ma de "est6ria romanesca"; al6m disto,seuspadr6esmiticos di-

zem respeito mais ao demoniaco do que ao apocaliptico. 

A deslocag5o pode ser percebida pela forma co-

mo a Pequena Sereia 6 focalizada. Convertida num elemento al-

tamente simb6lico, esta presente no decorrer de toda a narra- 

tiva, das mais variadas maneiras, e geralmente se insere num 

contexto de plausibilidade. Em alguns momentos, surge como o ser 

que integra um determinado texto que 6 referido pelo narrador 

e/ou personagem.Citamos, como exemplo, o relato que o jovem 

professor de His t6ria Natural est5 escrevendo e do qual emana a 

Pequena Sereia; h5 ainda alus6es a sua presenga como persona-

gem de narrativas infantis,e este 6 o caso das hist6rias con-

tadas pela professora de Marcos,e,tamhgm, do livro com graー  

vuras do qual o Capit五o, na a'deia polonesa, faz uso para se-

duzir a adolescente judia. Outras vezes ocorre como objeto de 

adorno,inserida numa determinada cena como imagem f ortuita,mas 

envolvendo o mais alto significado;6 ocaso daPequena Sereia, 

amarrada ao cap6 de um velho jipe ou da estatueta dem冒rmore 

que forma a base de um abajur subtraido por Esther da luxuosa 

Casa dos Prazeres, em Paris.入s vezes, sImplesmente 6 referida 

nos fragmentos que formam os pequenos capTtulos ou blocos que 

comp6em (O cLcLo dcu ag.taる ).Parece tratar-se da fala de Mar- 

cos, de cujo dIscurso ganha vida; no entanto, devido ao fato 
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de dar tamb6m a impress五o de ser focalizadaporumnarradorim- 

pessoal, acreditamos que aqui o texto atinge um grau mais ai- 

to de estilizag o, j5 que considerada, de uma certa forma,co- 

mo personagem, quase no mesmo plano que as outras,estariaque- 

brado o vinculo da analogia externa com a vida. Por outro la- 

do, a analogia ou associag5o significativa com Esther parece 

ineg五vel. 

Visando sistematizar os v三rios aspectos, abor- 

daremos o mito da Sereia em duas situag6es fundamentais: a i-

magem que dela faz Marcos e os instantes em que se insere no 

espago de Esther ou, eventualmente, de outra personagem. 

Nos momentos iniciais da narrativa, assim fala 

Marcos, referindo-se a ela: 

''E4c/Le.vo itapido.Mas a ひ瓦gえl e.)LLa-ta)L.Lnha 

que. 4e. 60九ma(ou 4e.6O IL. mo IL)no 4e.io dcL4'aー  
9aa4,e..o.ta 4e. c.onlpZe.ta 	(ou. .e compLe..tou) 

ma-Lto l e.n.tamen.te.. Ario4 Ou. 4ECLL.C.04 4e. pcL4 ー  
4aILanl 【 ou 4e. pct44a/Lao)a.t乏 que. pe.ILc.a 04 eonー  
tOIL.v104 vcLgo4 que. ca)L.aC.te.fl.えzctm a4 nuve.n4 e. 

adqauita a6o'wia de‘えriitえva.Unia. 6o.'una 4ob 

α quaiL~no e.ntanto 一 nんngu芭ma y e.磁． ’' 24 

Aqui, a palavra de Marcos se reveste de algu-

mas dificuldades. Ai6m da presenga de um ser mitol6gico numa 

narrativa que parte do realismo, aspecto resolvido peladeslo- 

cag5o, ainda 6 necess5rio verificar certas particularidades, 

relacionadas com o problema da criag5o iiter5ria, consideran- 

do-se o universo ficcional do romancista e a organizag云o 	de 

uma mitologia pr6pria que levar5 a desmitificag5o. 

O mito propriamente dito,ou seja,o mito ci.s- 
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sico, tal qual aparece em Homero, pode ser considerado como um 

paradigma que adquire, aqui, novas perspectivas,e6 a modifiー  

ca頭o que configura o reverso do mito. Assim, o discurso de 

Marcos 6 modificador do sistema legado pela tradi 5o. 

O filho da judia polonesa escreve porque odisー  

curso consiste numa tentativa de acesso a realidade,que 6 per・  

cebida de modo fragmentado. O ato da escrita justifica-se,ne- 

le, pois, como uma busca de recupera戸o da unidade perdidaTal 

perda, a Sereia, por sua condi 5o de animal e por n五o emergir, 

n言o chega a experimentar. Ao contr言rio do que ocorre nainfan.- 

cia, quando o discurso da professora sobre a Pequena Sbreia.se 

caracteriza pela ocultag5o da verdade que Marcos tanto queria 

conhecer - "Mas nao eram contos que eu queria, era a verdade. 

A hist5ria verdadeira. A minha hist6ria natural." 5 - este, a- 

gora, particulariza-se pela tentativa de desvendamento. Ao e-

nunciar a exist6ncia, ou a n5o-exist6ncia, do ser mitol6gico, 

a personagem tem presente as peculiaridades a ela inerentes: 

a "fr5gil criaturinha" forma-se no "seio das 言  guas", que s o 

as grandes geradoras da vida. A 5 gua viva em que se instala 6 

o c6rrego poluido da Vila Santa Luzia, atrav6s do qual Marcos 

empreende uma viagem simb6lica em busca da origem miticadae-. 

xist6ncia, da decifragao do enigma do pr6prio fundamento. 

Nessa viagem, tal como ocorre na OdL44ELcL, nao 

pode faltar o elemento sedutor. A Pequena Sereia, como quer 

Bella Josef,26 se converte em simbolo do fascinio que a vida 

deve exercer sobre as pessoas. Assim, sua presenga notexto de 

Marcos justifica-se pelo fato de que ele, neste primeiro mo- 

mento, est5 seduzido pela apreensまo do significado da vida. 
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Deve-se ter presepte que o mito, neste contex- 

to, associa-se a dois outros - o de retorno a s origens e o da 

viagem・  

Como a Pequena Sereia esta associada 五  Esfinge, 

aguarda a decifrag5o do enigma,sobpenadedevorar aqueles que 

n5o chegam a elucidag5o do que 6 proposto.Ao analisarmos sua 

capacidade de destrui頭o, verificamos que,do ponto de vista de 

Marcos, ela 6 a grande devoradora de microorganismos que viー  

vem no riacho.Entretanto, tal aspecto 6 digno de ateng5o ape-

nas porque reapresenta a concepg五o de Lavoisier,freqllentemenー  

te reiterada em Scliar. Desta forma, as bact6rias se incorpo- 

ram 五  Sereia e nela s5o reencontradas, passando a fazer parte 

da sua pr6pria natureza e mantendo-lhe a vida.Por outro lado, 

a derradeira cena em que ocorre sua presenga sugere, de modo 

ir6nico, o reverso do mito: 6 a pr6pria Sereia.que foge do ho-

mem para n5o ser devorada pelas m5quinas por ele inventadas. 

Examinados os tragos que comp6em aestrutura do 

mito cigssico,6 preciso verificar como a entidade mitica 6 

visualizada por Marcos.Ao conceber a Pequena Sereia,elea pro- 

p6e de forma idealizada, tornando-se criadordeumaimagem ai- 

tamente estilizada que ningu6m poder5 ver.Inicialmente, desta- 

camos sua forma vaga, imprecisa e fugidia. Com  esse objetivo, 

focalizamos as duas perspectivas do universo que, segundo An-

tonio Hohifeidt 子7 se organizam em Scliar: a impossibilidade de 

apreens5o do real em sua totalidade e.a tentativa,aparentemenー  

te in6til, do homem, de inteiigi-lo.As coisas, ou n5o se mos-

tram como efetivamente s云o, franqueando uma vis5o fragmentada, 

diluida e ilus6ria, ou guardam um sentido oculto, jamais des- 
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vendado na integra. Desta forma,h5 .5toda.uni- mundo deapar6ncias, 

onde os objetos se ocultam ou parcialmente se revelam,que p0- 

de ser aproximado, em certo sentido, ao idealismo plat6nico. 

Contrariando o mito, onde os seres se definem 

pela nitidez e tangibilidade,a Pequena Sereia tem "os contor-

nos vagos que caracterizam as nuvens" 4
28 

encontrando,portanto , 

paralelo na figura que Marcos, na noite em que o seu passado 

lhe 6 revelado, tenta compor do pr6prio pai.E uma imagem ela-

borada em fragmentos isolados, cuja forma nao se completa, ou 

aparece esmaecida, "como vista atravるs da 5 gua turva oude uma 

janela embaciada".29 

Essa imprecisao da Pequena Sereia 6 reforgada 

pela alternancia dos tempos verbais-"se forma" (ou "se"formoull), 

"Se completa" (ou "Se completou"), "anos ou sるculos sepassaram" 

(ou"se passar5o").3O Aqui a desmitifica戸o 6 evidente, uma vez 

que, no pensamento mItico, os seres surgem de maneira precisa 

e est五vel num instante atemporal do Principio que foge ao de-

curso hist6rico. No universo do ficcionista, a Pequena Sereia, 

no que respeita . sua forma頭o e complementagao, se apresenta 

nas tr6s dimens6es de um tempo aberto e indefinivel, mas ape-

nas enquanto potencialidade. 

Chama tamb6m a atengまo o modo de ser da entida-

de mitica, simultaneamente revelada e ocultada, j五  que surge, 

mas sua exist6ncia 6colocada em diivida por n五o poder servis- 

ta nem incorporada por ninguるm. Aqui se est5, evidentemente, 

diante da oposi頭o entre nao-ser e ser.Tendo em vista esta siー  

tuagao apresentada no texto, retomamos, sumariainente, as con- 

cepg6es de po鹿viaLa. e ctto, bem como as nog6es dema碗九えae6OILー  

?nL , propostas por Arist6teles.31 
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A pot6ncia consiste na aptidao deum serde con-

verter-se numa determinada coisa, ao passo que o ato 6 o fato 

de se haver tornado o que poderia se tornar. A transi 5o da 

pot6ncia ao ato implica movimento: 32 o discurso de Marcos sa-

lienta que muito tempo se passara at6 que a Pequena Sereia per-

ca os "contornos vagos" e adquira a "forma definitiva". Mais 

explicitamente: o objeto que ora se torna centro de indagag五o, 

pode se completar e esta em pot6ncia para isto; desde que tal 

ocorra, ser5 um ser em ato, ter5 ent5o passado da pot6ncia ao 

ato. Esta passagem constitui o movimento, que cessar5 apenas 

quando atingida a perfeig5o - o seu termo verdadeiro. Entre- 

tanto, nunca ser言  visto, nem quando for umsercomp.leto,.talvez 

at6 nem exista e, por isto, o nao-ser se op6e ao ser. 

Segundo o Estagirita, 33a natureza dos seres com-

preende dois principios: mat6ria e forma. A primeira 6 pot6n- 

cia, pura pot6ncia, capaz de se converter em qualquer ser, gra- 

gas a sua absoluta indeterminag5o original; a segunda 6 ato - 

por ela a mat6ria se torna determinado ser.Today ia, a mat6r ia 

n5o existe como tal; toda mataria real 6 determinada por uma 

forma, do mesmo modo que a forma n5o existe sem mataria. Como 

a 言  gua, na narrativa, pode ser vista, simbolicamente,como re- 

presentag5o da mataria, com todas as suas virtualidades amn- 

da n5o manifestas no ordenado e clarificado mundo das formas, 

a Pequena Sereia, que n5o se destaca do elemento liquido, li- 

ga-se a pot6ncia e a mataria. Numa perspectiva psicanalitica, 

estaria associada aos processos do inconsciente. 

O fato de a Pequena Sereian5ogostardosol,le- 

va a algumas considerag5es: se,por um lado,a 5 gua est言  asso- 
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ciada a primordialidade e indetermina頭o do principio feminiー  

no, passivo e fecundo,a origem dos seres e do universo,relaー  

cionado 乞  s potencialidades da vida, o sol, por outro lado,po- 

de ser compreendido como seu oposto, pois,sendo concebido co-

mo o "fogo natural", em sua simbologia esta presente oprincl- 

pio ativo e masculino ligado 乞  espiritualidade.No texto em es- 

tudo, constatamos que, sob a luz solar manifesta-se um mundo 

organizado e diversificado. Deste modo,a Pequena Sereia,ao 1- 

mergir no elemento vital, pleno de enigmas, reafirma as fo.n- 

tes primordiais. Foge do sol; logo, submerge nas sombras uma 

realidade que permanece sem desvendamento. Exatamente o rever-

so do que ocorre no mundo hom6rico onde mi:iltipios seres,ades- 

peito de habitarem nas 言  guas profundas, se manifestam compre- 

cisao. 

Destacamos agora, no ser em questao,sua dimen- 

s o microsc6pica. A altera戸o na escala do tamanho dos seres, 

encontra v5rios precedentes na literatura ocidental, inclusi- 

ye na brasileira, e est五  presente tamb6m em outras obras de 

Scliar. Basta referir, um tanto ao acaso, as Vえctgeri4 de GuI.- 

2えve九 ， de Jonathan Sw旺t;MLee no pctZs dct4sma /cLv,iihct4,de Le-

wis Carroll; A chczve do t ctmanho, de Monteiro Lobato, e Oexei- 

cLto de. uni homem る  6, do ficcionista gaiicho. A simbdlogia im- 

plicita nessa atitude do criador da obra de arte liter5ria po-

de ser atualizada cm v五rios significados. Assim, enquanto 6 

possIvel relaciona-la 五  relatividade das coisas,dependendodos 

pontos de vista,6 valido tamb6m vincular sua ocorr6ncia auma 

inteng5o eminentemente satirica. Em O exこ  .cL-to de um homem 45, 

os homenzinhos de dez centTnietros que se apresentam aoCapito 

Birobidjan - aplaudindo-o, quando se exalta nos discursos so- 
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bre a criag5o de uma Nova Sociedade, e observando-o em sil6n- 

cio, quando se afasta do objetivo proposto - simbolizam amas-

sa carente de um lider gigantesco. 

A pequenez se repete em (O oえclo da4 ag ua4),a- 

travas da microsc6pica dimens5o da Pequena Sereia, que tamb6m 

envolve diversas possibilidades designificagるo.umaspecto in- 

contest五vel 6 que, focalizada numa outra dimens5o, quanto ao 

espago que ocupa e a s proporg6es que apresenta, imp6e-se a.pa- 

r6dia, altamente transgressora ou, eni outras palavras, a sua 

pr6pria desmitificag瓦o.Reduzjr a Sereia aponto de torna-la in- 

visivel aos olhos seria, talvez,munir-se contra o fascInio que 

dela adv6ni, e que simboliza aquele exercido pelo mundo,o qual, 

em toda a sua apar6nciademultiplicidadeevariabi1idade,guarー  

da uma unidade essencial, um significado oculto, cujas raizes 

repousam na origem. Acreditamos que Marcos, ao buscar o des- 

vendamento de si pr6prio, persegue o da realidade considerada 

como um todo. 

O pr6prio criador da obra34 d5 o seu dopoimen- 

to sobre a utilizag五o desse recurso redutor:Marcos tamb6m te-

ria sido atingido pelo fascinio de Esther, ocorrendo, portan- 

to, uma nitida relagao edipica entre os dois; em decorr6ncia 

desta situa頭o, o professor de Hist6ria Natural ter-.se-iavin- 

gado da m云e atrav6s do apelo a pequenez.Seria ent五o indispen- 

s5vel admitir uma i ntima relag5o entre a personagem feminina 

e a Pequena Sereia, o que ser5 focalizado posteriormente. 

Por outro lado,sobressai a perfeita proporcio-

nalidade que h5 entre os invisiveis habitantes do diminuto u-

niverso simb6lico, quo 6 o riacho, e a grande devoradora que 

os incorpora a sua substancia. 
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Examinando as conex6es do mito da Sereia com o 

da viagem, podemos vincul五-loaviagem de Marcos que 6 uma.pa- 

r6dia da navega頭o de Ulisses e, dentro deste pressuposto,pre- 

tendemos mostrar ainda a desmitificag5o. 

O her6i da OdL44eLct tem como objetivo 6 nico o 

retorno ao lar distante.Viajando a procura da volta ao ventre 

da terra p5tria, familia, nada mais faz doque lutar pela re- 

cuper.ag5o de suas origens, j que Ttaca representa o paraiso, 

a ser reconquistado.O percurso de Ulisses,pontilhado de even-

tos fabulosos,6umconstantevencerae dificuldades que supera 

com ast丘cia e forqa sobre-humana,at6 a vitaria final na casa 

invadida pelos pretendentes h m云o de Pen6lope.Entre as aventu- 

ras em que se envolve, destacamos apenas duas:sua estada 	na 

ilha de Calipso e seu encontro com as Sereias. 

A "ninfa de belas trangas"delese enamora,man- 

tendo-o cativo, na ex6tica morada, por sete anos. O detalhe 

que chama a ateng5o 6 que a deusa que o salvou do naufr5gio,o 

alimentou e ainou,pretende torn5-lo imortal,prescrvando-o, as- 

sim, da velhice nefasta.Todavia, o her6i, que a noite compar-

tilha seu leito na "c6ncava gruta",passa as horas ansiando pe-

lo dia do regresso, 

"4entctdo 4obite. 04 itoehedo, da pitaLa,o a rzL一  
nio qtteb-tctntado de. -tan-to choitct,ge.ma/t e.aー  
“え9Litー4.,oo o.ehoる  banhctdo4 de. 販gitLma4, 

cjtctvado4 naexteri4ao do Lncctn4互ve.2 malt. "3 5 

Tendo os gregos elaborado uma nog五o de destino 

que nるo invalida a liberdade da agao humana,reconhecem, entre- 

tanto, que, num aspecto, o fado se prop6e inexor五vel: que uns 
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sejam deuses imortais e que outros recebam,como quinhao,amor- 

talidade, 6 uma determinagao desta misteriosa forga diante da 

qual as pr6prias divindades se curvam por estar relacionadas, 

aordem c6smica. Assim, no momento em que o homem aceita asua 

finitude, aceita-se como ser humano.Ulisses portanto, ao re-

cusar a imortalidade, reafirma a pr6pria humanidade e, dentro 

destes limites, busca o seu fundamento: a terra, a familiaou, 

em outras palavras, as origens. Depreende-se do epis6dio o e- 

xarcebado humanismo de Homero, j que, se a deusa que anseia 

por compartilhar do destino de uma simples criatura, nega, de 

certa forma, sua natureza divina, Ulisses se coloca do lado dos 

homens e, neste sentido, procede como Prometeu. O caminho que 

o leva de volta 6 o mar, o mesmo elemento que,em し0 eJ.clo dct4 

agu.ct4}, um dia, afastou Esther das origens jamais recuperadas; 

logo, h三 , nesta narrativa, um percurso no sentido inverso - o 

do afastamento, 

O her6i grego encontrar5 tamb6m as Sereias de 

cujo fascinio precisar五  se defender, fazendo-se amarrar aomas- 

tro da jangada.Diz a f言bula que se cumpria a profecia do or - 

cubo, segundo a qual, no dia em que passasse umaembarcag5o sem 

lhes fazer caso, elas morreriam, o que de fato sucedeu quando 

da aproxima頭o de Ulisses. Desesperadas, langaram-se ao mar 

e se afogaram. 

A estrutura mTtica de (0 cLc!Lo dcz4 agE.Lt14) p0- 

de ser comparada a OdLtEえ  ct, mas num plano em que constatamos 

ocorr6ncia da desmitificag5o. Marcos 6 um Ulisses contem- 

poraneo, que persegue o mesmo objetivo de her6i da Guerra de 

Tr6ia, j5 que ambos, preservadas as suas peculiaridades,insis- 

tem no retorno ao passado. 
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Enquanto a viagem do navegador grego se realiza 

num, por assim dizer, macrocosmo configurado pela amplid5o dos 

mares onde se arroja e pelas sucessivas e ex6ticas terras onde 

aporta,a de Marcos 6 empreendida nummicrocosmo constituido pe- 

lo riacho habitado pela Pequena Sereia e por seres t5o fant5s- 

ticos como aqueles com os quais Ulisses se depara, mas s6 viー  

siveis pela lente do microsc6pio, ante a qual se coloca opers- 

crutador olho cientifico,5 vido de desvelamento do Cosmo. 

Muitos s6culos separam as duas narrativas que, 

confrontadas, ostentam id6nticos elementos estruturais. Entre- 

tanto, ao mundo de Homero - onde os conflitos s5o sempre pas- 

sageiros e a plenitude final advim da pr6pria integra戸o do ho-

mem com o mundo circundante - se contrap6e a situagまo de crise 

instalada no cerne da pr6pria realidade ficcional deumanarraー  

tiva do s6culo XX.E digno de nota o fato dea travessia de Mar- 

cos, assim como a de Esther, propiciar uma chegada que constiー  

tui o reverso do que sucedeu na cultura mitica. Ulisses supera 

o fascinio das Sereias e, finalmente, reencontra sua verdadei-

ra identidade, sendo reconhecido inclusive pelo pai, que,entre 

aqueles que irao confirms-la,6 o 6 ltimo acomparecer naseqtt6n- 

cia da narrativa. Marcos realiza um trajeto as avessas,uma vez 

qte 6 buscando que se perde, e os fragmentos que comp6em alma- 

gem paterna, como num jogo infantil de quebra-cabcga,nuncache- 

gam a ser total e adequadamente dispostos.J五:五  Carlos Vogt aflr- 

mou, com muita propriedade, que Marcos 6 um "Ulisses imobili-

zado pela obsess5o de si mesmo".36 

Uma das vers6es do mito diz que o homem que se 

deixa cativar pela sedug5o das Sereias esquece do seu pais, de 
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sua familia e de si mesmo, e negando~se a comer e a bcber,mor- 

re de inani頭o. Marcos, como Ulisses, consegue nao ser devoraー  

do pela Sereia, mas perde as possibilidades de reencontrar sua 

identidade, O aparente apaziguamento, nas derradeiras cenas do 

romance, corresponde, num sentido espec fico,ao fi一nal de um ciー  

cio da vida que, em seu desenrolar, se manifesta por conflitos 

e antagonismos.E a inviabilidade de recupera頭o de si mesmo, 

dos projetos, do riacho.E a Sereia que se evade das mquinas 

colocadas para desviar o curso do riacho da Vila Santa Luzia e, 

segundo a imaginag5o do professor de Histeria Natural, " marl- 

nhou 五  gua acima nas cordas da chuva" ou "chegou ao mar".37 

E evidente que h5 uma perspectiva ir6nIca que Te- 

verte o mito, mas a situagao admite duas interpretag6es:o mer- 

guiho no mar pode ser entendido como simile da morte. Por isto, 

o afastamento da Sereia, mesmo sem negar o elemento de ironia, 

constituiria situa夢o an五loga a do mito clEssico:aentidadem- 

tica morre afogada quando o navegante passa ao largo, sem com 

ela se importar. 

Por outro lado, devemos levar em considerag5o ou-

tra alternativa: a ida da Sereia em diregao aomar - embora pos-

sa sugerir o esgotamento de seu fascinio sobre Marcos eos de-

mais - tamb6m pode ser lida como a continuidade e a repeti 5o 

de tudo. 

B prov五vel que a Pequena Sereia conquiste umnoー  

vo riacho, que surgir五  em algum ponto Co que existe nasimediaー  

g6es do asilo onde Esther foi internada?), como na 6 poca dare- 

produgao em que as duas Sereias pequeninas se olham esabem que 

uma devera deixar o seu "habitat"; e nova sedug5o podera s:er te- 
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cida sobre outras pessoas. 

Um aspecto, ainda a ser exaniinado,6 a relag5o 

de Esther com a Pequena Sereia.No decorrer da narrativa,per- 

cebe-se tal associa戸o at6 pelas conex6es entre os pequenos 

blocos ou capitulos que comp6em o texto, pois, atrav6sdafa- 

la de Marcos, realiza-se a passagem do mito para a realidade, 

ocorrendo nesta uma situag5o an三loga a daquele. Vejamos ume- 

xemplo: 

(Pequena Se/Le.(.cL}''Chega entio o momento e 

eLa 4obe uni kio, em bu4cz de 6e.0 kLctcho, 

onde v-ve't ， る5 e 'eU z,entke 04 pon.to4 

A e B,comendo em る元碗ne..Lo o4 deje_to4. que. 

Lhe apcuteceni，肌ngaem a v邑, nada a. amea9a. 
Nada?" 

(E 4 t h ek 】 "Ve nepen-te; o de4a4t'e,E ju4to 

no d.La da'o'unata,ut do ‘え  Lho? Sえm,ma4 α 
coえ4a 戸  4e ptepcvLctva de.4de ha aLgan4 me一
人 11人，β8 

Com base nos pressupostos te6ricos de Frye,po- 

demos afirmar que, como estamos diante deum texto do'cunho rca- 

lista, n五o corresponderia a uma leitura adequada da hist6rIa, 

o afirmar-se que a sedutora Esther 6 a Sereia,pois, neste Ca- 

so, a narrativa estaria sendo transformada em mito declarado. 

A Sereia ainda 6 uma imagem demoniaca ligada ao 

sexo.Segundo o citado autor, a 

"IteLct9Zio eii.6tLco devnonZacct(,, ．】乏 g en.a.L 

men.te 4i.niboLUada p01?. uma 1tcLmeL/Lct,b'tu,ca, 

4e1?.e-.a ou. quaLqae/?. muLheI?.t entadota,ama各  

'Jo'ZMco do de4ejo que. E ba4cado como pod- 

4e. e, polttan-to, nao pode jama.L4 4ek p04 ー  
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4aZdo."39 

O fascinio da Sereia encontra na obra variag5es 

que v5o do mais abrangente - aquele fascinio exercido pela vi-

da cujas origens repousam num tempo mTtico -ao mais restrito, 

aquele desempenhado pela figura er6tico-demoniaca presente em 

quase todos os momentos da narrativa em que alg6em se deixa se-

duzir pelos praze.res do amor, o qual "se torna violenta pai- 

x o destruidora que age contra a lealdade ou decepciona aqueー  

le que a possui."40E significativa a aus6ncia da Sereia-subs- 

tituida por uma reprodugao da'、Maj'a desnudaI"- na inicia頭o de 

Marcos, no bordel da pr6pria mae. 

A sedugao er6tico-demonraca se estende a s tr6s 

etapas da vida de Esther, dispostas no texto sem observancia 

da seqU6ncia natural dos fatos. Na aldeia polonesa, minava o 

paraTso infantil - representado pela atmosfera brblica:as co- 

linas, as cabras, o c6u aberto - atrav6s do Capit5o, o tirano 

que tenta seduzir a menina, levando-a para atorre do seu cas-

telo e, com ela sentada em seus joelhos, lendo-lhe a histeria 

da Pequena Sereia.Esta 6 a primeira vez em que a imagem se in-

sere no universo de Esther, embora seja a 丘  1tiina, na ordem de 

aparecimento no texto.Inversamente,tudo se inicia com uma Es-

ther j5 decr pita, numa madrugada de inverno, enrodilhada em 

si mesma, semeihando uma trouxa de roupa na beira da calgada, 

com o seu velho jipe estacionado ao lado, no qual vemos, como 

um objeto fortuito, a estatueta da Pequena Sereia, significa- 

tivamente "j5 bem lascada."41 Neste instante conhece seu iiiー  

timo amante, o ladr5o Gatinho, e tr6mula lhe oferece a bocamur- 
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cha.Finaliza com o longTnquo momento do passado quando ameni- 

na se deixava inebriar pelos odores que sentia - "o cheiro do 

cavalo, o cheiro de suor" e "um perfume forte, envolvent&',que 

a deixavam "estonteada".42 Entre o primeiro e oG ltimo epis6-. 

dio,descortina-se a natureza sedutora de Esther,que a aproxi-

ma do mito.Ainda no paraiso, cujas bases est§o comprometidas, 

potencializam-se os g6rmens da sedug5o e, dele expulsas lan- 

gada ao mar, logo ap6s ligar-se 五  Sereia, atrav6s do abajur 

constituido por uma estatueta de m言rmore, subtraida da Casa dos 

Prazeres, em Paris, que a acompanhar5 daI em diante.Cativa do 

fascinio que emana do objeto, assimila as peculiaridades que 

lhe s5o inerentes. Sua pr6pria exist6ncia passa a ser susten-

tada por aqueles que consegue enfeiti ar com o seu canto,o can-

to do bordel, simbolicamente compreendido como o pr6prio mum- 

do. Nele se prostituem jovens, por ela iniciados na vida,como 

o deputado Deoci6cio, futuro s6cio de Leiser, e o pr6prio Ra- 

fael, pai de Marcos. 

No seu primeiro contato com a vida de prazeres, 

momento em que efetiva suas virtualidades sedutoras, n五o ape-

nas o silencioso abajur, mas outros elementos ocorrem,comoima- 

gens incidentais altamente simb6licas. O "homem do brinde" se 

aproxima, e ela: 

”五 viao v?. mctえる  M邑ndefe,O que v邑  乞  o te-o, 

駈 vio cttto,decokado coin 6-Lguna.4 4ov えdert- 
teる： pa4.to/LcL4 e. 血.t41/L04:Mae戸o que. eia. qaefl. 
g九えta九．Mae.Nao g'tLta.;o homem be行a.ーacoin 
証九んa. "43 

Duas sao as reali4ade que se contrap6em na sim-

bologia dessas imagens pintadas no teto.A pastora estるrelacio- 
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nada h s figuras bIblicas que apascentam os animais no campo e, 

remete a adolescente judia em seu "habitat". Teriamos aqui o 

que Frye chama de "imagem apocaliptica".Os s5tiros sao divin-

dades tidas como companheiras de Dionisio,representando, pois, 

o furor, a orgia, a sedug5o, enfim,o espirito dionisiaco. S5o 

figurados habitualmente,com cabelos desgrenhados,orelhas pon- 

tudas, dois pequenos cornos e pernas de bode, tendo nas m豆os 

uma taga, um tirso ou um instrumento de musica, participam da 

natureza dibia da Sereia e correspondem a s "imagens demonia- 

cas".Estas imagens antit6ticas sao constantes em Scliar e es- 

t o presentes na seqU6ncia das cenas - numa pintura de teto, 

num vitral de janela, num abajur, etc. ー  transformando-se to-

das em elementos impregnados de rica simbologia. O desejo de 

Esther de gritar pela mae,assim como a imagem dapastora,6 ou-

tra evocag5o do paraiso perdido. 

Todavia, a figura sedutora da Sereia,constitu- 

tiva do mundo dos acess6rios que integram o cen言rio em que se 

passa a hist6ria, tamb6m aparece em passagens em que ocorre o 

fascinio pelos bens materiais.E o caso do deputado Deoc16cio 

que, ao fixar a vis5o na estatuetadaPequena Sereia, deixa-se 

inebriar pelo dinheiro f cil dos empreendimentos imobili5rios 

de Leiser, ou quando os s6cios do projeto imaginam o lago na-

tural centralizado por uma Sereia. 

A entidade mitica, enquanto imagem ligada aos 

prazeres dos sentidos,traz em si a decepg5o dos que por ela se 

deixam envolver:6 a fal6ncia dos amantes de Esther - o desa-

pontamento do velho Mathias, a doenga de Rafael e o aleijume 

de Gatinho; o desmoronamento da"Casa da Sereia";a acomodag五o 

de Marcos e a bancarrota dos empreendimentos imobili rios.Ela 



97 

esta em toda a parte, como objeto de adorno, como personagem 

de hist6rias, como I letreiro luminoso e, num ni:vel simb6lico, 

no riacho. 

A voraz cagadora de microorganismos conhece o 

mesmo tipo de reprodug5o das bact6rias que incorpora a sua 

substancia,j5 que se constitui numa esp6cie solit5ria,na qual, 

n5o h5 machos, e se reproduz por cissiparidade.As duas Peque-

nas Sereias que dela se originam, atrav6s da forma戸o de duas 

caudas, voltam a repetir a mesma lei do ciclismo de todas as 

coisas, uma vez que uma delas precisara voltar ao mar at6 que 

possa conhecer o seu riacho. 

Esther, inquieta como a Pequena Sereia que se 

excita com o movimento dos micr6bios, tamb6m incorpora aesc-ー  

ria da realidade circundante, transformando-se, de certa for- 

ma,numa devoradora dedetritos. Isto encontra paralelo na sim-

bologia implicita ao ato de comer que ocorre em O ex乏  'tcLto de. am 

home.m る5 , quando a mae e a esposa de Mayer Guinzburg lhe im- 

p6em sil6ncio aos devaneios repetindo a frase: "Come, come".44 

Esther digere os dejetos que a vida lhd impinge com adignida- 

de de quem n5o teme a adversidade.Solit五ria e altaneira,abri- 

ga, como m5eprostituta, primeiramente os rapazinhos que se i-

niciam no bordel de Leiser e, num segundo momento, as jovens 

mulheres por ela adestradas nas artes do amor que comp6em o 

grupo da "Casa da Sereia", cuja estrutura,aparentemente s6li- 

da, um dia vem abaixo.E quando chega este momento,a judia po-

lonesa conhece as perambulag6es num velho jipe pelas ruas da 

cidade.Sujando-se na lama das ruas, passa a sofrer com deliー  

cia o impacto do vento, at6 que encontra seu derradeiro aman- 

te.Findas todas as buscas, a Pequena Sereia, segundo Marcos, 
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reencontra o mar por onde um dia veio Esther. 
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NOTAS 

1 	HOMERO. Od.L44ELct. Sao PauLo, V-L'u..4ao EuJLo ー  
pELa do LLvn.o, 1960. p. 166. 

2 	Comme.L..Lvi ct44Lm 4e. n.e加n.e. a on.Lge.ni da 値bLLー  
La dct4 Sen.eえa4:''Quctndo, polL uma noLte c.aL 

ma de pn.Lmaven.a ou. de owtono,o man.-Lnheito 
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~ - A BUSCA DAS ORIGENS 



Coin a perda da unidade primordial,a condig5o do 

homem 6 "estar no mundo" como exilado em busca da plenitude.Es- 

te ser fragmentado, por seu afastamento da natureza, figura no 

romance moderno, o qual nada mais 6 do que a epop6ia de um tem-

po em que se perdeu o sentido ultimo das coisas.Com  muita ra- 

z5o afirma Donaldo Schlller: 

''A pe/Lda'uvi. a expeJLえEnc.LcL debem-ctveritanctnー  
9a ceeeる-te,nao hctve九La /l.omanae. PodeitJ.ct haー  
ye/i. Exta4eZ Zi.Lco,estEtLc.o pau. ncttaui.eza.o 

/i.omctnc.e, no entctn,to,/i.eqae/t. o exZ.eえo.E 

hんst5ii.La de am bem negctdo,p'i.oえbLdo.'J 

Essa 6 aproblem ticade 10 eLcJo da4 互  gaa) onde 

Marcos, do princIpio ao fim da narrativa, persegue um objetivo 

inatingivel, at6 que, fraudadas todas as expectativas,acaba por 

se diluir na mediocridade da acomodag5o burguesa.1, pois, toda 

uma trajet6ria angustiada que se liquefaz no fragment5rio e no 

aparente. 

O filho da prostituta judia constitui-se na fi-

gura central masculina do romance. No relato, que comega pelo 

fim e 6 construido em pequenos blocos, as considerag6es do pro-

fessor de Hist6ria Natural, que fala em primeira pessoa,alter- 

nam-se com as cenas em que o vivido, que forma seu passado,s五o 
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retomadas por um narrador onisciente. Marcos 6 .6um homem tripla-

mente exilado - pela pr6pria conting6ncia humana, pela situa- 

c o de descendente de judeus da di spora e pelo fato dedescoー  
nhecer sua verdadeira identidade, j5 que at6 os antecedentes, 

mais imediatos, fogem a sua apreens五o. 

Na medida em que vamos tomando conhecimento do 

passado, percebemos claramente o que ocorre com a famrlia ju- 

dia focalizada no texto.A primeira gerag5o, que corresponde a 

dos pais de Esther, vivia na aldeia polonesa onde, apesar das 

conting6ncias adversas impostas pelo Capit言o, encontra sua per- 

feita identidade judaica: o velho moheiL, que 6 tamb6m 4hoe.hei, 

em pleno exercicio de suas atividades sacralizadas,se consti-

tui em figura respeitada pela humilde comunidade, o que des- 

perta o orgulho da filha adolescente.Ao ser transplantada pa- 

ra a Am6rica, Esther perde o contato com as origens, mas, a 

despeito de sua situag5o "gauche na vida", conserva-as vivas 

demais para delas poder se desprender. 

Quanto a Marcos ("E hoje, sou judeu?"),6 o"ani- 

mal ferido" que se encolhe ante a faca do rito brutal, e que 

se evade do recinto onde deveria recitar o trecho da Tor5. 2E- 

le desconhece quem s5o seus progenitores: nunca viu opai,nem 

sequer sabe quem e como ele 6 ; quanto 五  figura materna, apre- 

ende apenas uma estampa sedutora e terna entrevista ambigua-. 

mente: de um lado a m5e se lhe revela atrav6s dos sentidos: 

'' （・．．】 a nii.nha 滅e,muL.to pJntctda epe昼LuncL 
da. (.. ． 】 Nao me canso de olhふ.ea.Nao 	me 
canso de ouv-L,.ea.Nao me eari4o de aea九icLcuL 
る ea veる tLdo tL'.so e. macLo.E4eda e eる ta E 
urna paI.av/La que goito de p九onaneLair:4eda.''3 
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Por outro lado, a figura materna lhe 6 ocultada 

por meio do discurso da velha Morena que lhe conta uma inveros- 

simil hist6ria onde sua m5e, varando os matos do Rio Grande, 

numa barata Ford, para oferecer perfumes franceses e outros 

objetos de luxo aos "colonos brancos", obtinha o sustento do 

menino. Assim,6 a linguagem que impede seu acesso 乞  m5e. 

Marcos perseguira as origens miticas perfazendo 

caminhos diversos, O fato de suas palavras iniciais,nacena de 

abertura do texto,rctomarem o significado que o homem arcaico 

atribui a Criag5o do Mundo, conexiona-se com o que ora se in- 

vestiga, j5 que, segundo Eliade,46 comum nas sociedades 	ar- 

caicas e tradicionais os mitos de origem teram inicio median-

te a repetig5o da cosmogonia. Este mesmo autor esclarece que 

se deve levar em considerag5o o fato de que houve, no instan-

te atemporal do PrincTpio, num perrodo eminentemente sagrado, 

a presenga de forgas extraordin5rias que tornaram possivel a 

Criag5o do Universo.E um tempo forte, visto que nele ocorreu 

a "criag5o por excel6ncia", aquela que se converte em modelo 

exemplar de toda situa95o criadora. Assim, tudo o que o homem 

faz repete, de certa forma, o feito arquetipico da divindade. 

O Cosmo constitui-se numa empresa divina, estando, portanto, 

santificado em sua pr6pria estrutura, instaurando-se como ar- 

qu6tipo ideal de toda criag5o. Assim, por extens五o, tudo que 

6 "cosmicizado", ou seja, perfeito, harmonioso, f6rtil, etc., 

6 sagrado. Nas palavras do historiador das religi5es: 

''Fa.zeit bern a.Zgarna. coL6α, t九aba2ha九 , Con .6 tit a-. 

Lit, citLcvt,e.6 .tku.ta/tcvt,dan.'o/rmct ， えn嘱o/trna./t, 

'on.rncut, .tado Lるるo eqaLvctZe a. .tn.ctzex a.29o a 

exえる鹿neLa, da.九ーlhe'Vえda'e, em 正ULma えnるー  
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抗ncえa, ' azこーla aるるemlha九ーる e ao o九gariLるmo 
ka'wionえoるo po/. exee2EncLa, o Co4mo.OPta, 
Co4mo, （・・・） E a. ob九a e.x emp.ea九  doる  de.a4 e.る ，  
Ea .oua obJtct-p't..ma.' 5 

Em Scliar,est五  presente a id6ia de que,para que 

algo genuinamente criador possa vir a exist6ncia, る  preciso 

destruir primeiro o velho e desgastado mundo, voltar ao amor- 

fismo pr6-forma1 - a chuva caindo, as 5 guas cobrindo a terra 

novamente; 6 a partir de uma nova cosmogonia que os scres re- 

sultam regenerados, com a sua forga e pureza originais recu- 

peradas. Eis, num contexto dessacralizado, a presenga da mes-

ma concepg五o mitica da vida ressurgindo da 言  gua. 

Passa-se a verificar qual 6 o significado miti- 

co de um retorno h s origens, quais os benefrcios dele advindos 

e de que forma se processa em Marcos. 

Segundo o mit6logo, 6 conhecer a origem de alguma 

coisa, no pensamento arcaico, equivale a adquirir umpoder m-ー  

gico sobre ela. A excel6ncia do conhecimento 6 proporcionada 

pela mem6ria ("mneme") e pela recordag5o C"anamnese").Podero- 

sa forga magico-religiosa est五  destinada h quele que 6 capaz de 

guardar as origens. A volta 乞  origem oferece a esperanga deum 

renascimento, e o retorno individual 6 concebido como uma pos- 

sibilidade de renovag5o e regenerag5o da exist6ncia 	daquele 

que oempreende.O historiador das religiaes esciare ainda que o 

conhecimento da origem naog "exterior" nem "abstrato",mas "vi- 

vido" ritualmente, seja narrando cerimonialmente o mito, seja 

efetuando o ritual ao qual ele serve de justificag五o. 

Como importa reintegrar o momento em que algo 

foi criado, isto se traduz num "voltar atr5s", o que pode ser 
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feito de virias maneiras. Tal concepg五o n5o 6 exclusiva das 

sociedades tradicionais, uma vez que conhecer a origem das coi-

sas caracteriza tamb6m outras culturas,como a ocidental. 

Eliade, ainda, insiste sobre os rumos que jomou, 

no s6culo XX, o estudo cient fico dosprim6rdios.Na visao psi- 

canalitica, "o verdadeiro primordial 6 o 'primordial humano 【 a 

primeira infncia. A crianga vive num tempo mitico paradisia- 

co", 7 tendo a psicanalise elaborado t6cnicas capazes de condu-

zirem . revelag5o dos "prim6rdios" da hist6ria pessoal do in- 

divTduo.Sob tal perspectiva,Marcos,uma vez que n5o det6m o co-

nhecimento por excel6ncia, nada sabe, isto 6 , nao abarca seu 

passado, n5o se identifica com a sacralidade da pr6pria on-ー  

gem. Como o texto nao relata os fatos em ordem cronol6gica,a- 

presentando, num primeiro momento, a figura adulta de Marcos 

para somente depois mostrar a crianga e o adolescente consu-

mido na busca de si mesmo, examinaremos,por raz6es de clareza, 

primeiramente as fases que antecedem a maturidade. 

Durante a infncia, suas origens s5o camufladas 

por discursos em que domina a ocultagao da "realidade". Consti- 

tuem exemplo disto, nao s6 as narrativas da velha Morena, mas 

tamb6m, as da professora que, diante do choro do menino, lhe 

fala da Pequena Sereia.A cena que p6e fim ao mundo infantil de 

Marcos 6 aquela em que a m5e lhe relata oseventos primordiais 

assim delimitados: iniciam com a adolescente judia na aldeia 

polonesa e v5o at6 o aparecimento de Rafael, j5 em Porto Ale- 

gre, e a concepgao de um filho. 8Todavia,o momento fundamental 

do passado,o mais remoto,perdido na bruma do tempo,e que cons-

titui a "semente" do drama de Esther e, em conseqU6ncia,clodra- 

ma individual de Marcos,6 aquele emqup ajovem 6 expulsa porM6n- 
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dele do pararso onde apascentava seu rebanho. 

O epis6dio da m5e com o filho pode ser relacio-

nado com os rituais iniciat6rios da cultura arcaica que impli-

cam um "regressus ad uterum". De acordo com o mit6logo j ciー  
tado, 

'’α えnえcえaqao do4 adoZe 4e.e.n-te4 Compo'L.tcL ama. 
屈't.e. de. it.Lto.s cujo る  LmboU4mo E pccte.n-te: 
t)Lataー4e. de. -t/anる ‘ofufla/L o novi9o eme.mb't.動，  
α6んm de.' az-I..o tenctる ce..'L. de.po..L4." 9 

A iniciag5o, que equivale a um segundo nascimen- 

to, diz respeito a uma revivesc6ncia de ordem espiritual, ou 

seja, possibilita o acesso do jovem que se torna socialmente 

respons五vel a novo modo de exist6ncia, que compreende a matuー  

ridade sexual e a participagao na sacralidade e na cultura. 

E interessante observar que a data da revela戸o 

feita a Marcos n5o 6 escolhida de forma arbitr5ria pela mるe. 

D五-se precisamente na noite em que se comemora a realizag五o 

da cerim6nia do bctit-mL.tzva. No JudaTsmo,os treze anos de umme- 

nino 6 a 6 poca em que se"torna homem" e,portanto,passa a res-

ponder por seus atos diante de Deus e si mesmo. Aqui,o rito judaico se 

aproxima da narrativa da origem, pois 6 ele que a possibilita. 

Numa perspectiva mitica, esta 6 a hora em que Marcos, expulso 

do mundo infantil, dever五  entrar na posse da excel6ncia do co- 

nhecimento.E seu ritual da iniciag五o; nega-se a participar da 

cerim6nia, uma vez que engana o mohel e foge, embora, de bom 

grado se entregue ao relato da m5e sobre o passado. 

O ato de colocar a cabega no colo da m五e, pode 
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ser visto como met5fora do "regressus ad uterum" expresso na 

cultura arcaica pela reclus5o do ne6fito numa choga - que 6 

representag言o das trevas pr6-natais e da noite que precedeu a 

Criag5o-,pelo fato de ser simbolicamente tragado por um mons- 

tro, ou pela penetrag五o num terreno sagrado que de identifica 

com o 6 tero da M5e-Terra.' O Nessa atitude, ele ouve anarrati- 

va da origem. Esther fala, e ele, como "iniciando", 6 o bone- 

fici rio. Seguindo um raciocrnio mitico, o jovem devera ser 

projetado para fora do tempo profano e inserido no tempo sa-

grado dos seus prim6rdios, os quais n5o dizem respeito, aqui, 

ao perrodo pr6-natal ou 五  situagao anterior h ablactag5o, co- 

mc na psicanilise, nias aos momentos anteriores a concepg言o. 

Outro aspecto que aproxima a cena de um ritual 

arcaico que atualiza o mito 6 que Marcos n五o apenas toma co-

nhecimento de eventos que lhe s5o exteriores, mas projeta-se 

"realmente" para o espago evocado epassa a"vivenci -los" pau- 

latinamente. 

Entretanto, h5 um momento em que se evidencia a 

impossibilidade dc atingir a plenitude das origens,o que sig- 

nifica que o passado s6 parcialmente pode ser recuperado. 	E 

quando Esther lhe fala do pai: 

"Eる thek nao E 'etz na. de4eiz.-L9ao; 4LLa Unー  
gttctgern t/Lopega ncto a ajuda..Makco4 eon4egue 
t'.6eumb/ta/L ano 5culo4, uma oneJha,um peda9o 

de boca ~ ma4 a 6えga/La. compL.etct tcvtda. a4LULー  
gえ九  e quando a.pcvLece E e4maecえda, como vL4sー  
ta. a.t'Lctv動  da 瓦  gua .tui.va ou de ama 	jane'a. 
emba.cLada." H 

Com a cabega aninhada no colo da m五e, Marcos a-

dormece antes de atingir a apreens o da realidade total ou de 
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ouvir os esperangosos planos que ela tece para o futuro.N言o る  , 

portanto, por acaso que,no dia seguinte, ele entra no bordel, 

e tem sua iniciag5o sexual. J五  n五o lhe est5 vedado,a despei-

to da contrariedade da mae, o acesso 五  sexualjdade e a tudo o 

que a comunidade dos adultos lhe possa oferecer. 

Entretanto, em Scliar, ocorre uma desmitificag五o 

do mito de retorno a s origens porque,apesar das novas possi-

bilidades que, a partir de ent5o, se oferecem a Marcos, nele 

nao se d5 o necess5rjo renascimento do esprrito.A mesma busca 

de superag5o da ruptura 6 

epis6dio da adolesc6ncia, 

c5o mTtica original. 

mantida no adulto,pelo fato de, no 

n5o ter entrado na posse da situa- 

Como o acesso h realidade se efetua mediante o u-

so da palavra e at6 Deus designa as coisas para que se mani- 

festem, as tentativas de Marcos agora se concretizam atrav6s 

da utilizagao de diversos discursos que apenas t6m em comum 

seu envolvimento com a 5 gua, por ser ela o fundamento do Cos- 

mo. 

A frase que profere no inTcio da narrativa, ap6s 

a referencia ao ciclo das 5 guas ー  "e meu nome 6 Marcos" - 

reiterada com leve modificag五o, ap6s o ritual da circuncis言o 

("masi agora tenho um nome: me chamo Marcos"), e quando falade 

si mesmo como professor. 12Acredjtamos que se trata de um ato 

mTtico que pode ser assim explicado: como sujeito, diante do 

universo que o desafia, 6 repetindo seu nome que traz 

hsuperfTcie a problem5tica da pr6pria exist6ncia, na procura 

de uma elucida頭o do enigma da identidade. 

O relato que Marcos est5 escrevendo, e em que 
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a entidade aqu6tica assume as mais ricas conotag6es, conside- 

ramo-lo um primeiro discurso - o po6tico - onde o componente 

mitico encontra a sua mais genurna expressao: 

'’ス noえ  t e,CL p64 a au.加,votto pcutacaβct e.0ー  
'iWo da gave-ta a pa4-ta. azul.FoeiieLo o qu.e 
eる c'z.e.v.; 4ob mea4 ulho4 6ct.t-gado4 aPeqaeー  
na. Se1LeえcL adquLite v..Lda; de4e1t.Lta embo.&ct em 

mEp/L04 a,elcz evolul em 瓦9aa4 l ZmpLda.4. 
Gii.acLo,a e底a-ta/La!".13 

Se, por um lado, ele mitifica arealidade atra- 

v6s desse texto onde se fundamenta seu sonho com aPequena Seー  

reia, referido tr6s vezes na obra, por outro lado,parece que-

rer desmitific五-la por meio do objetivo desvendamentodo "olho 

cient fico" ("A natureza n五o tem segredos - 6 s6 quest5o 	de 

illvcstigar"). 14
Todos os seus empreendimentos vinculados a es-

te campo de atividades - aulas te6ricas, pesquisas no labora- 

t6rio, projetos, etc. ー  comp6em um segundo discurso, o cien- 

tifico, enunciado, como facilmente se pode constatar, com a 

mesma finalidade do anterior. 

A tentativa de apreens5o cientifica do mundo e 

a impressるo que d5 de perseguir a sua desmitificag5o justifi- 

cam-se apenas num nrvel de superfcie, pois, ao valer-se 	do 

conhecimento intelectivo, Marcos transcende o foco de a borda-

gem t6cnica e profissional para mergulhar no plano mitico da 

busca da origem. Por diversas vezes se observa a passagem de 

um para outro estrato. Falando, por exemplo, aos alunos sobre 

o ciclo das 5guas (na verdade o pr6prio ciclo vital cujo sen-

tido deseja apreender), passa, num determinado momento,do so-

frido presente para o passado, onde se situa o pararso polo- 
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n6s; isto se d五  quando declara que n5o esta pensando na Vila 

Santa Luzia, mas em "claros cursos d'5gua", em "regatos mur- 

murantes", na Pol6nia, "em Esther e em seu namorado M6ndele" 5 

Como pesquisador, encontra no microsc6pio o instrumento ade-

quado para observar o real: "N5o deixa de ser surpreendente ー  

dizia um professor - que lentes colocadas de uma certa manei- 

ra, nos revelem um mundo")6A mesma situas5o de transcend6n- 

cia se verifica na cena em que, observando os seres microsc6- 

picos pela ocular, fica "decepcionado":"Mas - o que esperava 

eu encontrar ali? Uma pequena sereia?"17 
Finalmente, volta a 

transitar do ni:vel de desvendamento objetivo da realidade pa-

ra o mitico no epis6dio em que anseia por descobrir o mistaー  

rio das 5 guas do riacho: 

''Agua. ALZmpえda, c九Lる taUrui~do pon.to Acto panー  
-to 8.A pa/LtL'L dctZ ， 瓦gaa e.4CiL)La. ， に-Uda.. 	Pa /1. 
quE?(...) 

''Pkec.L4o 4ctbe/L.P/Le.c.L4o .6a6e/L po).qae ELUll 加ー  
nFnneno Lna4..Ltctdo,po-'tqae pode. 4e.k ctptLc.ado α 
campo do 4aneamen-to b5るLco,po'.qae. pode. me 
to'LncL/1. am cえ  enUる tct 6ctmo4o,pokque pode me. 
dctk maL.to dLnhejto - am dえct. 

"Mcto tudo える  to ~ am dLa.Agona,p/LecLo 4αー  
b vi. ー  pa九que p九ecえる o るabe九． Po九que qu e.'io るαー  
hIJ力  ”18 

E, logo no fragmento seguinte, delimitado por um 

espago em branco no texto: 

''Eu 4emp/Le qaえ4 4ctbVi.(,..)A hLる t6庇a ve'i.ー  
dad eji.ct.A m.Lnha hん4t5itLa kla..tLL'uLe."19 

Na verdade, o que procura abarcar n5o 6 o enigma 

daquelas 5 guas, mas, sim, o do pr6prio nascimento. 

Quando o jovem professor anseia por absorver 	a 
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realidade circundante, estendendo pela ci6ncia, atravgs domjー  

crosc6pio, o seu eu faminto de revelag5o,tem a seu favorofa- 

to de conhecer o mecanismo das coisas, de fazer uso, como naー  

turalista, de um conhecimento cientTfico que aprendeu a domi- 

nar.Entretanto, a natureza, ao mesmo tempo em que se revela, 

tamb6m se oculta. Nesta 	proposig5o dial6tica,vem5 luz um 

universo de .significag6es, e 6 diante da decifragao do enigma, 

jamais desvendado na totalidade, que o homem se posiciona. 

Marcos afirma em determinado momento:"O que tor- 

nava limpa aquela 5 gua? Ainda n云o foi naquela noite 	que eu 

descobri."20Todavia, o riacho 6 canalizado, ao concretizar-se 

o projeto imobili5rio, e e le n5o chega a penetrar o mist6rio 

das 5 guas para sempre desaparecidas. 

Hohlfeldt21 salienta muito bem, no artigo ji ciー  

tado, o problema da representagao do real como um mundo de i-

magens que se liquefazem ou que preservam sempre um sentido 

oculto, chegando a encontrar alguma relag言o do universo 	de 

Scliar com o idealismo plat6nico. 

O modo como se d5 o acesso ao real 6 elaborado a 

partir da consci6ncia que tem o ficcionista da impot6ncia hu-

mana para a apreensao de um mundo que se prop6e como fragmen- 

tado. Por isso, a desarticulag5o do discurso, no plano da es-

trutura formal da obra, que 6 toda um "descontinuum" resulta ー  

te da agrega頭o de segmentos siinultaneos, cujo sentido global 

s6 6 atingido, pelo leitor, ao final do discurso narrativo.Com  

muito acerto, Carlos Vogt declara que a personagem acaba des-

cobrindo que: 

'' （・・・】  o る en-tLdo dctる 'aoえるa6 e4t瓦  ‘えxctdo riam 

mov.Lmen-to 'aZaUiao de. que o cLc.Po da4 aguoL4 
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E am 4Zmbolo p九Lvi&egんado.A4 c.hava4,a.4 ' onー  
teる ,04 ILえ04 e. 04 mctILe4 ncL4cem,.tepe-te.mー  4e. 
e. mo''e.m,Como a e.46えnge que.,ama, vez de.cL- 
仏ado o enigma que. a C0n4れtuえ， 4e. C.On4ome, 
na, contLnwLda,de da p't.6pn.,La dee,昼)Lce9Zio.' 22 

Tendo sido focalizada a busca das origens rnitiー  

cas, podemos concluir que o mito, em Scliar,se faz acompanhar 

do seu reverso, como as duas faces de um mesmo objeto que so-

mente juntas completariam o todo. 

Ao ato eminentemente mItico de procura da recu- 

peragao das origens segue-se a desmitificag言o, que 6 respon- 

savel pela natureza parodIstica do discurso. 

No mito, a origem 6 recuperada.Com  Marcos, suce- 

de precisamente o contr五rio: a busca g que acaba por perd6-lo, 

obcecado por conhecer sua identidade, distancia-se,paula.tina- 

mente, do seu objetivo. Em 1.0 c.cZo da4 瓦  gua4) evidencia-se a 

trajet6ria linear e irreversivel das personagens, que partem 

de situag6es mrticas originais para o aprisionamento final.Ao 

encerramento de Esther no asilo de velhos, corresponde o de 

Marcos, em seu apartamento, com metais italianos no banheiro. 

Pela linguagem mItica, d五-se a emerg6ncia do ser, 

ou seja, dela emana o universo. No texto, o sistema verbal se 

torna problem5tico, ineficiente, quando nao aparece como pro-

piciador da ocultag5o dos seres e das coisas.Assinalam o mo-

mento decisivo da morte dos ideais de Marcos a chegada da car-

ta da Fundag5o, negando-lhe a verba para a pesquisa, e o de-

saparecimento do riacho. N5o 6 por acaso que a personagem i- 

magmna a desapari 5o da Sereia quando nada mais pode ser re- 

cuperado, pois a vida deixou de exercer seu fascinio, O 	que 
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lhe resta, quando j5 n五o teme ser devorado pela Sereia?Exila- 

do de si mesmo, encontra no casamento a situag5o ideal para 

realizar seus sonhos burgueses. Scliar prop6e aqui a diluig5o 

do imigrante judeu na classe m6dia brasileira,onde se prosti-

tui a servigo de uma ideologia em que tudo pode ser objeto de 

consumo.Paralelamente, fica claro que o ficcionista tamb6mesー  
t云  indiretamente emitindo seu juizo sobre a decad6ncia 	da 

pr6pria classe social em que se d5 a absorg5o do judeu. 

A situag五o final de Marcos pode ser sintetizada 

nos seguintes termos: continua trabalhando na faculdade, com 

um salErio maior, mas j5 n5o faz pesquisa porque o riacho de- 

sapareceu; do casamento com Elisa nascem dois filhos, adquire 

um Lusca e um apartamento "que n5o 6 muito grande,mas que tem 

tr6s quartos, 'living' amplo, esquadrias de aluminio, azuleー  

jos at6 o teto, metais italianos no banheiro". 23 	Anualmente 

viaja para Santa Catarina com a familia, onde bate "slides", 

que depois s5o projetados para os amigos; joga futebol aosJs-ー  

bados e adquire o estigma dos sedent言rios - a pris言o de yen- 

tre. 

Concretiza-se, portanto,o ideal burgu6s - cujos 

simbolos est5o explicitos no texto - anteriormente configura- 

do pela imaginaria projegao de diapositivos que fizera 	para 

Elisa e que expressava todos os projetos de vida. 
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5 - MESSIANISMO E CASTRAÇAO 



5.1 - O ANSEIO MESSIANICO OU O ANTI -MESSIANIS-

MO DE (O CICLO VAS AGUAS) 

A tem5tica do messianismo est5presente nagran- 

de maioria das obras do ficcionista que estudamos e, assumin- 

do conotag6es diversas ,pode n5o estar diretamente relacionada 

com a problem5tica judaica, mas tomar a forma deum messianis-' 

mo secularizado, em que as personagens anelam,simplesmente,pe- 

lo advento de uma nova vida que lhes restitua a perdida 

c5o paradisiaca, cuja representag5o 6 diversificada e 

de das aspirag6es que alimentam e da situag5o em quese 

tram. 

situaー  

depenー  

encon・・  

Um tanto ao acaso, e de modo assistem5tico, j五  

que neste estudo o foco de interesse converge inteiramente pa-

ra (O c.Lc2o dcl..4 agaa.4),podemos extrair das demais obras de 

Scliar alguns exemplos que parecem mais significativos. 

Afirmamos, por exemplo, com Donaldo Schtller, 1 

que o messianismo onTrico de A gae'itcz no Bom ELm assume fei- 

g6es polTticas em O exE'ttaLto de am homem る  6, sendo que, nesta 

ultima, Mayer Guinzburg, cuja alcunha 6 Capit言o 	BirQbidjan, 

constitui uma esp6cie de Quixote que anseia por uma nova era, 
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representada pelo surgimento de uma sociedade essencialmente 

comunit5ria, com nrtidas conotag6es marxistas. 

O mesmo elemento tem5tico se repete e,acrediー  

tainos, impregnado de um matiz judaico ainda mais intenso, em 

04 vOlun板/LLO 4, 04 deuoeる  de RaqaeL e no conto A bclctda do 

7 C.e4o Me44La4, que d五  tTtulo ao livro, caracterizado,respec_ 

tivamente, atrav6s de Benjamin, Miguel e Shabtai Zvj. Benja- 

mim, na sua prec5ria e ir6nica realidade do filhodecomercian_ 

tes da rua Volunt5rios da P言tria, em Porto Alegre, em seu 

anseio de empreender uma viagem a Jerusal6m, nada mais fazdo 

que reatualizar o grande sonho, calcado na tradi戸o milenar 

de seu povo, de volta 五  Terra Prometida. A pat6tica fi..gurado 

louco Miguel, que faz freqUentes incurs6es pelo manic6mio das 

redondezas e que, nas horas de folga, constr6i a sinagoga no 

alto de um morro, se constitui numa personagem essencialmen-

te simb6lica. Seu olho, que acompanha Raquel incessantemente, 

pode ser relacionado h onipresenga do pr6prio Jav6 da tradi- 

c o judaica, cuja Revelag5o 6 descrita no Antigo Testamento. 

Em A baJa.dct do ctto Me44ict4, tornam-se dignos de nota ddis 

aspectos intiniamente relacionados: o escritor transplanta pa-

ra o universo ficciona]. da narrativa do sgcuio XX (1906) Li- 

guras hist6ricas reais do s6culo XVII, como Shabtai Zvie seu 

profeta Natan, de Gaza, sendo, o primeiro,respons5ve]. 	pelo 

desencadeamento da corrente conhecida como"sabatユanismo",que 

alcangou amplas e nefastas repercuss6es no mundo judaico. Cha- 

ma tamb6m a ateng5o a ocorr6ncia, no conto, da figura cio pr6- 

prio Messias, personalizado, e n五o mais uma situag5o com co- 

notag6es messi nicas. No contexto da narrativa, prop6e-se um 

ideal messi nico semelhante ao de 04 vOlu fl-tcr.Lo4 (viagem aJe- 
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rusal6m) e 04 deu6eる  de. Rczqae..e (construg5o do Templo):os JU- 

deus que vivem em Bar5o Frank, no Rio Grande do Sul, s5o in-

citados pelo Messias a abandonarem suas terras, atravessarem 

o mar e,chegando a Eretz Israel, a empreenderem a constru9 o 

do Grande Templo; mas tais tentativas s5o initeis,j五  que eles 

preferem permanecer na terra para onde imigraram, entregues 

ts preocupag6es corn o lucro dos empreendimentos comerciais. 

Os poucos exemplos citados objetivaram salien-

tar que esse aspecto se constitui numa constante na obra de 

Scliar, reforgado por sua ocorr6ncia tambgm em produg6es mais 

recentes, como A イ  e.4.ta 'io cct4.te..eo, onde o referido messianis-

mo secularizado encontra sua express5o nos sonhos dosapatei- 

ro socialista italiano e do seu amigo, o jovem Fernando, que 

supostamente pretendem dar o golpe de morte na sociedade ca- 

pitalista. 

Entretanto, o que mais chama ateng5o n豆o 6 

propriamente o grau de recorr6ncia ao tema, mas as peculiari-

dades de que se reveste, j5 que 6 not6ria sua posi 5o essenー  

cialmente ir6nica frente 乞  situag5o existencial do homem, de 

um modo geral, e do judeu em particular. Disso resulta o an- 

ti-messianismo, ou o messianismo as avessas,quedesejamos sa-

lientar na obra que constitui o "corpus" deste trabalho. 

Abstraidas as peculiaridades de cada narrativa- 

e, entre elas, a focalizag5o ou n五o da problem五tica especi-

ficamente judaica - a situa頭o apresentada 6 repetida em ou-

tros livros do escritor e pode ser assim caracterizada:adia- 

se a reden頭o do homem porque ele inverte o percurso que 

possibilitaria seu acesso 乞  plenitude paradisiaca.Disto 
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sulta um destino frustrado e fragment5rio no universo degra-

dado que 6 a realidade imediata. 

Em (O cLcAo da.4 a gua4), cujas personagens prin-
cipais - Esther e Marcos - ser5o examinadas em separado, no 

que diz respeito ao enfoque do anseio messi nico; a busca de 

redengao 6 representada por uma vida ideal e sonhada, que en-

tra em contradi 五o com o presente, precariamente vivido, uma 

realidade caduca e insatisfat6ria. M5e e filho se aproximam 

no sentido em que procuram atingir um ponto idealizado, mui- 

to embora difiram os meios de que se servem ao tentarem,inu- 

tilmente, a superag5o do insuficiente e do fragmentado. 

A adolescente judia 6 arrancada da sua ald6ia 

pela sedug5o das promessas de plenitude, representadas pelo 

suposto casamento por amor e por uma vida de riquezas mate-

riais no pararso americano. Seu ideal messinico envolve as-

pectos que nao se relacionam . problem5tica estritamente ju- 

daica, mas que radicam em arqu6tipos da pr6pria raga humana: 

o mito da Idade de Ouro bem como o fascinio da viagem,quevi- 

sa a procurar precisamente uma terra sonhada, que 6 conheci-

da apenas num tempo primordial e deque omito daAm6rica cons-

titui sua mais genuina express五o. 

Reservamos para esta secg5o do 	trab包lho uma 

comparag5o entre a postura da personagem de Scliar com a da 

Rainha, que ocorre no L.Lv/Lo de. Este./L, figura biblica que con- 

duz seu povo . Redeng5o.Segundo Frazer ,2a narrativaque pre-. 

tende explicar a instituig5o da festa Purim apresenta fortes 

vestTgios da origem babil6nica. O LLvii.o de. E te..'t versa sobre 

a sorte de uma parelha de judeus ligada por lagos de sangue- 
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Mordecai (de Marduk) e Ester (de Ishtar) que em (O cLc.eo da4 

Egua4) correspondem a Marcos e Esther. Quanto a Marcos, seus 

sonhos messianicos assumem as feig6es dos anseios de um pes-

quisador que se quer tornar um cientista famoso a servi o de 

uma grande fundag5o. A analise das duas personagens deixar五  

evidente o tom de amarga ironia quanto ao "privilegiado" desー  

tino do povo eleito, que se dilui na degrada戸o de uma socie- 

dade reificada, bem como a postura critica adotada porScliar 

frente aos valores da cultura judaica. Comegamos pela figura 

feminina. 

Segundo a narrativa do Antigo Testamento,, 	.a 

formosa judiaEster, filha, adotiva de Mordecai, esposa do po-

deroso rei Assuero, torna-se mediadora, por sua condi 五o de 

rainha,da libertag言o dos judeus, cujo extermrnio fora arqui-

tetado por Amau. No decorrer do Liv九o de. E4-te.t, desenvolve- 

se o relato de um sonho de seu pai, acompanhado da respecti-

va interpretag5o, que ser言  focalizado aqui com o objetivo de 

estabelecer o confronto de textos: 

''Pa'.e.c.e.a-L.he. oavjg. uoze..o,e. e.4t/ovidot, e. 

tito v5e.4,e. te.iL/Lemoto4, e. pe.'t.ta'thct8c.4 40 ー  
bjte. a te.iiMa.:e. e.-<s que. a.pcuLe.c.e.m doL4g )uzn- 

de.4 d/uig6e.4,p/wn-to4 pcvLct combateit. am cojl一  
tir.ct o owtio.Ao 'LuZdo de.le.4 a..evo/Lo9cuLctnlー  
4e. toda..o ao naq5e.z pct/w combate九  con.bLct, 
a na戸o d04 JLL6.t04.E jSo-L ctqae.2e. urn dict 
de.t /te.va4 e. de. pe.'Lgo,de. t'tLbaZa96e.4 	e. 
de. a.ng動tえa,e. houve. g&ande. te.mo九  40b.'Le. 
α te. Ii. itα ・  E con-tuitboaーる e. a na9ao doる  jLLるー  
toる ,.te.mendo 04 4e.u4 maie.4,e. pn.e.pctitou ー  
4e. pa/ta a mo/tte. ・  E cZcuncvtctm a Deuる J 	e., 
quando Z e.vantcutctm o BitLto,urna 	pe.qae.nct 
6on-te. .tO/LVl0uーる e. am itLo maえ to gitctnde..A1.uz 
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三 o る o.& b九んlhcuLctm・ eoる hamんZde.る 3 6oi.ctm e.xa2ー  
えaaoる ，  e. ae.vo'Lcu.cLm 04 9九andeる． ” ー  

Segundo interpretag5o atribuida ao pr6prio Mor- 

decai, que consta dos Ap6ndices Deuterocan6nicos, a 	pequenina 

fonte, que cresceu at6 se tornar rio, "e que se transformou em 

luz e sol, e derramou 5 guas emgrandissima abundancia 6 Ester, 

a qual o rei tomou por mulher e quis que fosse rainha".Os dois 

drag6es seriam ele, Mordecai,e Aman, e as gentes que se jun- 

taram, aqueles que "intentaram apagar o nome dos Judeus". 4 

No contexto onfrico, a situa戸o 	quc se estahe- 

lece na terra 6 a de um cataclismo, que prenuncia a 	di:ssolu- 

c o c6smica (estrondos, terremotos, etc.); os drag6es s5q,aqui, 

o judeu e o gentio. O drag五o 6 u m tipo de animal que, tal como 

a serpente, se encontra em diversas tradig5es, sendo considera-

do o inimigo primordial, a prova por excel6ncia, aquele contra 

quem combatem os her6is solares. 5 Em Ester esta conotada a pr6- 

pr ia "5gua da vida", que se transforma em luz e em sol 	(rela- 

c5o com o her6i solar e, conseqUentemente, com o sfmbolo do ma- 

nifestado, da ordenag5o formal do Cosmo). Sua figura 6 , portan- 

to, messi nica, visto que, por interfer6ncia de Jav6, 	atrav6s 

dela os inimigos dos judeus s五o destruidos e o "povo eleito" 6 

redimido. 

Em (O cLcJo da.4 a 9aa.6) , a "rainha", que ironica-

mente possui o mesmo nome ("Rainha; Rainha na Am6rica! Rai- 

nha Esther:") 6 ,a partir do momento em que, por um ato deviol6n- 

cia se torna vitima do empreendimento lucrativo caracterfstico 

da sociedade capitalista,6 a rainha do bordel, seduzida pelo 

bezerro 	de ouro, aquela que segue M6ndele, o qual, pa- 
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ra usar a expressao adotada por Marx, em A qae.4.tao judct..Lcct,6 

o seguidor do "culto secular praticado pelo judeu cujoDeus 6 

o dinheiro". 7passando a integrar o "reino da necessidade",Es- 

ther 6 afastada do caminho estabelecido por Jav6 para os fi- 

ihos de Israel. 

Desta forma, vemos que, pelo confronto entre a 

atuag5o e a denominag5o da personagem, o criador da obra fic- 

cional opera uma revers5o simb6lica altamente iranica, detec- 

tuda quando coiivencionalizamos estabelecer a compara戸o 	dos 

textos, admitindo-se, pois, que o antigo relato,que 6 recita-

do no dia da Festa do Purim, subjaz, talvez inconscientemen- 

te, na obra de Scliar, Tudo pode ser resumido na seguinte f6r- 

mula: se a rainha do Antigo Testamento 6 a figura messi nica, 

que interfere no decurso das cat5strofes hist6ricas, a perso- 

nagem 6 a que se consome e se perde no caos das coisas. 	Dai 

nossa afirmativa sobre o car5ter anti-sem tjco desta iltima. 

Embora vitima da fatalidade, a partir da mis-

teriosa chegada de M6ndele na Pol6nia, que vai mudar asua vi- 

da inteira, Esther personifica muito bem o qualificativo 	de 

"povo de cerviz dura" atribuido por Java a sua gente, quando, 

por exemplo, bastando uma demora mais prolongada de Mois6s,no 

alto do monte, passa imediatamente a construir o "bezerro de 

ouro". Virias vezes a hist6ria do povo de Israel refere-se a 

ira de Jav6, decarregada contra os hebreus na forma das pio-

res calamidades, j五  que s6 atrav6s do sofrimento conseguiam 

eles reencontrar a meta estabelecida por seu Deus. 

A esposa do rei Assuero sabe, no momento exato, 

despojar-se de seus adornos reais - substituindo os;ricos yes- 
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tidos por um "traje pr6prio de pranto e luto",cobrindo a "Ca- 

hega corn cinza e p6" e humilhando seu corpo com jejuns - o o- 

rar ao"Senhor Deus de Israel", para pedir a sua 

1embrando1lhe o destユno de eleユg5o de seu pov。． 8lembrando-lhe o destino de elei o de seu povo. 

clem6ncia, 

Diferente da rainha do Antigo Testamento,a per-

sonagem de Scliar 6 uma figura sedutoraquese entrega aospra- 

zeres dos sentidos, o que pode ser associado a id6ia, corren- 

te na tradig5o judaica, de um povo que se deixa levar 	cons- 

tantemente pela adorag5o dos falsos I dolos. Esther veste com 

voliipia primeiro o macio couro das reses argentinas,depois a 

seda, oxigena e frisa os cabelos, degusta com sensualidade os 

bombons licorosos; e,acima de tudo, desde o momento em que se 

inicia nas artes do amor, usufrui das mais compensadoras sen- 

sag6es. Este aspecto, por diversas vezes enfatizado na narra- 

tiva, esta sintetizado nas palavras que mentalmente dirige h 

mae: 

''O rnEdえco itaるるo...P/LcLzeji. a.44Jn ttt naVLc.a. tLー  

ve.te.,VLLLYILt -tt2JL動． Tea rncuL-Ldo 4czLbe. de.go.cvt 

9atLvihoo mcL4 nao octbe. te 6 ctze/L goza./L" 9 

Considerando-se que a atividade do "shochet", o 

respons5vel pela matanga ritual dos animais, segue preceitos 

importantes para o JudaIsmo, prescritos na Biblia,a sua afir-

mativa 6 de menosprezo 五  cultura de seu povo. 

Por outro lado, Leiser - que carrega uma bengala 

com cast5o de prata e uma cigarreira de ouro, que acumula pi-

ihas de notas e moedas, algumas tamb6m de ouro, provenientes 

da explorag5o de mulheres - 6 um prot6tipo,constituindo-sen5o 

em objeto, mas em agente de degradag5o, de forma a reiterar a 

id6ia do culto secular praticado pelos judeus. Tamb6m M6ndele, 
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tornando-se parte integrante da "Casa dos Prazeres" e ganhan- 

do, com isto, incalcul5vejs somas, n5o hesita cm utilizar 	a 

pr6pria companheira de infncia para o lucrativo 	empreendi- 

mento. 

Personagens deste tipo n5o s五o raros na obra de 

Scliar, tendo j五  aparecido anteriormente, em Oる  volant互 tLo4, 

a figura do "gangster" judeu, que se op6e ao seu irm5o Benja- 

mim,que sonha com a viagem a Jerusaigm. 

O autor apresenta a prostituig5o do pr6prio ju- 

deu. Segundo seu depoimento, 100 JudaTsmo 6 dial6tico; assim, 

devem ser levados em considerag5o os seus antagonismos. 	Num 

contexto moderno, a degradag五o 6 v.ista como decorr6ncia da in- 

ser戸o na institui 5o capitalista. Encontrando,na di5spora,um 

meio adverso, dominado pelos embustes de uma sociedade coisi- 

ficada que se op6e aos sonhos judaicos,entre a redeng5o e a 

perda num mundo que visa ao lucro e ao consumo, o judeu opta 

pela segunda alternativa. 

Acreditamos, por6m, que em Scliar a situag五o de 

exIlio se estenda ao homem de um modo geral, porque,diante do 

desmantelamento da realidade, todos sonham com alguma esp6cie 

de retorno a uma desejada Terra Prometida. 

Diante do anseio judaico, embora a trajet6ria de 

Esther seja de afastamento, h5 o que se poderia chamar de subs-

trato coletivo do seu povo, que a condiciona a nivel incons- 

ciente. Ela se 	dilui na fragmentag5o de um mundo que 

est5 reduzido a fen6menos, levada pela ilus五o das apar6ncias 

num contexto que em muito se aproxima daquele que Plat5o rela- 
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ciona . realidade visIvel.1as,do fundo desse mundo-onde nada 6 

definitivo e todas as coisas est5o sujeitas aodesgaste e a.o de- 

saparecimento, como a "Casa da Sereia", cuja proliferag五o 	de 

plumas e vidrilhos um dia se desfaz sem deixar vestIgios - er-

gue-se uma acusadora voz ancestral, ouvida desde os;subterr6neos 

do sono. Embora Esther, pouco a pouco, v5 perdendo a identida-

de judaica, chegando a se tornar Esther Marc, a francesa, com 

documentag5o falsa, a imagem n5o cessa de visits-la 五  noite,fi- 

cando apenas menos nItida com o tempo. Esta 6 a marca que nun- 

ca se apaga, e que faz com que lute para transformar o 	filho 

num aut6ntico judeu. 

Al6m de viver numa realidade que nada tem a ver 

com os mais genuTnos anseios de seu povo, ainda suporta o 

tigina dc "impura", que so estende a Marcos, impedindo-lhe a en-

trada na sinagoga, onde,por6m, nunca ele desejou penetrar.Como 

toda personagem cia moderna literatura, que funda sozinha o seu 

pr6prio universo carente de deuses, Esther conta apenas com seus 

parcos recursos para pagar, com uma parcela mTnima, o tributo 

de lealdade 乞  s suas origens: luta contra a relut6ncia do mohe2 

em circuncidar Marcos e em 1ev5-lo, um dia, para o bct/tーmJtzvc. 

E apela para armas que apresentam grande efici6ncia nomundo con- 

temporaneo - o punhal, com que se dissumula a agress5o incon- 

tida, e o dinheiro, o deus do capitalismo.Com  isso, fica claro 

o processo de desmitificag5opQxque passa tamb6m o mokei. 

Na prostituta judia tamb6m esta expressa a ati-

tude t pica do judeu; que,se foiseparado do resto dos homens, a- 

trav6s da marca distintiva, resta-lhe a alternativa de preser-

var o pr6prio povo coesQ, ainda que segregado (n5ocomparece ao 

casamento do filho por n5o lhe perdoar o fato de ter se casado 
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com uma''g6i'’〕．  

O texto acena ainda com outra alternativa para 

o judeu da diaspora - al6rn da prostitui95o e dos neg6cios es-

cabrosos - e 6 precisamente o que ocorre com grande parte dos 

que vem para o Brasil: organizados em guetos,tornam-se peque-

nos propriet5rios de estabelecimentos comerciais. Isto 6 refe-

rido na passagem de urna carta de Esther para a familia, carac- 

terizada pela linguagem de oculta頭o da realidade, j 	que to- 

da construida com base numa situag5o imagin五ria. 71 Assim, Es- 

ther, representante da segunda geragao de judeus que aparece no 

texto, entre os sonhos de reden頭o ca ameaga dedissoiug五o,per- 

manece como um ser hibrido, ambivalente, vale dizer, como um 

centauro, personagem de uma narrativa porterior do ficcionista. 

Seu fim 6 o alheamento da realidade imediata,em cujo emaranha-

do se viu, um dia, definitivamente aprisionada. 

Marcos corresponde h terceira gera戸o de judeus 

no exilio, mas, a rigor, j五  n五o poderia ser considerado como 

integrante do JudaIsmo cujos principios essenciais e ritos sa-

grados renega ostensivamente.Atrav6s da m五e lhe chegam os pre-

ceitos de seu povo, na sua faceta puramente externa, desprovi- 

da de seu significado mais profundo,oque seexplicapelofato de 

terem sido transplantados artificialmente para um mundo a eles 

estranho. 

Como ocorre cornos outros israeljtas,o seu destino de 

"elei頭o" tern infcjocom a dor lancinante do corte, quando lhe 6 

imposta a marca distintiva da sua condi頭o.Nos dois rituais sa-

grados a que 6 submetido o sentimento que alimenta com relag5o a 

eles, de car5ter estritarnente pessoal, g denotado pelo modoco- 

mo a ambos comparece - manifesta-se coagido edesconfort5vel com 
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a pr6pria nudez, num caso, e, no outro, com as roupas que usa. 

Quando se d5 a uni o sagrada do b.'t..di tn-L.ea, o fato de se apre- 

sentar "nu, atarantado", premido por "dedos fortes",' 2 eviden-

cia sua extrema desproteg5o diante do que lhe 6 imposto:queto- 

me como sua uma tradig5o que lhe 6 totalmente estranha.Naceri- 

m6nia do bak-mLtzv瓦 ,o terno escuro, o colarinho apertado e os 

olhares inc6modos dos velhos - seguramente sabem que se trata 

do filho de uma impura -,' 3est5o a denunciar a sensag5o de o- 

primido, n言o mais de desvalido.Se, por ocasi o do primeiro ato 

religioso, s6 lhe resta "recolher-se a toca como animal ferido';' 4 

pode contar posteriormente com a alternativa de uma decisao em 

que funda a pr6pria liberdade. A negag5o consciente de passar 

a pertencer a comunidade dos homens judeus se exprime atrav6s 

da fuga, por uma janela, minutos antes de ser chamado parao Tori. 

O repudio aos valores judaicos expressa-se, ainda, por atitu-

des menos dignas de aten95o, mas nem por isto isentas de sig- 

nificag5o: a vergonha pelo sotaque judaico da m5e, a recusa em 

frequentar os ambientes comunit5rios nるo religiosos - Circulo 

Social Israelita - e, finalmente, o casamento com uma "g6i". 

Insistindo na idgia da heranga judaica, focali- 

zaremos a cenaimediatamente anterior ao momentos em que Marcos, 

alegando a prem6ncia de uma necessidade fisiol6gica, se evade, 

da sinagoga, antes da leitura do texto sagrado. 15 

H五  uma refer6ncia 乞  vazia escurid5o dasgalerias 

reservadas a s mulheres, donde se fazem ouvir dubios suspiros e 

solug5es que s5o relacionados ao vento e h 言  gua das calhas. Im 

seguida, o foco recai sobre uma 五  rvore, no patio da sinagoga, 

por cuja gaiharia se esgueira, uma face pintada, uma boca bor- 

rada de batom e um olho umido e brilhante.Considerando o jogo 
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simb6lico de imagens num nIvel de superfcie, a mulher que pos-

sivelmente chora 6 Esther, bem como seus s5o omundano rosto ma-

quilado e a boca pintada. Eis, portanto, a m5e detentora de uma 

tradi戸o que teima em transmitir para o filho, a despeito 	de 

todas as restri 6es externas e do fato de ela mesma se ter aー  

fastado do seu povo. 

Todavia, a cena pode ser examinada sob um pris- 

ma que mais a enriquece de conteido simb6lico: acreditamos que 

nao se trata especificainente de Esther, mas da pr6pria heranga 

milenar do Judaismo, nela representada, que, num mundo degra- 

dado, se movimenta em sentido oposto 乞  luz, em direg5o ao p6lo 

negativo, ao n5o-ser, no lado esquerdo, proscrito e aparente-

mente esquecido (escurid5o das galerias, presenga do elemento 

feminino).Os solugos conotam a pr6pria dor judaica,que venT dos 

subterraneos do inconsciente. 

A5 rvore pode ser assimiladaa m5e natureza ou 

a grande arvore da humanidade, onde se esgueira a face j言  des- 

figurada pelos elementos profanos 

olho brilhante e amido do judeu - 

(mulher, pintura, batom) e o 

o estranho. 16
Perseguido pe- 

ias sombras ancestrais, que renega, aparentemente por princIー  

pios racionais extrinsecos ao Judaismo, o olho de "estranho"de 

Marcos se conじentrar五  no microsc6pio. 

Pretendemos demonstrar, a seguir, que a indese- 

j5vel condi頭o judaica persiste em Marcos sob outra forma,ou1seー  

ja, exprimindo um trago genuino de seu povo, ir5 enveredar pa-

ra um messianismo secularizado. Isto confirma, mais uma vez, a 

concep頭o de Scliar, de que os valores daheran9ajudaica fluem 

sub-repticiamente, como a vasta corrente de um rio subterra- 

neo.mantendo coesa uma comunidade que,num nIvel de superfcie, 
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se dispersa e fragmenta. 

Segundo H. H. Ben-Sasson,a rebeli5o daqueles 

''C.tLjcL4 え  d配a4 e 4en.t-nento4 k町eLtani 	com 
ma.L4 v..Lo範ncえct o jugo え  nde.4e.戸ve2(...),4aa 
p九oeuitct de um novo vznaa2o ede uma nova. miるー  
るdo na. v..Ldct' o/ct do JudaZ4mo,'.ep).e4entcL o 
p九oduto da. meるmct hen.an9a. que. eee4 enca/uzm 

como um beco 4e.ni 4ctZdcs.,uma e.4 c.tctvidao e.4 ー  
t九angeUta pakct eZ e4 ,"17 

Desejamos aplicar tal afirmativa ao modo espe- 

cTfico como se exprimem os anseios messi nicos seculares.de  Mar- 

cos. Rejeitando a identidade judaica, dedica-se,comonaturaljs- 

ta, aos estudos realizados pacientemente ao microsc6pio. 	Mas 

seus anelos de pesquisador, que buscam a analise da realidade 

objetiva, podem 	ser considerados como uma esp6cie de messia- 

nismo, j5 que, para ele, a plenitude se resume na efetivagao de 

uma descoberta cientTfica. Al6in disto, o desejo que tem, de se 

tornar um cientista famoso,6 caracteristica do pr6prio judeu, 

o que se pode fundamentar com algumas considerag6es tomadas de 

Ben-Sasson: chama ele a ateng5o para o grande respeito devota-

do pelo judeu, na atualidade,a s profiss6es liberais e a s ar- 

tes, de um modo geral, bem como a idealiza頭o da educa頭o su- 

perior, da qual procura obter o m5ximo de proveito. Referindo 

que o exercTcio de muitas dessas atividades lhe foi sonegado 

at6 o inicio dos tempos modernos, insiste no papel de desta-

que que tem desempenhado em assuntos da cultura. Esclarecendo 

que o fenameno pode ser explicado de dentro da tradis5o judai- 

Ca, diz que desde os remotos tempos do Segundo Templo, o estudo 

da Tori foi visto como do mais alto valor religioso e social.A 

premissa "estudaras nela dia e noite" era um ideal e ser atmnー  
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gido. Assim, a corrida para as universidades, no s6culo XX,bem 

como o respeito pelo saber, seriam "a secularizag o deuir anti- 

go e sagrado ideal". "O valor atriburdo ao estudo da 	Sagrada 

Escritura transferiu-se para assuntos seculares".18 

Marcos, desejando libertar-se do penoso jugo da 

tradig5o mediante Consciente e deliberada rejei戸o,acabar5 por 

reafirma-la de uma outra maneira, o que demonstra, portanto, a 

irreversibilidade da condi 五o judaica. 

Mas como, por sua amplitude,a prostjtTujg5o se faz sen- 

tir em todos os setores da exist6ncia em sociedade, 	tamb 6m o 

fato cultural 6 atingido pelos elementos de degradag5o:o inte-

lectual representado pelo Diretor da fundag5o cabeceia de sono, 

embalado pelo zumbido mon6tono do ar-condicionado,enquantoMar- 

cos lhe explica o tema da pesquisa e suspende-se a seriedade do 

encontro quando o professor de Hist6ria Natural,ao abrir apas- 

ta para extrair o documento, deixa cair "um mago de folhas de 

papel higi6nico". 19 Finalmente, como ocorre com sua m5e, have- 

r5, tamb6m para ele, um esvaziamento de todas as perspectivas, 

com a negativa dc financiamento do projeto e o desaparecimento 

do pr6prio objeto de pesquisa. Restam-lhe apenas as mediocres 

aquisig6es burguesas - o apartamento,o Fusca,as viagensa Santa 

Catarina - o que vem reafirmar o posicionamento crItico do au-

tor ante o anseio messianico. 

Perseguindo o mesmo objetivo,empreendemos agora 

a tentativa de esclarecer uma das cenas mais ricas e complexas 

da obra, pelo acimulo de sImbolos que apresenta. Trata-se da-

quela que se situa no passado longinquo, antes das vicissitu-

des por que passaram Esther e Marcos, protagonizada pelo velho 

mohel, pai de Esther: ele n五o consegue dormir, atormentado por 
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dem8nios; pegando um machado, vai ao bosque iluminado pela luz 

da lua e abate dois pinheiros,com cuja madeira constr6i umame- 

sa; na superfcie desta 6 que posteriormente vera os "sinais" 

que lhe "diziam coisas". 20 O paraTso em que o mohi se insere, 

uma vez que 6 desta forma que a Pol6nia g representada no uni-

verso ficcional, esta ameagado por uma irremedi vel calamidade 

futura. Eis, portanto, um mundo que se op6e a Deus. Restam 

dem6nios, que se manifestam do interior do pr6prio mohei e que 

est五o relacionados com as forgas instintivas, com a desordem e 

a pervers五o, sendo tamb6madmissivel associa-los com os mnimi- 

gos hist6ricos do povo de Israel.Da mesma forma como, no Lえvio 

de E4-te.'t , o Judeu Mordecai 6 perseguido por Aman,o gentiO que 

intenta a destrui頭o de seu povo, no mundo moderno, o moheiL se 

sente coagido por forgas malgficas ainda n5o bem definidas,que 

nele se instalam, fazendo-o pressentir uma cat5strofe iminente. 

Ocorre, nesta passagem, juntamente com a alu- 

s5o .s forgas demonTacas, perturbadoras do sono, o tempo f si- 

co da noite e a luz da lua. As trevas da noite consistem 	num 

estado pr6vio, relacionado com o i,nconsciente e,segundo Juan- 

Eduardo Cirlot, 21t6m o mesmo sentido que a cor preta e a morte, 

na doutrina tradicional. Quanto a lua, que a ela se encontra 

associada, 6 , acima de tudo, o srmbolo do devir,do eterno vir-

a-ser e da multiplicidade, pela fragmentag5o de suas formas. O 

mundo sublunar, conforme Ehiade, 22n5o g somente o das trans- 

formag6es, mas tamb6m o dos sofrimentos, da hist6ria, j5 	que 

nele nada de definitivo pode suceder; al6m disto, por se poder 

estabelecer analogia entre as fases da lua e as diversas eta-

pas da vida humana,6 lTcito afirmar que revela ao homem a sua 

pr6pria condig5o e comanda, simultaneamente, a morte ea fecun- 

didade. Assim, tomando como base os simbolismos a que se acham 
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ligadas a noite e a lua,pode-se entender-lhes a presenga nace- 

na como um pren6ncio de s6rias transformag6es, de morte e des- 

trui頭o, para o mohei.., estendendo-se tamb6m ao seu povo. 

Mas outros elementos de intens.o sentido simI- 

lico s5o acrescentados ao quadro, como as arvores do bosque, 

mais precisamente os pinheiros, enriquecidos pela simbologia do 

dual, e, tamb 6m, o ato do mohel de abat6-los com o machado. A 

五rvore esta imbuida de vasta simbologia, podendo, segundo Eli- 

ade, 23 por si s6, exprimir a inesgot5vel vida do Cosmo, incor- 

porando, sob uma forma aparentemente est三tica, a "forga" deste 

e sua peri6dica capacidade de renovag5o.H5 tamb6m o simbolismo 

ligado a sua posig5o vertical - o eixo do mundo que p6e em co- 

municag5o os tr6s niveis c6smicos, pois a arvore participa da 

mesma simbologia da montanha c6smica, como tamb6m da escada, e 

coincide com a cruz da Redeng5o. 

Acreditamos que a imagem do pinheiro n5o ocorre 

arbitrariamente, j5 que sua simbologia se particulariza em al-

guns aspectos: sendo uma 5 rvore que se conserva verde durante. 

o inverno, constitui-se, juntamente coin outras de folha percnq 

no smbolo da imortalidade; aigm disto,6 sagrada para os frIー  

gios, estando associada ao culto de Atis. Seria valida a per-

gunta sobre a possivel inteng5o, do escritor, de estabelecer 

alguma velada associag5o entre o mito fr工gio da divindade -quq 

levada ミ  loucura por Cibele, se castra sob urn pinheiro - e o 

mohel que, como judeu, n五o s6 foi submetido 五  circuncis5o,co- 

mo ainda 6 o encarregado de realizar o ritual com as pr6prias 

rnaos. 

Algm disso, ao simbolismo da arvore, soma-se o 

do numero dois: o mohe2 abate dois pinheiros. Atrav6s do rela- 
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to biblico, sabe-se que Deus colocou a arvore dual no centro do 

Paraiso: a Arvore da Vida e a do Bem e do Mal (ou do conheci- 

mento). Tal imagem est5 presente nao s6 no Jardim do eden, mas 

6 freqUente noutras tradig6es. Segundo Cirlot, nesta situag o 

especifica, o simbolismo caracteristico da 5 rvore n五o se alte- 

ra, mas a ele se agrega outro significado simb6lico pela pre- 

senga do G6minis: aqui "a transmutag5o da arvore, ao ser afe-

tada pelo simbolismo do numero dois, se refere ao paralelismo, 

de ser e conhecer (五rvore da vida e 五  rvore da ci6ncia)".24 

Tudo indica que as entidades negativas enfatiー  

zadas pela ocorr6ncia da noite inundada pela luz da lua, 	n五o 

dizem muita coisa para o mohe.&,emboradenunciemapresencadefor- 

gas ameagadoras e desconhecidas,poiselemurmura palavras incompreen- 

s veis ao examinar as arvores. De posse do machado, imp6e-se como ho- 

inem, j que se auto-afirma pela utilizag5o da ferramenta 	com 

a qual se apodera da natureza, transformando-a.Numperiodo in- 

term6dio, que corresponde ao tempo da noite e encontra seu pa-

ralelismo na germinag5o dos estados inconscientes,o mohe.t se 

apossa da natureza para construir um objeto de cultura - a me-

sa que contam a mat6ria vital, sintese da realidade absoluta. 

Smbolo de vida inesgot5vel, a 5 rvore, e com muito mais raz5o 

o pinheiro, equivale a imortalidade. E como, segundo Eliade,es- 

te "conceito de vida sem morte" se traduz ontologicamente por 

"realidade absoluta", a arvore chega a se tornar dita realida- 

de.orde. '' 

A mesa fica pronta numa sexta-feira -exa:tamente 

na v6spera do dia sagrado para o judeu - e j言  todo o processo 

anterior de sua execuc5o comporta a id6ia de germina9五o /cria- 

c o, uma vez que seu produtor n五o fala durante todo o tempo em 
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que realiza a sua obra: dos sons incompreensiveis elo passa ao 

silencio absoluto, at6 que algo ordenado se possa manifestar. 

Ao ser introduzida na casa, a mesa 6 submetida ao que se pode 

chamar de rito de entroniza頭o, o qual de alguma forma traz h 

mem6ria a P5scoa, na tradi頭o judaico-crista e, mais intensa- 

mente, o ritual da Consagrag5o na missa cat6lica. 

Em certo sentido, o objeto envolve a duplicida-

de do altar ritual e do or五culo:6 cerimonialmente coberto por 

uma toalha branca, sobre a qual se coloca o castigal com velas 

ー  substituto do candelabro, sTmbolo da luz espiritual e da sai- 

vagao - p5o e vinho, abengoados, respectivamente, pela m豆e e 

pelo pai.E nele que o mohel enxergara os "sinais", por ocasi5o 

do pedido de casamento. 

Scliar d五  uni curioso depoimento pessoal sobre o 

olho do judeu, estigmatizado como "estranho" em qualquer lugar 

da terra que habite: 

"Ma.s eI_e. espi.a e expLct.E aにー no oI_hct't 

e4 -tE o pkえmeJJto podej'. do e4t/Lanho.EI_e. v邑  

coLct4 que. 04 ou.t/to4 na0 Vこem.QI_ho ct/Lgato, 

oI_ho ,nEgえco,enxe九ga. po/Lo4 na.4 るape婦zcえ  e.4 

L-L4 ct4,mえn動caI_a4 6え44 akcL4 noる  九eveるtえmenー  

to4.O e4t)Lcuzho,at芭  en抗o 6Itえo e t'ctzえo coー  

mo um ventite de. Z ajtva.,EctgoItct um oLho ー  
e. 	Eれco,b九LLhctnte como urna.. 	a na, e.4ー  
caiLdao."26 

Este olho que v6 os sinais 6 o mesmo que esta 

presente na arvore do p5tio da sinagoga, no dia em que Marcos 

comparece para o bait-mえ tzva.E significativo que o mohe.L te-

nha acesso apenas atrav6s da mesa 五  decifrag5o da profecia que 

talvez tivesse desejado conhecer j5 na noite em que foi ao bos- 
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que. Esta circunstancia pode ser submetida a seguinte lei- 

tura: estendendo-se o significado de "objeto de cultura" a 

mesa - elaborada pelo judeu para "cultura judaica" de um modo 

geral, seria licito afirmar que 6 nas fendas da pr6pria cultu-

ra que ele vislumbra os signos de destrui戸o de seu povo,e nao 

numa realidade mais ampla correspondente ao plano c6smico. 

A arvore contam a forga vital do pr6prio Cosmo, 

embora com perda de profici6ncia j5 que se trata de5rvores cor- 

tadas. De algum modo, o pr6prio judeu, escolhido e banido, 	6 

tamb6m um galho cortado da grande arvore da humanidade. 

O que teria visto o mohe2? Muito mais tarde,es- 

crevendo uma carta para a familia, Esther diz conhecer o sig-

nificado dos sinais.Permanece, nesta cena, a interrogagao, no 

plano de superfTcie do texto, mas, na verdade,pode-se prescin-

dir de resposta expressa: ele teria pressentido as desgragas, 

que adviriam para os judeus dos parses da Europa, especialmen- 

te os da Pol6nia, num futuro pr6ximo - o Ilolocausto,evento sem 

precedentes n5o apenas na hist6ria judaica, mas na da pr6pria 

raga humana, cinque um tergo do povo de Israel 6 dizimado comre- 

quintes da crueldade at6 ent5o nunca atingidos pelo homem.Isto 

explica o fato de ter concordado com o pedido de casamento, pois, 

diante da ameaga das "fgbricas de morte", prefere aceitar que 

a filha se perca no caos da fragmentag5o americana. 

Desta forma, seria preciso acolher a id6ia 	de 

que, quaisquer que fossem os matizes assumidos 	pelos anseios 

messi nicos, a redeng5o judaica, ainda desta vez, estava adia- 

da.Todavia 6 de se admitir, extrapolando os limites do texto, 

que nem a morte futura - considerando-se o momento em que, no 

tempo da narrativa, se d五  a cena - de seis milh6es de semitas 
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significou seu extcrmTnio, j5 que 6 demonstrada sua extraordi- 

n五ria capacidade de recuperag5o, com o ressurgimento do Estado 

de Israel apenas cinco anos ap6s o Levante do Gueto de Vars6- 

via - evento que o escritor enfatiza, ao transcrever, por tr6s 

vezes na obra, o ano de 1943. 27 

A dial6tica do Judarsmo, destacada pelo pr6prio 

Scliar, pode ser sintetizada do seguinte modo: de dentro dopo- 

vo de "cerviz dura", que se deixa arrastar constantemente pela 

fraqueza, enveredando por caminhos escusos, alga-se a forga de 

sobreviver coeso .s vicissitudes hist6ricas, sem desacreditar 

da promessa feita.No caso do escritor em quest五o, todavia,mes- 

mo sendo judeu,e, portanto, detendo a peculiar vis五o do"estra- 

nho", ocorre uma orienta9云o no sentido do anti-messianismo 

como j五  tentamos demonstrar pela an五lise do anseio messi nico 

das tr6s personagens. Tal anti-messianismo se mescla de humor 

e amargura, ficando anulada a convicg5o de que a t5o sothada 

restaurag五o dos tempos se possa concretizar. 

5.2 - FREUD E O MITO DA CASTRAGA0 

A an言lise relativa . pr五tica da circuncis5o en- 

tre os judeus, ser5 desenvolvida da seguinte forma: num 	pri- 

meiro momento, focalizaremos, em termos sinteticos, seu aspec-

to puramente religioso, tomando, para isto, algumas passagens 

do pr6prio texto sagrado; posteriormente, com apoio em Freud, 

buscaremos relaciona-la com o mito da castragao, 	pretendendo 

chegar a conclus6es que consideramos relevantes para uma inter- 

pretag5o da narrativa de Scliar. 

O costume em quest5o 6 referido no G邑ne4L4, no 
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epis6dio em que Deus, tendo firmado um pacto com Abra五o,desti- 

nando-o para pai de uma grande descend6ncia (Ab-tcthcttn, em he-

braico significa paえ  da mattLdao) a quem estaria prometida, em 

"possess5o eterna", a terra de Cana5, ordenou-lhe - bem como 

aos de sua gera戸o e da posteridade, incluindo os escravos, os 

nascidos na casa como os adquiridos - que fossem circuncidados 

em sinal de Alianga estabelecida. 28 Como se depreende da pas- 

sagem, a BThlia pretende que a pr5tica remonte 五  6 poca dos pa-

triarcas e ocorre com o significado de "uni5o com a divindade二' 

devendo ser repetida em cada crianga judia do sexo masculino 

trazida 乞  exist6ncia.Assim, o povo escolhido por Deus,pela con- 

cess言o de um estranho privil6gio que nunca foi suficientemente 

compreendido, trar5 estampada na pr6pria carne a marca distin- 

tiva, que o enobrece, purifica e diferencia de todos os demais. 

As Sagradas Escrituras ainda fazem outras alus6es a circunci- 

sao, como na obscura passagem em que Mois6s, por 	dela se ter 

descuidado, quase sucumbe 乞  ira divina, sendo salvo por suamu- 

1her. 29 Em outro ePls -d .dm, quando da sedug - o da f .o da fllha de Jac -iher. 	Em outro episodio, quando da sedu ao da filha de Jaco 

por Siqu6m, os hebreus ordenam a circuncis5o para debilitar os 

inimigos, pela dor das・  feridas por ela causada, a fim de poder 

extermin5-1os. O texto 6 evidentemente representativo de uma a-

titude conden5vel, uma vez que um costume sagrado 6 usado com 

o iinico objetivo de executar um ato de vinganga. 30 

A despeito desses desvios de conduta, idgia 

da Alianga entre Deus e o povo de lsrael,representadapela cir- 

cuncis5o, 6 sumamente cara ao judeu,constituindo-se num 	rito 

que envolve o mais alto significado religioso. 入  idgia de Uni- 

5o, por6m, acrescentam-se outras motivag6es para a realiza頭o 

do ritual, tais como tabu, higiene, intuito de manter .a comu-

nidade coesa, etc.Entretanto, s五o os estudos de Freud31 sobre 
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o Judaismo - caracteristicos pela aus6ncia de vinculo 	com o 

preceito religioso - que fornecem os subsidios para esta sec- 

c5o do trabalho. 

Para explicitar a id6ia central de castrag5o, 

tal como a desenvolve o eminente psicanalista, relatamos ummiー  

to primitivo de que se utiliza. Segundo ele,o homem, em6 pocas 

pr6-hist6ricas, teria vivido em pequenas hordas dominadas por 

um macho, que, detendo o joder absoluto, como pai da comunida-

de inteira, reservava-se o monop6lio das f6meas - as m5es, as 

irm5s e, talvez, at6 as mulheres raptadas de tribos vizinhas. 

Os filhos var6es que ousavam despertar os cumes do pai, eram 

mortos, castrados ou proscritos. O passo decisivo nosentido de 

se modificar essa primeira forma de organizag5o "social" teria 

consistido em que os filhos desterrados, organizando-se em co- 

munidades,se terem reunido para dominar e assassinar o pai,de- 

vorando, cru, seu cadaver. Est5 manifesta a atitude de ambiva- 

l6ncia dos filhos em relag五o ao pai castrador: ao mesmo tempo 

ei que o odiavam e temiam, veneravam-no como modelo, e,na ver- 

dade, cada um desejava ocupar o lugar dele.O ato de canibalis- 

1110,que poderia,infundadame lit e, causar estranhoza nos dias aー  

tuais, justifica-se plenamente pelo significado mTtico de que 

se reveste: ingerir a carne paterna 6 assimilar a sua substan- 

cia, incorpora-la a si, assegurando a identificag五o com a resー  

peitada figura. Freud sup6e que ao parricfdio tenha seguido u-

ma prolongada 6 poca na qual os filhos disputaram o privilegio 

de sucessao, no ambicionado posto. Posteriormente, teriam aca-

bado por reconhecer a inutilidade de se digladiarem mutuamente, 

vindo a constituir o que se convencionou denominar de 	"horda 

fraterna". 

Tendo, cada um, renunciado ao ideal de conquis- 
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tar a posi95o paterna, de possuir a m5e e as irm5s, 	surgiu a 

primeira forma de organizag5o social que,segundo o teGrico,re- 

presenta as origens da moral e do direito, j5 que esta baseada 

na ren6ncia aos instintos, no reconhecimento de obrigag6es infl- 

tuas e na implanta頭o de determinadas instituig5es, proclama- 

das como inviol五veis, ou seja, sagradas.As caracterIsticas que 

revestem a referida "alianga fraterna" podem ser resumidas co-

mo tabu do incesto, preceito da exogamia e inicio da 6 poca do 

matriarcado, uma vez que grande parte do poder que ficara vago, 

pela elimina戸o do pai, se transfere para asmulheres.Entretan- 

to, a recorda戸o do pai permanece viva e se. objetiva na dlci- 

g5o de um animal, que se torna seu substituto e que, sinteti- 

zando a mesma ambival6ncia anterior, representa o antepassado 

carnal e o esprrito tutelar do cl5;6 venerado com respeito e 

devorado anualmente pelos machos do grupo, no banquete tot6mi- 

co, em mem6ria do assassinato. 

Segundo Freud, o totemismo constitui a primeira 

forma de manifestag五o religiosa na hist6ria da humanidade,Con- 

siderando o caso muito posterior de Moisgs que, como se vera, 

liga-se ao assassinato primordial, o pai da psicanalise, con- 

testando as Sagradas Escrituras, desenvolve uma ambiciosa teo-

ria sobre o grande homem venerado pelos hebreus. 

Embora enfatize o car五ter de hip&ese,de impos- 

sIvel comprovag5o definitiva, seus estudos primam pela coer6n- 

cia das afirmativas. Ademais, o que interessa aos prop6sitos 

deste trabalho nao 6 a correspond6ncia entre o que る  enunciado 

por Freud e a realidade dos fatos, mas o desenvolvimento dado 

por ele a problem云tica da castrag五o, que se pretende instituir 

como base te6rica para a decodificag5o do texto deScliar.O au- 
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tor levanta a id6ia de que Mois6s nao teria sido um judeu fi- 

iho de levitas, mas um egIpcio de elevada posi頭o social liga- 

do, muito provavelmente, ao culto do infortunado fara6lkhnaton 

que pretendeu incutir no povo a 

a religi5o de Atom, em oposig5o 

Amon, deus de Tebas. Ao exaltar 

concepgao monoteista implantando 

h exercida pelos sacerdotes de 

essa divindade solar, o fara6 

n5o apenas intuiu muitas das posteriores descobertas cient fi- 

cas, quanto 五  s propriedades da energia solar como foiite de vi- 

da, por exemplo, mas chegou a conceber uma religi五o altamente 

espiritualizada, uma vez que j5 n5o se tratava de adorar o as-

tro propriamente dito como objeto material, mas, sim,como s m- 

bolo da magnitude de um ente divino cuja energia se manifesta 

em suas radiag6es. 

Para Freud, estamos diante deum rIgido monoteis- 

nio que se constitui na primeira tentativa deste g6nero na his- 

t6ria da humanidade.Destacando que todo o novo tem seus ante-

cedentes e n5o poderia brotar pronto sem uma s6rie de implicaー  

g6es pr6vias, dedica algumas linhas ao estudo das origens 	do 

monoteismo egpcio, que v6 como um reflexo do Imperialismo do 

Egito, transformado em pot6ncia mundial. 

A religi o de Atom n五o chegara a se tornar po- 

pular, e provavelmente n5o ultrapassara umpequeno cIrculo pr6- 

ximo ao fara6. Ap6s um tenso perIodo de intolerancia religiosa, 

o soberano teve um fim nebuloso, sua resid6ncia foi saqueada e 

destruida e sua mem6ria condenada como a de um criminoso;depois 

de um intervalo de anarquia, foram restabelecidas as antigas re- 

ligi6es do Egito. 

Segundo as cogitag6es freudianas, Mois6s,umpro- 

vvel adepto do culto, diante da situag5o que se criara com 
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ma de Ikhnaton. 32 Desta forma, 

mas uma das religi6es do Egito -ames- 

orma, o monoteIsmo hebraico teriapro- 
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desaparecimento da gloriosa dinastia, teria, ambiciosamente, 

intentado abandonar a p五tria, que j5 nada poderia lhe oferecer, 

com um grupo de estrangeiros, constituido porcertas tribosse- 

mitas do qual se alga em chefe e condutor militar. D言-lhes uma 

religi o, a mosaica, que possivelmente fora tamb6m eg卸cia 

vindo do egipcio. 

Posteriormente, o grande homem dos hebreus te-

ria sido assassinado pelos seus sequazes, hip6tese levantadape- 

lo historiador Sellin e endossada jor Freud, sendo a religi o 

mosaica repudiada. Transcorrido um largo perTodo de tempo, a 

tribo que viera do Egito se une com outras para a fundag5o de 

uma nova religi o; entretanto, este evento n5o se produzira no 

Egito, nem tampouco ao p6 de uma montanha na peninsula de Si- 

nai, mas numa localidade situada ao sul da Palestina, entre as 

bases orientais da penTnsula do Sinai e o limite ocidente daA- 

r言bja - o o5sis de Qadesh. Neste local, os hebreus passaram a 

adorar Java, por certo um deus vulcanico, provavelmente datri- 

bo 5 rabe dos madianitas, que habitavam as comarcas vizinhas.O 

habito da circuncis五o persistiu mesmo adotado o culto de Java. 

Ainda de acordo com Freud, a pratica da circun- 

cis言o n5o chegou aos judeus por outra via, senao atravるs de 

Mois6s que a teria introduzido entre eles. Her6doto d5o seu tes- 

temunho, afirmando que ela era tamb6m realizada no Egito,o que 

foi confirmado pelos exames de mimias e pelas figuras 	murais 

das sepulturas. Mois6s, ele pr6prio circuncidado, por ser egi- 

cio, teria ordenado aos homens que liderava, no 毛  xodo, que se 

submetessem ao rito,porque os judeus com os quais sedispnnha a 

abandonar a p5tria deviam ser substitutos aperfei oados dos e- 
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gipcios que deixavam para tr三s e, de nenhuma forma, inferiores. 

Quis fazer deles um "povo sagrado", como, alias, diz expressa-

mente o texto bThlico; e, para indicar tal consagrag五o, tamb6m 

estabeleceu no grupo o costume, que, quando menos, os equipa-

rava aos egipcios. Al6m disto, deve ter-lhe parecido quea mar-

ca distintiva seria um modo de isol5-los, impedindo-os de 

mesclarem com os estranhos que encontrariam em sua emigragao, 

assim como os pr6prios egTpcios se haviam distinguido de todos 

os estrangeiros. 

E interessante observar que a pratica 6 conser-

vada quando, mais tarde, ocorre a fus5o com outras tribos,ins- 

tituindo-se como preceito da nova religi5o, a de Jav6, o que 

significa que os seguidores de Mois6s n5o quiseram renunciar ao 

signo de sua consagrag五o. Todavia, tendo-a conservado,nao fal-

taram os intentos para desvincul言-la de sua proced6ncia egip- 

cia, a despeito de todas as provas em contr5rio. A Biblia pa-

rece ocultar deliberadamente a proced6ncia de tal costume, fa- 

zendo-o remontar 乞  6 poca dos patriarcas como sinai'da Alianga 

entre Deus e Abra5o. Os judeus, que a praticam at6 hoje, sen- 

tem-se enobrecidos e purificados diante dos que,na6 a tendo a- 

dotado, lhes parecem "sujos". Acima de tudo, dela lhes 	vem a 

certeza de um Pacto denunciador de seu destino deelei 5o,opri- 

vii6gio de terem sido os escolhidos por Deus. Por outro lado, 

os que n o a praticam consideram-na como algo estranho, a que 

t6m certo horror, fato que se justifica por evocar a temida i- 

d6ia de castragao. 

Mas. o rito em si admite an51ise sob outro a nー  

guio, adquirindo significado contrario a id6ia biblica de "u- 

ni o". Se a ligagao pode ser entendida como um acesso ao Uno, 
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que 6 Deus, a castrag5o conduz exatamente a id6ia contr5ria,dc 

corte e fragmentag言o. Aqui,6 preciso que se faga refer6ncia,em- 

bora nao pretendamos explanag6es mais detalhadas, . seguinte 

concepg5o freudiana: o individuo conserva, num estado psicol6- 

gico peculiar, as suas viv6ncias prematuras, sob a forma de 

"vest igios mnem6nicos inconscientes"; 33 o que 6 esquecido, ja- 

mais deixa de ser conhecido e, n5o extinto, mas apenas repri- 

mido, pode reaparecer, ap6s certo tempo.Esse processo, todavia, 

transcendeo plano do individuo, estendendo-se h massa,que tam- 

b6m conserva a impress5o do passado sob a forma dos referidos 

vestrgios.Desta maneira, permaneceu na mem6ria da humanidade, 

embora fosse conveniente esquecer, o assassinato primordial,que 

voltar5 a repetir-se muitas vezes e, numa delas, ser5 precisa- 

mente na pessoa de Moisgs.E ele a reencarnag5o do pai poderoso 

e tirano, admirado e odiado a um s6 tempo, figura imprescindIー  

vel tanto para os agrupamentos primitivos da inf ncia da huma- 

nidade, como tamb6m para a crianga, nos primeiros anos devida. 

Muitos dos tragos atribuIdos pelos judeusna con- 

cepgao mais remota de seu Deus, como os de zeloso, severo elm- 

plac5vei, procedem, no fundo, da recordag5o daquele que os li-

bertou da terra da escravid三o.N言o apenas nas Sagradas Escritu- 

ras, mas tambgm em mitos e lendas conservados na tradig5o, ele 

se apresenta como homem iracundo e col6rico. Bastam,para exem- 

plificar tal aspecto, dois trechos da Brblia: aquele 	em que 

Mois6s mata o egipcio que maltratava um trabalhador judeu, 34 e 

aquele em que destr6i as T三buas da Lei que trouxera da divina 

montanha, enfurecido pela apostasia do povo. 35 

Assim, com Moisgs retorna o pai primitivo,embo- 

ra destituido do original poder absoluto. O ato de circuncidar 
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os judeus sob o seu jugo pode ser visto comoum subst:itiuto sim- 

b6liじo da じasいa戸。 .1川ルsLu I)C10 Pai iiuqueles tenipos louginquos. 

Os sucessos arquetTpicos continuam a repetir- 

se na medida em que os "filhos" se revoltam contra o pai,elimi- 

nando-o.E o assassinato de "Deus-Pai" permanece no inconsciente, 

assumindo importancia capital na religi o do Filho, que consti-

tuiu o Cristianismo, onde a morte da Divindade ocorre emprol da 

Redeng5o do pecado, o que os judeus n5o reconheceram.Quando se 

trata do Filho, h5 a convicg5o de que simplesmente so deixa ma-

tar sendo inocente e, coin isto, incorpora a culpa de todos e os 

redime.Diz o autor de "Escritos sobre judaisnio y antiseinitismo" 

que era preciso que o Redentor fosse um Filho, pois sedevia ex-

piar o assassinato de um Pai. 

Paulo de Tarso faz uso da express五o "pecado o- 

riginal", crime contra Deus que s6 a morte podia resgatar. Com  

o pecado original, a morte havia entrado no mundo. Todavia,dea- 

cordo com Freud, este crime havia sido o assassinato do pai pri-

mordial divinizado mais tarde. 

Com relag5o a Jesus Cristo, o criador da psi- 

can五lise enuncia uma id6ia singular, pois admite-O culpado ees- 

tabelece uma relag五o entre Ele e um suposto caudilho da horda 

fraterna. Esclarece n5o poder assegurar se de fato existiu se- 

ineihante incitador dos rebeldes, sendo muito prov5vel que 	tal 

tivesse sucedido; por6m, deve-se ter em conta quecada umdosmem- 

bros da horda alimentou, certamente, o desejo de realizar,porsi 

s6, o crime para conquistar a privilegiada posi戸o. Caso n5ote- 

nha havido tal figura, Cristo 6 o herdeiro de uma fantasia de- 

siderativa nunca realizada; se realmente existiu aquele,este 6 

o seu sucessor e a sua nova encarnagao. 
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O Judaismo fora uma religiるo do Pai; o Cristia- 

nisino se converte na religi o do Filho, O antigo Deus-Pai pasー  

sa a segundo plano, atr5s de Cristo, que veio a ocupar seu pos- 

to, como cada um dos filhos o desejara nos remotos tempos. A- 

firmamos,com o te6rico, que continuamente 6 langado ao rosto do 

judeu: "V6s haveis matado a nosso Deus". Corretamente 	inter- 

pretada, assegura ele, esta reprovag5o at6 6 justa, pois, re- 

ferida . hist6ria das religi6es, reza assim: "V6s nao quereis 

admitir que haveis assassinado a Deus" - ao arqu6tipo de Deus, 

ao pai primitivo e a todas suas reencarnag6es posteriores; po- 

rim, continua ele,deveria juntar-se: "Claro est五  que n6s fizemos outro 

tanto, todavia temos admitido e, desde ent五o, estamos redimi- 

dos".36dos 

Sintetizando a abordagem te6rica proporcionada 

por Freud, cabe enfatizar a capital importancia que assumem es-

tas relag6es: pai/filho, castrag5o (circuncis三o)/assassinato e 

culpa/remiss5o. 

Dai adv6m a concepg五o de que o her6i 6 sempre a-

quele que se rebela contra o pai, aquele que o mata, sob um ou 

outro disfarce.Nisso consiste o mito de 登  dipo,que sensibilizou 

os gregos e continua sensibilizando o homem moderno,porque sua 

incontest5vel atualidade reside no fato de representar a efe- 

tivag5o de um desejo de todos os tempos: o pai imp6e ao filho 

toda a sorte de condig5es adversas, para que n5o sobreviva, 

fim de que n五o possa vir a suplanta-lo, mas este vence todas as 

provas e mata-o, passando a ocupar o seu lugar, usufruindo de 

todos os privil6gios que lhes eram pr6prios, entre os quais, a 

sonhada posse da m5e. 

O mito da castrag5o do filho pelo pai 6 refor- 
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gado com o depoimento de Campbell 37 sobre a pratica da circun- 

cisao na tribo australiana Murngin: quando chega o momento em 

que os filhos devem ser circuncidados, correm para as m五es, as 

quais promovem toda uma encenag5o para impedir que sejam afas-

tados delas, "comidos pelo pai"; as mulheres armam-se de lanー  

gas, fingem lutar, choram, etc. Chama a ateng5o o significado. 

de que a circuncis5o se reveste: o b三lano no prepicio signi-

fica "o filho na m5e", logo, o que se corta ao jovem 6 ,em rea- 

lidade, a figura materna, O pai 6 precisamente quem realiza a 

operag五o e, privando-o da m五e, faz com que sejarecompensado da 

perda pela introdug5o num novo e fascinante mundo objetivo. O 

autor citado sublinha o fato de que o rito da circuncis5o con-

tinua at6 hoje nos cultos hebreus e maometano, exatamente "on-

de o elemento feminino tem sido escrupulosamente purgado da mi-

tologia oficial e estritamente monoteista".38 

Na crianga, repete-se o que ocorre com os habi-

tantes dos prim6rdios do mundo ou das tribos constituTdas por 

agrupamentos afastados da vida civilizada em que o pai 6 ocas- 

trador, que expulsa o filho do pararso materno. A crianga ma- 

nifcsta o desejo dc possuir a m5e e dc eliminar o pai,que,ncs- 

te sentido, pode ser considerado o inimigo de todos os tempos, 

e que, segundo Campbell, 39 estg na raiz das atitudes agressi- 

vas manifestadas na vida em comunidade, como, por exemplo, 	a 

guerra ・  

Passando 五  abordagem do universo ficcional,par- 

timos do pressuposto de que Scliar, ao focalizar a pr5tica sa- 

grada, tem como ponto de refer6ncia o significado da castrag五o 

imposta pela figura paterna. 
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5.3 - A PRATICA DA CIRCUNCISAO EM (O CiCLO VAS 

ス  GUAS) 

Para um estudo acerca da problem5tica da circun- 

cisao/castrag5o, como se apresenta na narrativa, optamos 	por 

focalizar primeiramente o momento em que Marcos a ela se sub- 

mete; a seguir, visualizamos os eventos que, de alguma formase 

relacionam com o que ora pretendemos investigar. 

O vi:nculo de Esther com a religi o do pai, faz 

com que lute para imprimir na carne do filho a marca indel6vel 

da condig5o judaica.E atrav6s de Esther que detectamos a vi- 

s5o puramente religiosa do ritual do bitL,tk mL&a, bem como sua 

associag5o a id6ia de higiene e purifica頭o: "Vao s6 tirar 	a 

pelezinha que fabrica o sebo. Dar em diante o menino serま  uim- 

p0, puro."40 Erroneamente, ela cr6 que um novo judeu 6 trazido 

. exist6ncia, sendo preciso, pois, repetir o Pacto da Alianga 

estabelecido por Deus com seu povo. 

O desenrolar do ato sagrado 6 relatado pelopr-ー  

prio Marcos que se v6, rec6m nascido, submetendo-se a ele; 	e 

assim se expressa; "Estou ai, encarangado - larva ainda; meio 

feto, meio embri5o. (...) Me retraio, assustado." (Grifamos)V 

Estas observag6es exprimem uma idるia constante na obra e mani-

festa tarnb6m por depoimehtos pessoais do autor sobre o Judais- 

mo: a do judeu como um "estranho" e, em decorr6ncia disto,fr-ー  

gil, mas capaz de receber uma forga que lhe ser五  agregada mais 

tarde.Ao falar sobre a condi頭o judaica,em declaragうes extrin- 

secas ao texto, Scliar chega a utilizar at6 as mesmas palavras 

da narrativa: 
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" （・・・） o e4t/Lanho .tm de.bえ2えdadeる e.6o九9αる  
que o nct.tLvo ncto -tem.O e4.t/tctvtho E 6九瓦9えち  
Corno Limala/Lva; tfl.erne p0/i. qualquen. e_O為α ，  
VLVe. a.44u4-tcLdo."(G'iJ'amo4).42 

E o constante bode expiat6rio. Nele vai se de-

senvolver posteriormente, segundo Scliar, a capacidade m5gica 

da vis5o - signo de poder em oposig5o a fraqueza inicial. Mar- 

cos, por exemplo, se concentrar5 no microsc6pio, tornando-se, 

portador de uma esp6cie de desmitificador olho cientIfico. 

Durante todo o relato do ritual sagrado,o filho 

da judia deixa entrever a sensag5o de forgada submiss5o a uma 

pratica que considera barbara: "Algo tramam. (....) Me agarram, 

de novo, dedos fortes, dedos que sabem o que querem."43 O fato 

de se ver como "animal ferido", que se recolhe "a toca",44 faz 

com que reiteremos uma id6ia j5 desenvolvida quando tratamos da 

origem e conceito de mito: todo homem 6 um "animal ferido", e 

nao apenas o judeu, j五  que perde o estado de unidade com a na- 

tureza e tenta suprir a ruptura mediante a linguagem, ato 	de 

humanizag5o por excel6ncia. Quanto a problem5tica especifica-

mente judaica,6 "animal ferido" porque, tendo sido separadodo 

resto da humanidade pela marca distintiva, tem frustrada a pos-

sibilidade de volta ao todo. 

O problema da castrag五o e da separag5o pode ser 

visto em outras possibilidades interpretativas, pois a submis- 

s o ao ritual sagrado significa aceitar o Pai, ou seja, Javg, 

permanecer sob seu jugo de ferro, estar de acordo com os seus 

secretos desrgnios, por mais penosos que possam parecer. Eis, 

portanto, a castrag5o imposta pela poderosa figura paterna aos 

filhos de Israel. 
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Ser judeu significa ser "castrado" tamb6m na a- 

cepgao de constituir uma minoria proscrita e discriminada que 

habita em diversos lugares do mundo, sofrendo restri 6es deter-

minadas pelo meio em que se encontra. At6 o acesso 五  cultura e 

s coisas do espirito lhe foi vedado em algumas pocas - pre-

cisamente a 5 rea em que se movimentou sempre com tanta desen- 

voltura. Isto, sem falar em toda uma s6rie de cru6is persegui- 

g6es em que, inexplicavelmente, algando-se acima das cat stro- 

Les hist6ricas, tem manifestado impressionante capacidade 	de 

regenerag5o, nunca se deixando exterminar. 

Em cena anterior 五  realizag5o da pr5tica sagra- 

da, esta 6 referida pela parteira de Esther, vindo j5 associa-

da a temvel id6ia de castra頭o que faz com que o "gentio" ma- 

nifeste todo seu horror a quem se submete a t五o estranho 	ri- 

tual: 

" o 9ae. E える .tQ？ー pe.九gunta a. pcvtte.え九ae 9wtnー  
do E4thvi. Lhe. e.xpLLea. .6e CLpctvoka.:eo..L.oa de. 

Lo ac.o4 ！吃O CapaM. o bえch,Lnho!S5 e4teる  moi- 

vadoる  rnet,mo:ma.tan.am Cit.'to e ago/ta vao e.aー  
pcvt. o 9LL/L(.ブ’45 

A id6ia corrente, enunciada na frase da mulher, de 

que os judeus teriam morto Cristo, confirma as explanag6es freu- 

dianas, no sentido de a humanidade inteira ser culpada de 	um 

crime contra Deus-Pai, mas considerou-se perdoada com a Reden- 

g5o obtida atravgs do Filho, com excegao dos judeus, que se re-

cusaram a ver Nele o ?1essias, com o cumprimento das promessas 

realizadas. Sob este aspecto, eles seguramente O teriam mesmo 

eliminado. A mesma no頭o de castra夢o volta a repetir-se em di-

versos momentos do texto, ainda que a circuncis5o n五o seja men-

cionada explicitamente. Esther vai passar alguns dias naestan- 
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cia do fazendeiro Mathias.46 L5, durante um churrasco realiza-

do em campo aberto, ele lhe oferece "algo esbranquigado e fu-

megante espetado na ponta de uma faca". 47
fls ther ingere oestra- 

nho alimento e, quando deseja saber de que se trata, o velho 

lhe informa: "os bagos de um touro que os pe6es castraram". 48 

A judia primeiramente ri, ri tanto que se engasga; depois.cor- 

re para o quarto e chora at6 de madrugada, quando adormece. A 

seguir, recusa o oferecimento do fazendeiro de ficar morandona 

fazenda, preferindo a cidade e o bordel. A cena termina com a 

informag5o do narrador: "Ficaram mais alguns dias na estancia e 

voltaram. Ela j5 estava gostando de testiculos assados."49 E, 

num fragmento isolado, na seqU6ncia do texto: "I boa a vida, 

pensava, comendo bombons licorosos. Hum】  Se fechavam, de pra- 

zer: os olhos."50 

Num nivel de superfcie, a passagem apenas Lo-

caliza a tradig5o genuinamente gailcha: a campanha sul-rio-gran- 

dense, com os seus pe6es, o h5bito do churrasco, o gosto pelas 

sangrentas postas de carne. Inseridos na cena,aparentemente co-

mo mero detalhe jocoso, os testrculos assados, que, depois de 

ingeridos, provocam o choro da personagem. Qual o sentido des-

se choro? Pela utilizag5o de uma imagem altamente degradada,que, 

como j五  destacamos, g trago caracteristico do ficcionista,fica 

estabelecida uma velada associa頭o com o esti ma da pr6pria ra-

ga judaica: ter que digerir a idgia de castrag5o g algo,porve- 

zes, penoso. Mas Esther, vitima das calamidades hist6ricas, da mesma 

forma que seu pai, que acaharE num campo de concentrag五o, con- 

segue assimilar a pr6pria condi戸o - "J五  estava at6 gostando de 

testIcu1os assados." - e digerir a vida com sensualidade ー  

boa a vida,pensava,comendo bombons licorosos ・ Hum; Se fechavam 

de prazer: os olhos ・ ” ・  
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Em trecho posterior, considerada a ordem de a- 

parecimento dos eventos no texto, o mohe.e 6 chamado pelo capi- 

t o para castrar o gado: 

'’一  Qa eMo,judeu ~ tomou. o tL9ao da. Za九  e.L.'ict 
acendeu o cctchえmbo ~ que. V動  com e.ee4 ao e, ー  
板buZo. VaL Ca4t)icUi o meu gado. 

''O veZho Fcoa cm 4-lencLo. 

E e.n-tao?- g/tえ toa o cap..Ltao. 

"Gaguejando, o mohel expLLcou que' azLa c.Z't.ー  
cancえる6es,ri動  caるt九α95eる．  

E daZ~zombou o ca戸tcLo~Qua.Z a d編e.一  
'ienq

a? ,, 51 

Este epis6dio comprova a inteng5o do ficcionis- 

ta, antes velada, agora manifesta, de evidenciar uma aproxima- 

g5o entre a pratica sagrada e a castrag5o de animais ,promoven- 

do, assim, um enfoque ir6nico do Judaismo. Al6m disto,6 apre- 

sentado,mais uma vez, o ponto de vista do n5o-judeu, segundo o 

qual o rito da circuncis5o tem um significado de castrag5o que 

evoca, numa perspectiva freudiana, sucessos arquetIpicos guar-

dados na mem6ria. 

A seguir, expulso do castelo, o moheZ acaba se 

extraviando nos corredores e entrando num quarto onde se encon- 

tra a condessa, sem roupa.Ap6s o rebaixamento que lhe imp6s 

inimigo, o que tem constantemente ocorrido no decurso da longa 

hist6ria dos judeus, o fato dc o moheZ se perder nos corredo-

res da "casa", equivale a emaranhar-se na multiplicidade labi- 

rrntica de um mundo que equivale ao caos, onde a figura femi-

nina surge como instrumento de sedug5o. A partir desse momento, 

"nunca mais foi o mesmo, perdeu a disposi頭o, o apetite, a na- 

tureza", 
52 passando a repelir a esposa , quando esta o procura- 

va,乞  noite, no leito, O desprezo. a mulher pode ser entendido co- 
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mo um anseio de recuperar a situag五o ang6lica, de evadir-se do 
mundo. 53 

E precisamente ela quem vai privま-lo de concre-

tizar o sonho de eliminar o capit巨o que intentou voltar-se con-

tra o judeu: 

''O mohel 4onhcwa corn o aapLtao.V-La-a de.pこ  
4oz,Lnho ， るobite. urna.. .ouave coi?Lnct.Apito x-Lmaー  
vct.ー4e. devctgcvtLnho,corn muL.tct dL'Lculdctdc, 

po/t que. a cotLna eita 'e..ta de. urna.. 4LLb4.tanー  

eえa pa6toるα, 

9ctva,en6i町  
eん九caneんるao. 

que ced..Lct α 4 eu4 p動． Ma.4 a.vctvL- 
na mao, α2cIrnLna 	.'t-Ltua.' 	da 

Mte9ozava o mornento emqae colt- 

taitLa a pe.ee. daqae.e pesco9o,a pe!eum pau- 
co engeehctdct,ma4 a..Lnda macLa,deLLcada..'' 

"Acoitdava com a malheit a beLja-2o(... )1.54 

O capit5o 6 seu inimigo hist6rico, o "gentio",o 

nao-judeu. Ele ocupa o alto da colina, que pode ser associada 

hmontanha c6smica, portadora de um significado simb6lico re-

lacionado ao espago sagrado; logo, o opressor tem que ser aba-

tido do lugar privilegiado em que se encontra. Avangar para o 

alto 6 escalar a via da Redeng5o, dando morte ao perseguidordo 

povo de Israel, 一  da mesma forma que,no LLvlz.o de. E4telt, os ju-

deus chegam a salvag5o somente atrav6s da destrui戸o daqueles 

que tinham intentado elimin5-los. Entretanto, o mohel 	avanga 

muito devagar, "porque a colina era feita de uma 	substancia, 

pastosa que cedia a seus p6s". Esta imagem lembra o inicio 	de 

A d-LvLna comedi..a quando Dante, impedido pelos feras, n5o con-

segue chegar 乞  eleva頭o, cuja encosta est iluminada pelos raios 

do sol.55 O significado desta simbologia g claro: o cami-

nho da Redeng5o, seja judaica ou crist5,6 semeado de dificul- 

dades. E digno de nota o fato de o moheiL pretender matar o Ca- 
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pit o com a lanima ritual da circuncisao; com o mesmo instru-

mento com que 6 estampada na pele a marca castradora, ele de-

seja eliminar seu inimigo. Mas 6 acordado, sem conseguir a eー  

fetivag5o do seu intento, com a mulher a beija-lo, configuran- 

do ela, aqui, um simbolo do mundo profano e sedutor que frus-

tra a remiss5o judaica. 

A l mina ritual, noutras passagens, est言  asso- 

ciada com o punhal, devendo-se, pois, investigar o porqu6 de 

tal relagao. 

	

Na cena em que Marcos explana seu objetivo 	de 

	

vida feliz com Elisa, atrav6s de uma hipot6tica seqU6ncia 	de 

"slides", Esther る  assim visualizada na cerim6nia do casamento: 

"O que. tein eia. na. mao?Nao .e.L.Pode. 4e./tum 
punk cte., Ou a 'a.c.a. 九  -1taci que. meu a.v6 u'ctva 
pct)cta cLirc.un c..Lsao （一 quem る  ctbe. eia. a.dLvLnha. 
que. o p/Ltrne.-cJLo 紅tino 4e.廠  uni me.n.cno 】 ” ． 56 

Juan-Eduardo Cirlot esclare que, 

''pe.&ct po'sLbLUdade. de. 4e.IL e.4eondLdo,o paー  
nhai る  LmboLLza. o a.rieio de. ag九e.44ao, α cune.aー  
9a. え  n6o'trnuta.da., -Lncovi4 c.Le.nte..Se.九  vLdo九  do 
えnる tえnto ~ na. me.4mct rnecLLda. em que. a. e.4pctda. 
o E do e.4pL'i_.L-to ~ e.4.te. J.n4tkumen.to 	de.notce 

pon. る  e.0 tctmanho,a pequeneZ do pode.n. agn.e. ー  
4on. 

A lamina ritual, que imprime na carne o sinalda 

distingao ou a marca da castra頭o,6 apresentada com urn duplo, 

o punhal, ou seja, o instrumento agressor com que o judeu sede- 

fende do meio hostil que o coloca h margem da humanidade, como 

um povo proscrito. 

ー，.n,rn. nr?ft11.aI nr iiihipi鑑e 
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E com uma dessas armas que a prostituta judia 

nao s6 deseja eliminar seu inimigo Leiser, sem, todavia,vercon- 

cretizado seu sonho, como seu pai com o capit5o, mas chega aa- 

ineagar o pr6prio mohe2 da comunidade israelita de Porto Alegre, 

quando este tenta impedir a entrada de Marcos na sinagoga,para 

o bcur.ーm-tzv瓦  

O texto implica, ainda, outra simbologia que e-

videncia a relag言o entre opressor e oprimido.Na passagem em que 

ocorre, envolve tanto a probleni5tica judaica, quanto a de uma 

classe igualmente desfavorecida, composta por aqueles que care-

cem dos benefrcios sociais e econ6micos pr6prios dos ricos.Is- 

to se d5 quando Marcos vai procurar Tania Mara, exatamente no 

momento em que se desfazem suas ilus6es de atingir um lugar de 

destaque no mundo da cultura. 58 A prostituta que o iniciaranas 

artes do amor, tendo principiado a envelhecer, j五  n言o 6 quase 

procurada pelos homens; aigm disto, enfrenta as decorr6nciasdo 

advento da indiistria dos anticoncepcionais, que estabelece uma 

concorr6ncia desigual no mercado do sexo. Esta para ser despe-

jada do local promrscuo em que habita, devido ao audacioso em-

preendimento imobili rio que destr6i as casas e desaloja seus 

moradores. As descrig6es evidenciam os sinais de decad6ncia fT- 

sica e social da mulher: o sof-cama rasgado, a geladeira es- 

tragada, a cama desarrumada; os cabelos, grbsseiramente tintos 

de preto, deixando entrever os 

reado completamente aberto e o 

ca.Apenas o televisor continua 

fios grisalhos, o chambre floー  

cigarro apagado no canto da bo- 

funcionando, precisamente o ins- 

trumento de comunicag五o de massa. E nele se desenrola o dese-

nho animado do gato e do rato: "o gato, furioso, persegue ora- 

to, ao som da miisica fren6tica. De repente, a situag五o se in-

verte e o rato passa a perseguir o gato."59 
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Podemos explicar tal ocorr6ncia, de modo algum 

arbitr5ria, focalizando, com Raphael Patai,6o o mito do Mouse. 

Segundo o autor, o camundongo, que t5o vasto espago tem ocupa-

do nas diversas mitologias,se constitui num "simbolo muito 

propriado de fraqueza, brandura, timidez, feitra e insignifi- 

cncia",67 em opisi頭o ao gato, um animal grande, poderoso 

belo. O homem, nos diversos tipos de comunidade, e nao apenas 

nas sociedades massificadas, se sente ameagado por forgas vigo-

rosas e por individuos maiores do que ele. 

Desta forma, na sequ6nci'a do desenho animado, a 

criatura fr5gil 6 atacada pelo mundo inimigo, perigoso e hos- 

til, que pode destrui-la. Mas acontece um fato imprevisto: de 

repente, 6 o rato que passa a perseguir o gato, ou seja,6o desー  

valido que persegue seu agressor. Patai esclarece que a mensa-

gem b5sica : "tenta e ser5s bem sucedido, por maiores que 

jam as tuas dificuldades."62 

	

Assim, milhares de pessoas, numa sociedade 	o- 

pressora, identificam-se com uma figura fraca e maltratada que 

se pode levantar e derrotar um advers5rio que o excede em for- 

ga e estatura, recebendo, por via do mito, uma mensagem otimisー  

ta. Mas a implac五vel ironia de Scliar n五o permite que os mitos 

permanegam sem dissolug瓦o. O fechamento da cena sob o signo da 

d6vida 6 um inflcio da desmitificag5o: "Rato persegue gato?"63 

A pergunta pode ser assim entendida: seria possrvel a s classes 

sociais desprivilegiadas, que sucumbem ante o poderio caIita- 

	

lista, bem como ao judeu, cuja opressao tem sido continua 	ao 

longo da hist6ria, vencer "mesmo" as vigorosas forgas.adversas? 

Embora focando a problem5tica da classe m6diaou 

de miseros favelados, com os quais o judeu se mistura na P a・・  
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tria do exrlio, 10 c-LcZo dct4 瓦  gacli5) mant6m a quest五o especifi-

camente judaica como priorit5ria. O Juda5smo n o atinge car五ー  

ter universal porque n5o se pode estender a todos os homens o 

que decorre de os judeus nao haverem renunciado ao privil6gio 

de "povo eleito" como o Signo ostentativo de tal condi頭o est5 

a indicar. Constituir uma minoria estranha 6 estar 	"cortado" 

dos irm5os, cuja inveja n五o permite perdoar a prefer6ncia pa- 

terna, o que seria uma das justificativas para o 6dio deque tem 

sido alvo desde os mais remotos tempos. 

Se, ao ato de castrag5o, se segue o assassinato, 

conforme explanag6es de Freud, aqui tomado como base, o judeu, 

como povo Ycastrado", repetidor da grande faganha, d5 "morte a 

Deus" ー  o que pode ser visto de diferentes a ngulos, daI a pre- 

senga, neste estudo, do mito do "Deus est五  morto". 

5.4 - DEUS ESTA MORTO 

O mito do "Deus est5 morto" est5 presente 	nas 

mais diversas mitologias e tem persistido nas indagag6es teoー  

l6gicas e filos5ficas da atualidade. Atravessa os tempos,ocor- 

rendo tanto nas antigas crengas numa divindade moritura das so-

ciedades primitivas, quanto nas especulag6es dos estudiosos da 

moderna teologia radical do "Deus est5 morto"64ou nos questio- 

namentos de escritores e fil6sofos como Dostoievski, Sartre ou 

Nietzsche. A quest5o permanece basicamente a mesma, o que muda 

6 o tipo de discurso - mrtico, religioso, liter5rio ou filos6- 

fico - e o a ngulo adotado pelos autores, ou seja, tomando como 

centro de interesse a divindade, considerada em si mesma - num 

enfoque teol6gico - ou, em termos antropol6gicos, preocupando- 

se com a vis五o que tem o homem de algo que o transcende e fun- 
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damenta. 

Nas sociedades primitivas, o mito se reveste das 

mais complexas modalidades, que v五o desde a concep頭o do "Deus 

otiosus" ao pat6tico relato de divindades que foram assassina-

das ou tiveram morte violenta, O primeiro caso, segundo Eliade6,5 

consiste na aceitagao dum Ente Supremo que, depois de criar o 

1undo e o homem, se retira para o C6u sendo que, .s vezes, no 

chega sequer a completar sua obra, "e 6 um outro unte Pivino, 

seu 'Filho' ou representante, quem se imcumhe da tarefa". 66Es- 

ta divindade afastada acaba sendo esquecida e, perdendo a atua-

lidade religiosa, 6 substituTda por outras mais atuantes epr6- 

ximas. Todavia, 6 invocada em 6pocas de grande calamidade,como 

ultimo recurso, quando se esgotam todas as outras possibilida- 

des. 

Grande numero dc mitologias conhece este "Deus 

otiosus" ・  em que se vislumbra, com Eliade, um exemplo de "mor-

te de Deus", no sentido de aus6ncia e esquecimento. De acordo 

com o mit6logo, 67 o Ente Supremo, celeste e criador,s6 recupe-

ra sua atividade religiosa em algumas culturas pastoris (sobre-

tudo entre os turco-mong6is), no monoteTsmo de Mois6s, na re-

forma de .Zaratustra e no Isl五.H5 tamb6m o pat6tico exemplo das 

divindades assassinadas ou desaparecidas violentamente,como A- 

d6nis, Xtis ou Usinig; normalmente est5o associadas aos ciclos 

da vegetag5o e, por esta raz五o, ressurgem anualmente, tal como 

a vida na natureza, completamente regeneradas. A morte desses 

deuses 6 criadora, j5 que, em decorr6ncia do dram五tico evento, 

surge algo muito importante para a exist6ncia humana. Este miー  

to sobrevive em ritos em que o assassinato 6 periodicamente rea- 

tualizado, como, por exemplo, o cristol6gico, em que esta pre- 
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sente o mesmo modelo de mo一rte e ressurreig5o. Em alguns,como o 

de Hainuwele e os Dema, 68 se d言, com particularidades especifi- 

cas, a mesma circunstancia de assimilag5o da substancia divina 

da rituairstjca. crist. 

Tamb6m o mito do assassinato do pai primiZivo, 

desenvolvido por Freud, contam a nog5o do "Deus esta morto",com 

a subsequente ingest言o da carne. Por outro lado, Nietzsche pro- 

clama, no seu inquietante A.o.oLrn ' c2oa Za'utta4.bta, a morte Da-

quele que chama "a obra humana e humana loucura": 

''Oatitoita,o deLLto e.on;tta Ve.a4 e.)uz o ma-LolL 

do4 de.ut04; mct4 Ve.LL4 rnolLlLe.a e., a4る  .Lm,mo/i.ー  
/i.eJtctm tctmbEm o' de.乙LnqLte.nte.4 de.4ocL e6pEe-L e.. 

O fl1cLL5 te./L)LZve..e,ctgolLa,E de.Zえ  nqlLL/i. con-tlLa 

ci. te.'i./ui e. atii.LbaUi. maえる  vct!.o/i. i e.nt ii.anhct 

do Lmpe..'z.4cii.0駈ue..e do que. ao 4e.n;tLdo dci. -te/Lー  
m! ,,69 

Diante do abismo que se cria com a aus6ncia de 

Deus, enfatiza o mito do super-homem: 

''Vctmo4!Co'i.ag em,home.n. 4ape.JtLolLe.4!Sorne.nー  
-te. a9o/Lct a rnori.tanha do 'utuii.o humano 4e.nte 

ct4 do.'te.o do pcut.to,Ve.u4 molt/tea：と  ! qae./te.ー  
moる， ct90九α ， que o るape.九ーhomem vえva ．・’70 

Devemos levar em considerag5o, ainda, a premis-

sa de Dostoievski - se Deus n5o existisse, tudo seria permiti- 

do. Sartre considera tal assertiva como o ponto de partida do 

existencialismo: 

''Com e.'e..L-to,tado E pe.lLmLtLdo ..se. Veuz 	nio 

e.xLる-te., ‘えca o homem,p0/i. c.ovi.4e.gu-Lnte, 	aー  
bando nado, 揖  que. n動  e.ncont/ta em sL, vi em 

60/ta de sL,urna po44Lb.LUdctde a. que teape.ー  
gue.'' 7_igue.. 
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Quando fala do desamparo, o fil6sofo franc6ses-; 

clarece que os existencialistas querem dizer que Deus nao exis-

te e que 6 preciso tirar disto as mais extremas conseqU6ncias. 

Entretanto, essas doutrinas focalizam a quest5o tomando 	como 

centro de indagag五o a religiosidade como fenameno eminentemen-

te humano, e n o considerando a divindade em si mesma. 

Diferentemente procedem alguns te5logos, entre 

eles, os do mod9rno movimento protestante norte-americano de-

signado como a teologia do "Deus esta morto". Nessa tend6ncia 

se insere o porta-voz judeu Rabino Richard L.Rubenstein, 	que 

declara a morte da tradicional entidade patriarcal do 	Antigo 

Testamento. 72 

Tendo em vista o desvendamento do texto liter- 

rio sob esse enfoque especTfico, para uma compreens5o da pro- 

blem五tica judaica, partimos das considerag6es freudianas do as-

sassinato do arquetipo de Deus, em decorr6ncia da castra頭o u ー  

posta aos filhos (com reaparig5o na religi o monoteTsta). Com 

isso, buscamos demonstrar que a morte da divindade se d.noJu- 

daismo desde seus fundamentos, mantendo-se constante no decur-

so de sua evolug5o. 

Levando-se em considerag5o os estudos de Freud, 

se o totemismo 6 entendido como uma primeira forma de manjfes- 

tag5o religiosa na hist6ria humana - o passo seguinte 6 a an- 

tropomorfizag5o do ente venerado -. podemos concluir que a pr6- 

pria religi5o teria comegado com a "morte de Deus", vale dizer, 

com a problem5tica da culpa. 

Afirmamos, com base em Freud, que o destino te-

ria submetIdo o povo judeu a repetig5o da faganha arquetIpica. 
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ocorrida nos tempos primitivos - o parricidio. O condutor dos 

hebreus, no B xodo do Egito, lhes dera uma religi5o,impondo-lhes 

um rito que & susbtituto simb6lico da temida castrag5o,a qual 

se segue, conforme o arqu6tipo, o assassinato. Mois6s pode ser 

associado . figura de Deus, n5o s6 porque 6 uma reencarnag瓦o 

ulterior do poderoso pai divinizado, mas tamb6m em virtude de 

ter fornecido muitos dos seus tragos para a concepgao do que se 

poderia denoiiiinar de "car5tcr col6rico" do implac五vel Jav6,que 

se manifesta atrav6s do raio, da tempestade e das emanag6es do 

fogo. Eis, portanto, o assassinato de Deus-Pai na formag5o do 

que viria a constituir o Judaismo tal como hoje 6 conhecido. 

Por outro lado, no pr6prio modo como 6 concebi-

do Jav6, est5 contida a nog5o de "aus6ncia de Deus", que pode 

ser entendida como "morte de Deus", no sentido restrito de a- 

fast amento. 

As entidades da mitologia grega s5o deuses da 

natureza que se manifestam em todas as coisas, n五o havendo,porー  

tanto, ruptura entre o homem e a divindade,mas uma consci6n- 

cia de unidade essencial.Em contraposig五o, o Deus de Israel es- 

t三 no Alto,no longrnquo C6u inatingivel,num estado de transcen- 

d6ncia absoluta, enquanto o homem est5 embaixo.Jav6,ainda, nるo 

6entendido como portador de paix6es ou fraquezas,a semelhan9a 

das criaturas,ou como Zeus,por exemplo,mas como senhor de uma 

grandiosa magnific6ncia e des gnios t5o inescrut五veis que fo-

gem a apreens5o da mente humana. 

Como j5 referimos anteriormente,seu nome n5o po-

de ser pronunciado;fala apenas atrav6s dos profetas e h5 a ri- 

gorosa prescri戸o de que n5o se represente sua imagem. 	Tendo 

tal divindade atingido t5o alto grau de espiritualizag5o e abs- 

trag5o, era natural que seu povo escolhido acabasse Dele se a- 
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fastando, e se aproximando dos Baalim e Ashtarot toda vez que 

atravessava um periodo em que n五o era assolado pelas cat5stro- 

Les hist6ricas?3 

A "morte da divindade" esta presente tamb6m nas 

especulag6es dos modernos te6logos, cujo porta-voz judaico mais 

significativo, Rubenstein, levanta a id6ia de que morre a tra-

dicional figura patriarcal judaico-crist瓦e, em seu lugar, a- 

presenta outra concepg5o de Deus. 74 

Finalmente, deslocamos o interesse em torno da 

divindade para visualiza-la atrav6s de uma 6 tica eminentemen-

te humana. J5 n5o se trata de saber se Deus existe ou se exis-

tiu algum dia, se voltara a manifestar-se ou se silenciou para 

sempre, mas sim de investigar qual o destino quelhe deua cria-

tura dentro da pr6pria interioridade. 

O judeu, embora n5o se liberte do jugo de ferro 

de uma condi 五o que lhe 6 imposta ao nascer, "mata a Deus" pa- 

ra que possa sobreviver num mundo adverso. Tendo sido separado 

da humanidade, repete, no exTlio, o assassinato, cumprindo,mais 

uma vez, num certo sentido, o modelo proposto por Freud. 

Em resumo, o povo de Israel, no transcurso 	de 

sua hist6ria, tem dado morte ao seu Deus das mais diversas for- 

mas: nos dram5ticos sucessos do E xodo, atrav6s da aceitag5o de 

uma entidade ausente e abstrata, nas especulag6es dos seus te6- 

logos partid5rios da doutrina do "Deus que morre'' e, finalmen- 

te, dentro de si mesmo, quando a exist6ncia de uma 	divindade 

providencial se torna imcompatTvel com o alto grau de degrada- 

c5o atingido pelas fragmentadas sociedades modernas. 
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5.5 - (O CICLO VAS A GUAS): UM UNIVERSO SEM DEUS 

O mito do "Deus est5 morto" subjaz no universo 

ficcional de forma camuflada, e sua presenga se mant6mnatota- 

lidade da narrativa, embora nunca explicitado.Nele se constata 

a representa頭o labirintica de uma realidade absurda, altamen- 

te reificada, em que a sociedade est5 dividida por uma feroz 

luta de classes - expressa na f6rmula mitica do gato e do rato 

que se perseguem, alternadamente, numa corrida desabalada;tu- 

do se torna objeto de consumo - a mulher, a cultura, os empre-

endimentos e at6 a pr6pria religiosidade.Para explicar a exis- 

t6ncia de tal realidade ca6tica, tem-se, na tradigao judaico- 

crist5, o relato da Queda do primeiro casal humano. 

Se, na vida moderna, a crenga na patriarcal en-

tidade do Antigo Testamento perdeu qualquer sentido ou perti- 

n6ncia, se n5o h5 mais lugar para Deus numa realidade que a E-

le se op6e, g preciso que morra para que o homem passe a exis- 

tir.O mundo sem Deus 6 aquele em que o her6i ganha seu espago 

de atuag言o. o que ocorre j五  em Homero, na medida em que eles6 

se eleva, em toda sua grandeza る  pica, quando as divindades si- 

lenciam, concedendo-lhe o privil6gio das decis6es. 

Entretanto, Scliar esta muito distante da homo-

geneidade do mundo hom6rico; em sua narrativa, o que h,na ver- 

dade, s5o anti-her6is, que se debatem numa realidade puramente 

objetual a que falta o apoio numa unidade fundamental. 

siitivag五o degradada que o ficcionista insere o povo de Israel. 

Este, herdeiro de uma riquissima e milenar tradi戸o, o estra-

nho de todos os tempos, desde a escravid5o no Egito at6 a atua- 

lidade, carrega para o Novo Mundo, onde desemboca por mar,ope- 
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so dos seus sonhos de "eleito",a espera de uma restauragao dos 

tempos, mas acaba dilurdo na classe m6dia brasileira, onde,om五ー  

ximo que consegue, e tornar-se um negociante bem sucedido. 

Podemos aflrmar, com scllar, 75Podemos afirmar, com Scliar, 	que, diante das 

imperfei 6es e o absurdo da realidade, restam-lhe duas possi- 

bilidades: aproveitar-se ou rebelar-se;ou Rotschild, ou Marx. 

Esther sintetiza a id6ia de que, se a divindade 

desapareceu do cen5rio do homem,6 tratar de aproveitar-se, ou 

seja, vendo frustrados seus mais legItimos anseios messi nicos, 

sabe tirar partido da situag5o que lhe 6 imposta, passando a 

fruir de uma vida orientada basicamente para os prazeres 	dos 

sentidos. Isto se verifica quando aceita, com fgcil voliipia, o 

rumo que lhe 6 tragado por M6ndele, sem mesmo necessitar 	das 

explicag6es que ele lhe deseja oferecer, e transforma-se logo 

numa bonita mulher, de olhar ousado e voz baixa e rouca,quean- 

da pelo navio provocando os homens. 76 E esclarecedora a pas-

sagem em que o paquete italiano atraca em Buenos Aires: 

"Sent-LLLーる e. de4cunpcvtada: tevc. vontctde de九e- 

z au.,ma4 naO 'L.ZOLL.Ndo n.ezava niaえる． Nao e.ー  

'ta dJgna.Se. o pctL,o 4Sctn.to mohei 4oabeoー  

4e. qLLe. ー ’'77 

O desamparo 6 a aus6ncia de Deus deque falaSarー  

tre, る  o abismo cavado diante do homem,6 o abandono que sente 

quando j五  n5o encontra uma possibilidade a que possa se apegar. 

A orag5o, por outro lado, consiste numa forma dc linguagem me-

diante a qual a criatura, tentando superar o imenso vazio 

vado entre ela e o transcendente, intenta recuperar o que per-

deu - a presenga de Deus. Entretanto, Esther recusa a tentati-

va de superac5o da ruptura quando repudia a reza e assume acul- 
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pa cometida contra o Pai. 

Alga-se entre a inaut6ntica realidade dosobje- 

tos, e sua grandeza adv6m precisamente do pr6prio desamparo no 

mundo, uma vez que conta apenas consigo mesma para arcar com a 

responsabilidade face a vida. 

O mohe2, representag5o simb6lica da heranga mi- 

lenar judaica - da mesma forma que Java do Antigo 	Testamento 

espreitava seu povo - persegue a filha nos sonhos, com o dedo 

acusador, das profundezas do abismo de trevas de seu inconsci- 

ente. Mas Esther sobrevive, no mundo da multiplicidade formal, 

e sempre que acorda v6 o sol e sorri. Como ningu6m se liberta, 

da condig5o judaica, o fato de haver eliminado o Pai n5o impe-

de que Este sobreviva como inc6moda presenga de fantasma dean- 

tepassado assassinado cuja imagem vai pouco a pouco se diluin- 

do,sem, contudo, chegar nunca a desaparecer. Isto justifica sua 

insist6ncia em fazer do filho um judeu - 6 a tentativa de pre-

servar a tradi頭o que lhe fora imposta. 

Algo semelhante se d5 com Leiser. Na verdade,o 

que os separa consiste, basicamente, nas posig5es diametralmen-

te opostas que ocupam: numa sociedade dividida, ele 6 o opres- 

sor; ela, o oprimido. Ele, como parte integrante de um povo 

"castrado", tamb6m sabe aproveitar-se, num mundo que prescinde 

de Deus, transformando-se no "gangster" judeu cujo objetivo i1- 

nico 6 o enriquecimento. Repete a id6ia de eliminag5o da figu-

ra paterna para que o filho sobreviva. Aqui, por6m, o fato 6 expres- 

so de forma violenta, como morte fisica impingida pelo 	filho 

del inqflente: 

"Pouco .6e. 6ab-La. c 九  e.opeLto daqueZe honieni 

ctLvida jovem,ma4 cnvtgo, s e九oz;dLziam ct4 
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mue.heie4 que elLa de urna 'a戒2La de bctnd.Lー  
do 4,gente de Ode44ci; urn do4 れ而04 tM加  
Mdo pn.e4o,out/to .6e ju.nta/tct ao4 bo..cheー  
Vえque4 ・ Quando da Revo.eu9ao,Leえる e九  p九eー  
'e九え九α ‘ugL'i. corn o pa-L ー rnz.tando-o depo.t  

numa de4aven9ct α/te4peLto de t6xLco4."78 

Na verdade, ele n5o apenas d5 morte ao pai,mas 

ao pr6prio Deus-Pai, dentro de si, para que tudo, a partir da-

quele momento, lhe fosse permitido. Mas assemelha-se a Esther 

nao s6 devido . circunstancia de saber tirar proveito do mun- 

do, suprimindo o pai, como tambgm porque, a despeito de tudo, 

n5o se liberta da condig5o judaica.E o que mostra a cena em 

que a prostituta o surpreende rezando, com o xale, o livro de 

orag5es e os filact6rios nos bragos;ademais, ele segue comfer- 

vor a prescri 5o de que o judeu deve orar inclinando-se na diー  

reg5o da distante Jerusal6m, ocorrendo at6 a alus五o a uma pos- 

s vel l五grima que lhe correria pelo rosto.72 Mesmo na situa- 

頭o absurda que consiste no fato de que ele pr6prio, a quem 

estava reservado o destino de eleig5o unicamente por provir do 

seio del Israel, acabar se erguendo como agente da corrupg五b, 

ainda tem presente o legado de seu povo, j5 que, como todo ju- 

deu, volta-se, quando ora, para Jerusal6m, ansiando pelo re-

torno a Terra Prometida. 

Na experi6ncia est五tica da orag5o,est5 presen-

te o inalcang5vel desejo de suprir o espago em que se faz sen-

tir a aus6ncia de Deus. Entretanto, a voz inaudivel de Leiser, 

que apenas move os l五bios, paira inutilmente sobre o abismo 

que nao sera transposto. 

Observa-se, na narrativa s uma ocorr6ncia n五o- 

desprovida de significag5o: sendo o JudaTsmo uma religi o do 
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Pai,6 esclarecedora a circunstancia da car6ncia de figuras pa- 

ternas. Tendo presente apenas as personagens mais atuantes,a- 

l6m de Esther e Leiser, h5 o caso de Marcos; pois, embora Ra-

fael aparega, no texto, em diversos momentos, do a ngulo res-

trito de vis五o do filho ele s6 existe como aus6ncia, como iー  

magem fragmentada, que nunca se completa. O professor de His- 

t6ria Natural, perseguindo a decifrag5o da identidade do pai, 

esta buscando a unidade das pr6prias origens mIticas. 

Todavia, mais significativo 6 o assassinato do 

mohe.e. Seu olho,que espreita a filha do fundo das trevasdo so- 

no, e que pode ser associado . onisci6ncia do pr6prio Jav6 

que, de alturas insond五veis, cobra o tributo de lealdade 	do 

seu povo -'tacaba seconvertendo num t6nue resrduo de p5 na 6r- 

bita vazia de um cranio sepultado em vala comum". 8O Est云  aqui 

presente a viol6ncia cometida contra os judeus nos terrrveis 

campos de concentrag5o, que tem povoado o cen五rio europeu no 

s6culo XX. Embora n5o se repita com precis五o a id6ia deuma e-

minente figura paterna do Judaismo assassinada por seus pr5- 

prios filhos, como no caso de Mois6s, o evento fornece um moー  

delo aproximado: o.patriarca judeu incumbido de realizar a 

circuncis五o - castra戸o 6 eliminado novamente. Da-se morte ao 

Pai e proscreve-se a religi5o por ele legada. 

ConcluImos com uma refer6ncia a um velho m.cL'ta4h 

citado por Patai, embora n5o pretendamos interpretE-lo no mes-・  

mo sentido dado pelo tc6rico: 

''Qactndo oる  conるt九  a.to'tc.s cia. To九 t.e. dc sabeL 

vitctni quc o todo da. baa. raort4.tkttoSa. cる t)LtLtLUtct, 

cstavct ahegctndo peit.to dct4 navcnる ，  dc cL dLー  
/.ctm a.S4ctca)t O ce.正  α 6Lm de. ma.tai. Vcuる． Aる  
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4e.ta4 vottcv.ctrn a ca.Ln. enchcucceda4 de. 4an.ー  
gue.,e. o4 4upo4to4 deLc.Lda4 /.可abi.icv,..ctmー4 V 

'fsJ54 mct.tctmo4 Ve.u4!'O que. 04 pobit.e4 	-tofLo4 

nZio る  abえarn e./.a. que. a.る  4e.tcL4 .tokncwctrn a caー  
え九  en4ct9LIe.ntctdcL4 no. te't.a potque Ve.U.4 	ao 

mctnchaiLa rio え  itu..Uo de e.nganct/t 04 con4.t/Luー  
.to/Le.4 da. toi九e e. dcut-.ehe4 um ante.gozo 	de. 

vit6iiLa ante4 de. de.4ce./L corn .toda a Sua 'L/La 

e.6 LLe.rnLna-2o4 com a Sua vingan9a." 81 

Mas LO CLc.o da4 agua4) nao abre a possibilidaー  

de de que, de dentro da absurda fragmentag5o da realidade conー  

temporanea - em que Deus tem sido eliminado como uma aquisig5o 

initi1 - se possa erguer de novo a voz de uma divindade compleー  

tamente restaurada, para punir impiedosamente os deicidas,res- 

tabelecendo a ordem subvertida. 
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6.1 - O MITO DO PARArs0 PERDIDO 

Como a a nsia de plenitude da personagem femini-

na se exprime atrav6s do sonho com o Novo Mundo - "Rainha 】 Rai-

nha na Amるrica: Rainha Esther"' - seu ideal messianico apre-

senta correlas6es com o mito da Am6rica como ParaIso.Jiesta for- 

ma, o texto porp6e que a Terra Prometida, supostamente situada 

em algum lugar do continente americano, deixa de ser a Jerusa- 

l6ni da tradi頭o judaica. 

Com o objetivo de elucidar a situag5o envolvida 

pelo universo ficcional, passamos 五  abordagem do mito da terra 

paradisiaca, onde se enraiza o fascInio exercido pela Am6rica. 

O mito do paraiso perdido se constitui eia arqu-ー  

tipo inscrito na mem6ria da humanidade como um tesouro coleti- 

vo. Por isto, comegamos pela analise de uma situag五o fundamen. 

tal do homem, sob o ponto de vista ontol6gico - a banig5o do 

paraiso ・  

Ao empreender um sum5rio estudo das origens do 

tema, verificamos que tanto as Sagradas E scrituras como a mi- 
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tologia pag云  fornecem uma narrativa de sucessos arquetipicos, 

sem que se possam detectar diferen§as significativas nos res-

pectivos modos de representag5o do local pernianentemente so-

nhado ou da situag5o espec fica do homem que nele se insere, 

havendo, portanto, uma aproximagao entre ambas as tradig6es.Se- 

gundo S6rgio Buarque de Hollanda, 2 n5o carecia o mundo greco- 

romano, como nao careceu nenhuma outra civiliza頭o,da lembranー  

ga de um estado de delicias vivido pela humanidade no comego 

dos tempos que teria sido frustrado pelo advento de alguma ca- 

t5strofe irremedi vel. 

No relato do G邑ne4んo, 3 Deus, ap6s criar ohomem, 

colocou-o num cen5rio benfazejo onde espalhou arvores agrada- 

veis aos olhos, cujos frutos eram "doces de comer" ,e fez com 

que o irrigasse um rio qu5drup1o; era perfeita a condig5o de 

inoc6ncia e harmonia entre os seres viventes, isentos de tra- 

balho penoso, fadiga, dor ou morte. No centro mesmo do ParaIー  

so, estava a A rvore da Vida e a da Ci6ncia do Bem e do Mal -, 

simbolos do Ser e do Conhecer, respectivamente - cujos frutos 

eram vedados ao primeiro casal humanoA tentag5o exercida pela 

Serpente seguem-se a Queda e o Pecado e a decorrente expuls5o 

do Jardim do eden, que passara a ser protegido por Querubins, 

brandindo uma espada de fogo a fim de guardar o caminho da Ar- 

yore da Vida, para evitar que o homem chegasse a ela e 	con- 

quistasse a imortalidade. 

O exilio se caracteriza como uma situag5o exis-

tencial oposta, em que o conhecimento do mal esta represente- 

do pela consci6ncia da nudez,aquebradaharmonjaentreas cria-

turas 6 objetivada na inimizade entre a Mulher e a Serpente,as 
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esp6cies daninhas, cardos e abrolhos coexistem com as 5 rvores 

aprazIveis e, acima de tudo, h五  o cansago, a luta pela sobre- 

viv6ncia e o sofrimento intensificados pela dolorosa experi- 

6ncia da finitude. Em suma, 6 o relato de um fato primordial 

que visa a justificar como o homem 6 condenado, por sua pr6- 

pria escolha, s adversidades do mundo. 

De acordo com S6rgio Buarque de Hollandao qua-

dro de uma Idade de Ouro, configurado no p6rtico das Me.tctmotー  

'o4e4, nada apresenta de fundamental que o separe do eden bi- 

blico, ainda que a abolig五o da paisagem idilica n5o sejaatri- 

buida ao pecado do primeiro homem, mas a queda do deus Satur- 

no, destronado e precipitado no T5rtaro pelo seu pr6prio fi- 

iho. 

Pode-se compreender facilmente, com o autor de 

V-4ao do pcv.a.Zoo,5 o fato de que tanto o Jardim do eden como a 

Idade de Ouro tenham sido colocados no passado, precisamente, 

na situagao inaugural do Cosmo. O periodo da inf ncia do in- 

dividuo 6 considerado como uma etapa paradisIaca, um tempo de 

bem-aventuranga, e transp6e-se esta concepg5o para o 	plano 

c 6 s mico, Pass'Jnd0,portanto, a inf ncia da humanidade a 	ser 

vista como o instante de plenitude por excel6ncia. 

A mesma problem5tica relativa ao conhecimento, 

e 五  perda de um estado de plenitude ed6nica 6 retomada por 

Freud no plano da psican5lise. Na linguagem psicanalitica,hou- 

ye um paraiso que corresponde ao estado pr6-natal, ou ao pe- 

n odo que se estende at6 a ablactag五o, e uma "ruptura" poste- 

nior (traumatismo infantil).6 
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No plano c6smico, 

do reino de delicias, tal como 

no quadro da Idade de Ouro.  

a ruptura se d5 com a expuls o 

e representado no G?ie4え4, ou 

Guardando, portanto, essa cara lembranga,queser- 

ye de compensa95o para as atribulag6es do presente, ou sen-

tindo uma vaga esperanga de recuper五-lo algum dia - como Vir- 

gulio, que, tendo-o deslocado para o futuro, foi considerado, 

na Idade M6dia, como um novo Isaias, um profeta que anunciava 

a redengao do mal プ。  fato 6 que o homem o tem localizado sem-

pre fora dos estreitos limites da cotidianeidade. 

Alfonso Reyes, 8 falando a respeito das 	indepen- 

d6ncias americanas, em determinado momento faz uma reflex5o o-

portuna para justificarmos a exist6ncia do mito: o homem tem 

sonhado sempre com a unidade, situando-a, algumas vezes, como 

forga impulsora, e outras,como forga trataria dos eventos his- 

t6ricos - como forga impulsora, no passado, se chama a Idade 

de Ouro; como forga trat6ria,no porvir, se denomina a 	Terra 

Prometida. De tempos em tempos, os fil6sofos se divertem, es- 

bogando os contornos da apetecida cidade perfeita,e estes es- 

bogos se chamam utopias. 

O mito do Paraiso Americano 6 uma dessas utopias 

ligadas indissoluvelmente a s narrativas que reconstituem 	os 

Prim6rdios, e alguns de seus aspectos encontram ressonancia no 

longinquo modelo fornecido pelo mito grego do Jardim das Hes- 

p6rides ou Ilhas dos Felizes. Diz o relato que,tendo Hera se 

casado com Zeus, recebeu de Caia umas mag5s de ouro; como e-

ram muito belas, resolveu plant5ャ las num horto, perto do mon-

te Atlas, onde se encontravam as Hesp6rides, deixando-as sob 

a guarda de um drag五o.E em sua demanda que vai Parseu, con- 
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forme narrag5o da Te.ogonict de Hesiodo.E interessante verifi- 

car que aqui se repete a id6ia, j proposta no G6nesis,de que 

o caminho do Paraiso 6 sempre constituido por dificuldades.Se 

6 licito ao homem admitir a sua exist6ncia f sica em algum lu- 

gar da terra, al6m de todos os limites - a cena do Genesis 

desprezada uma interpretag5o exciusivamente simb6lica, parece 

encorajar tal expectativa, pois, afinal, qual a necessidade 

dos Querubins para guarda-lo, se o homem a ele n5o pudesse ter 

acesso? - para conquist5-lo s5o necesshias verdadeiras pro- 

vas iniciat6rias , o que, no dizer de Donaldo SchUler, 9 signi-

fica que o bem nunca 6 dado, sendo sua fruig五o atingida atra- 

v6s da luta. 

Em sintese, situado no passado ou no futuro, nu- 

ma geografia vaga, extra-terrena, ou em lugares determinados 

da terra, que sofrem transplantag6es peri6dicas (as Hesp6ri- 

des, por exemplo, foram localizadas primeiramente no sul daI- 

t巨lia, depois na Ilha da Madeira e, finalmente,na Ain6rica), e 

comumente protegido por obst5culos quase intransponiveis, 	o 

paraIso 6 o grande sonho coletivo perseguido atrav6s dos tem- 

p0 S ・  

Entretanto, essa a nsia de redeng5o n言o se expri-

me apenas na recordag五o de um lugar ed6nico no passado ou 

esperanga de habita-lo algum dia. Pode ocorrer que o Parafso 

se configure em uma situag5o existencial espec fica,e n5o ne-

cessariamente num cen5rio sonhado.. Segundo Donaldo SchUler, 1 

o paradigma banig5o/recuperag5o, num contexto dessacralizado, 

pode corresponder a perda e 五  recuperagao de um bem,represen- 

tado por uma boa situag五o econ6mica, ou pela realizag5o 	ma- 

trimonial, ou pela seguranga ideol6gica, etc. 
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No referido relato grego, dois aspectos se tor-

nam particularmente dignos de atengao, j5 que fornecem um re-

moto modelo onde deve seguramente repousar omito dasterras a- 

mericanas. O primeiro consiste na presenga do misticismo 	do 

crepisculo, e 6 confirmado pelos nomes das tr6s ninfas - Egle 

(a "Brilhante") , Aretusa (a "Avermelhada") 	e IliDeretusa (a 

"Aretusa do Poente") ー  que recordam a cor do c6u quando o sol 

vai desaparecendo pelas tardes; 1 segundo Alfonso Reyes, 72a i- 

d6ia de que no Ocidente ficava certa regi5o por descobrir 	e 

que assume ora a fisionomia de um reino bem-aventurado, ora a 

de um mar tenebroso, vem desde os mais remotos documentos e- 

gipicios e aprofunda suas raizes antropol6gicas no misticismo 

do sol poente. O segundo aspecto diz respeito 乞  versao po6ti- 

ca da lenda do horto das Hesp6rides, que tende a situ言-lo em 

ilhas perdidas no meio do oceano e teria sido a forma inicial 

e talvez o modelo,para o romantismo insular que invadiu a Eu-

ropa no 6 poca dos grandes descobrimentos marrtimos. 13 

Conclumos que h5 uma i ntima conex言o entre ambos 

j5 que, como esclarece o autor de LIULma. Taee, 14 a inclinago 

antropol6gica de seguir a rota do sol, o estranho r m5 do Oci- 

dente, palpita entre os testemunhos mais antigos da fbula me- 

diterr6nea e langa, pela fantasia medieval, sua esquadra 	de 

ilhas fascinadoras, ora ed6nicas, ora infernais. Os portugue-

ses e outros povos maritimos as buscam com af5 ou evitam-nas. 

com  cautela. Para exemplificar tal id6ia, basta referir a ob- 

sess五o com que Colombo buscava a sua sonhada Antilha. 

De acordo com o autor mexicano, 15antes de se tor- 

nar uma realidade conquistada, a Am6rica' foi intuida desde os 

mais remotos tempos, constituindo-se na inveng5o dos poetas,na 
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charada dos gC68rufos,no fulut5rユo dos aventureiros o nu じoー  

biga das empresas. O impulso para transcenderoslimites 	do 

mundo conhecido, que corresponde, entre outras, 乞  necessidade 

de desvendar a fisionomia do globo terrestre, ocorre j entre 

os antigos povos navegadores e encontra sua express5o maxima 

nas viagens do s6culo XV. Participando da grande empresa,Porー  

tugal e Espanha se algam aos mares no af5 do descobrimento,em 

cuja origem esta presente toda uma exarcebag五o mitol6gica. 

Uma vez descoberta, a Am6rica se torna fonte i- 

nesgot5vel das mais ricas cogitag6es do esprrito humano.Ofas- 

crnio exercido pelo exotismo do solo americano d五  raz5o a li- 

teratura, tanto aquela representada pelo mero depoimento dos 

cronistas que aqui chegaram, como a posterior, a que se pode 

chamar, no sentido restrito do termo, de obra-de--arte litersー  

ria. Este tema tem ocorrido sempre, quer nas letras americaー  

nas, quer em outras produg6es. Reyes esclarece que "a litera- 

tura, quer comprovar, com o espet言culo da Amgdca, uma imagem 

proposta 'a priori': a Idade de Ouro dos antigos". 16Assocjada 

ao cen5rio, surge a concepg5o do "fil5sofo desnudo", que abre 

caminho para o "bom selvagem", de Rousseau. 

Aceitando a fantasia como realizag5o do desejo, 

nela se busca a "fonte da juventude", o "pais do ouro" ou 

"reino das amazonas". Como as exacerbag6es da mat6ria se li-

gam h s do esprrito, concebe-se a ideia das utopias e das re- 

publicas perfeitas, representadas, na ordem pratica, 	pelos 

empreendimentos de dilatag5o polrtica e religiosa que j5 no 

poderiam ficar contidos nos limites da velha e desgastada Eu- 

rpa. Assim,a Am6rica constitui campo f6rtil onde realizar os 

altos objetivos de justiga igualit5ria,liberdade mais bem com- 
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preendida e felicidade mais completa eequitativamente distri- 

buida entre os homens.Ap6stolos politicos ou religiosos empe- 

nharam-se na sua obra de redeng5o - tal 6 o caso, por exemplo, 

da utopia social de Vasco de Quiroga ou das miss6es jeslifti- 

cas, no Brasil ou no Paraguai. 

Tamb6m os aventureiros e negociantes de todos os 

g6neros para c5 voltam os olhos, no empenho de enriquecimento 

imediato. Mais tarde, a Am6rica se converte em abrigo do perー  

seguido e do adepto de religi6es proscritas,tornando-.se a ter- 

ra, por excel6ncia, dos reformadores, dos sonhadores,dos desー  

contentes, dos exploradores, dos banidos..,. 

Dentro dessa mesma linha de expectativa do ho- 

mem, quanto a vida no Novo Continente, encontra-se a esperan- 

ga do judeu da Europa Oriental, no s6culo XX, de "fazer a A- 

mgrica". Segundo depoimento de Scliar, 17pelo inicio do s6culo, 

enquanto na Europa Ocidental os israelitas se'beneficiavam com 

o progresso advindo da t6cnica e da industrializag言o, na R6s- 

sia e na P6lonia sua exist6ncia era miser五vel, habitavam pe-

quenas aldeias, sob a ameaga constante dos "pogroms", n五o ra- 

ras vezes estimulados pelas pr6prias autoridades tzaristas in- 

teressadas em desviar a ateng5o do povo do seu fracasso 	na 

guerra russo-japonesa de 1905. Mergulhados num clima deperma? 

nente desespero, muitos judeus acabam emigrando para a Am6ri- 

ca que, assim, se converte no sonho dourado daqueles cujo des- 

tino tem consistido em errar pelo mundo como perseguidos 	e 

marginalizados. 
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6.2 - A DESMlTIFICA9AO DA AMERICA EM (O CICLO 
VAS AGL!AS) 

E precisamente um fato hist6rico relacionado 

com o mito da Am6rica - t5o frustrante para tantos: -que ser-

vira de fbula para a construg五o da narrativa: a atuag五o,pou- 

co difundida, de uma "mafia judaica" que atraia mulheres ju-

dias das aldeias russas e polonesas, com a promessa de casa-

mento na Am6rica, para torn5-las prostitutas, depois de uma e-

tapa de adestramento na Franga, onde aprendiam as artes do a- 

mor. 

O texto implica o fato de, no seio do pr6prio 

povo eleito, se algarem os agentes das calamidades hist6ricas 

inerentes ao sistema capitalista.E o lado escabroso do judeu, 

que o autor n言o hesita em denunciar, quando se decide a foca-

lizar o Judarsmo a partir do anguio em que 6 apreendido em sua 

dial6tica. 

A principal personagem feminina 6 uma dessas Li- 

guras da literatura que, construrda a partir do modelo real, 

fornecido pelo pr6prio mundo externo, elucida, no universo da 

narrativa, a degradag5o da realidade objetiva. 18 

No contexto dessacralizado de (O cえc.o da.4 a - 

gact4) , a tentativa de obteng五o do bem perdido, que correspon-

de ao paradigma da banig5o/recuperag五o do pararso, se expres-

sa pela realizag5o matrimonial e pela seguranga de uma boa si- 

tuagao econ6mica no Novo Mundo, o que se pode deprender 	do 

fascinio que exercem as palavras do namorado M6ndele sobre a 

adolescente judia: "(...) posso me casar contigo,posso tesus- 

tentar, posso te dar uma vida de rainha, na Am6rica."19 
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Aaui- a sonhada plenitude existencial est5 si-

tuada no devir e na Am6rica,a Terra Prometida.Embora esta si- 

tuag5o deslo4ue para o Novo Mundo o modelo da sonhada p5tria 

ancestral, anteriormente representada pela Terra Santa de Je- 

rusaigm, torna-se caracteristjca do povo de Israel, na medida 

em que exprime sua errancia, seu eterno recomegar emalgum pon-

to do mundo.Todavja, exatamente no momento em que Esther par- 

te, em demanda do local que preconiza uma era defarturaebem- 

aventuranga, g que a perde definitivamente, j5 que sua estada 

na Pol6nia se Constitui numa etapa idilica,trans-hjst6rica,su_ 

perada quando se deixa absorver pelas malhas dc um evento es- 

pecrfico e irreversivel do circuito hist6rico: o trafico de 

escrava branca, acontecimento real que teve lugar nos idos de 

20, e que Scliar transporta para o mundo da ficg5o. 

Contrariando os apologistas do Novo Mundo,o au-

tor reverte o mito da Am6rica ao representar o paraiso numa 

aldeia da desgastada Europa.Com  sua buc6lica paisagem,a Pol-ー  

fia 6 idealizada de maneira tal que o tempo especrfico em que 

serve de cen五rio ao relato constitui-se num instante atempo- 

ral, 五  margem das vicissitudes hist6ricas.Mas,a despeito disー  

to, a regi5o da bem-aventuranga esta basicamente minada,o que 

6objetivado pela figura do Capitao, o tirano da aldeia, o 6ー  

nico rico da localidade, que pode, de certa forma, ser assi- 

milado ao inimigo do povo de Israel, j5 que, convocando seu 

oprimido exatamente no s5bado, o dia sagrado para o judeu, e- 

xige que este, contrariando a id6ia contida na BIblia, dobre 

os joelhos diante de uma autoridade humana: 

1, （・・・｝ cto 6えnczと  -todoる  t-Lihctm deie a知elhaち  
enq aanto 配e. de. pE, 04 6/c.aqo4 e/tgaLdo4 paー  

.，~‘血，，血一  一ー一  
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Isso vem provar que a exist6ncia f3sica do Pa- 

rarso, o simples fato de se manifestar na materialidade, 

basta para conspurca-lo, visto que a plenitude ed6nica 6 in- 

compati:vel com a exist6ncia terrena. A cena em que o mohe2 en-

xerga os sinais na mesa, cujo reflexo se faz sentir nofranzi- 

do da testa , 21do da testa
, pod

e ser entendida como um 
p
ressa

g
io da degra- 

da頭o no solo americano, bem como da triste realidade dos cam-

pos de concentra頭o a assolar a Pol6nia num futuro pr6ximo.To- 

davia, minado ou condenado, l言  estg o Paraiso e, depois do en-

volvimento de Esther no tempo hist6rico propriamente dito, o 

que resta dele 6 o silancio (os pais n言o respondem as cartas 

da filha) e a lembranga dos sucessos ocorridos e reatualiza- 

dos, para Marcos, na noite em que se processa o seu ritual de 

iniciagao. 

J5 no pr6prio modo como s五o representados, num 

primeiro momento, os espagos que correspondem . Europa e h A- 

mErica, ocorre toda uma simbologia cujas imagens enraizam seu 

significado na arcaica visao de mundo do "em cima" e "embaixo' 

dos altos da colina (uma metonrmia da Europa) que, conforme a 

concepg五o mrtica, estabelece conex言o entre tr6s niveis c6smi- 

cos e representa o "centro do mundo", Esther visualiza o es-

tranho invasor que vem "l五  embaixo", pela estrada, portanto 

fora dos limites do mundo conhecido e habit5vel, que se liga 

com a Am6rica, a qual, assim,6 vista como uma thot5fora do 

mundo infernal.22 

J 五  

Tal como os antigos exploradores se consumiam. 

outrora, no af5 de encontrar no novo solo o Eldorado ouo "rei- 
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no das pedras preciosas", M6ndele vislumbra nele o campo pro-

picio para o enriquecimento imediato, atrav6s do comgrcio das 

mulheres judias atraidas da Pol6nia e da R6ssia. 

A entrada na Am6rica 6 o ingresso no labirinto, 

no a mbito sem saida de um universo degradado,que, propiciando, 

a perda no caos das coisas aparentes, frustra o grande sofiho 

ancestral de retorno a Terra Prometida..Desta forma, reconstj- 

tui-se o quadro da diaspora judaica, com toda urna gama deres- 

trig6es externas, impostas pela exist6ncia no exTlio;6 a sub- 

missao a um meio estranho e adverso que nada tem em comum com 

os anseios do povo milenar, e que, desta forma, se submete 五  s 

tens6es e a s press6es de uma situag五o aculturativa. 

Acredita-se, por6m, que, em Scliar, a di5spora 

judaica atinja proporg6es mais amplas, j5 que todos,de um mo-

do geral, participam do id6ntico exTlio humano inscrito no es- 

pago em que habitam e cujos limites anseiarn inutilmente supe- 

rar. 

Se o Novo Mundo se constitui no refugio do pros- 

crito, do perseguido, no lugar em que, segundo Alfonso Reyes, 

"o olho acusador d5 tr6guas a regenerag言o de Cairn", 23 em (O 

c.-clo dct4 E gac る )6 o continente que d五  abrigo ao "gangster" 

judeu, n5o para redimi-lo, mas para perd6-lo.Nos instantes fi-

nais do texto, Esther e Leiser acabam se reencontrando noasi- 

lo de velhos. 24 Nesta cena de aprisionamento, em que todas as 

saidas est5o hermeticamente fechadas, os dois s5o envolvidos 

num sirnb6lico jogo de cabra-cega - ele, destituido da vis5o 

chama insistentemente pela mulher que explorou e desprezou, e 

ela, que sempre lhe reservou o punhal, j5 nem sequer o reco- 
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nhece. Assim se manifesta o reverso dos sentimentos que ambos 

alimentam no decorrer de toda a narrativa, e, deste modo, p0- 

dem ser comtemplados na sua totalidade antit6tica: o desprezo 

五 mulher 6 tamb6m amor, e o 6dio devotado ao inimigo se trans-

forma no esvaziamento das sensag6es. 

Nessa etapa de encarceramento conjunto de opres-

sor e oprimido, num mesmo circuito fechado, volta a idealiza- 

頭o do Velho Mundo: a recordag5o da "doce infancia na Europa" 

povoa os dias vazios de Leiser e a alus五o a s cang6es em i di- 

che, que Esther entoa, agora completamente alheada da rcali- 

dade, recupera, de certa forma, a imagem da menina na Pol6nia, 

no alto da colina, cantando e apascentando rebanhos. 

Estabelecendo uma relag五o entre o messianismo 

judaico e o mito da Am6rica como Pararso, o que se justifica, 

no plano do real, pelos anseios dos judeus da Europa Oriental 

por uma vida no Novo Continente, o ficcionista aproxima ummi- 

to que persiste em quase todas as culturas,convcrtando-sc em 

patrim6nio da pr6pria humanidade, com aquele que, embora nao 

sendo exclusivo da tradig5o judaica, nela encontra a sua mais 

alta express5o. Mas, utilizando o mito para explicitara reali-

dade degradada, prop6e-no pelo seu reverso, o que implica sua 

desmitificag5o, que consiste na negag5o de que o ParaIso Ame-

ricano possa servir aos ideais do messianismo judaico ou,tal- 

vez, humanos. 
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CONCLUSAO 

Na produgao liter5ria de Scliar coexistem mitos 

colhidos em fontes heterog6neas, j5 que provenientes de cultu- 

ras, tradi 6es e 6 pocas diversas, tais como os gregos, os ju-

daicos ou bib1icos e os modernos. Sua pr6pria obra, podemos a- 

firmar, tem como caracteHstica o hibridismo, como o que 6 mne- 

rente a s Sereias,a s Esfinges e aos Centauros que povoam suas 

narrativas. 

Os mitos dizem respeito ao sagrado, mas, quando 

utilizados para explicitar uma situa95o existencial enraizada 

em uma realidade degradada, sao desprovidos do seu primitivo sig-

nificado religioso. Nisso consiste o processo dedesmitificagao, 

em que os mitos s5o apresentados em seu anverso complementar. 

Numa narrativa essencialmente simb5lica, conclui- 

mos pela presenga de uma simbologia totalizadora queperfaz sub- 

repticiamente o relato - a do labirinto - que pode ser focali-

zada em diferentes planos: no universo ficcional,anivel de con- 

tecido, enquanto relacionada a problem言tica das personagens; no 

texto enquanto forma, embora esta n5o possa ser dissociada do 

aspecto anterior, porque tamb6m em (O c-Lcio dct4 aguz4) a cons- 
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trug五o est6tica faz parte do significado da obra;e, por ilti- 

mo, na proposigるo mesma que d5 ao leitor, que dever5 percorrer 

os sinuosos caminhos indicados pelo autor. 

O simbolismo do labirinto n5o s6 subjaz no pr6- 

prio texto, como um de seus componentes, como fornece subsIdios 

para o fechamento dos aspectos investigados, possibilitando a 

compreens5o da realidade sagrada desvendada pelo mito,enquanto 

unidade, e do mundo profano retratado no discurso liter5rio,en- 

quanto perda e fragmentag5o. 

Como realidade concreta ou como sugest5o simb6- 

lica, o labirinto 6 uma construg5o arquitet6nica de estrutura 

complexa, estatuida com a finalidade de fazer com que as pes-

soas se percam, pois, uma vez penetrado seu interior,6 impos- 

sTvel ou muito dificIl encontrar a saTda. J五  Eliade assegurou 

que o simbolismo de tal edificag五o sup6e a id6iadadefesadeum 

centro, vale dizer, do acesso inici5tico a sacralidade,る  imor- 

talidade e 乞  realidade absoluta. Por outro lado, declara que o 

srmbolo da "marcha para o centro" traduzir-se-ia na linguagem 

da metafTsica contemporanea pela marcha para o centro da 	sua 

ess6ncia pr6pria e pela saTda da inautenticidade. Este 	lugar 

privilegiado pode ser identIficado, simbolicamente, em cada um 

dos aspectos isolados para investiga頭o: a 5 gua, a Sereia, 

busca das origens, o messianismo, a circunscis5o.e a 	Am5rica 

entendida como ParaIso. 

A 5 gua, por si s6, representa a iinidaden5o-frag- 

mentada, a mataria primordial de que s五o feitas as coisas,tan- 

to na concepg5o mitica como nos fundamentos da filosofia.Acris- 

talina "5gua da vida" antecede a criag五o do mundo da manifesta- 

c5o formal e contgm, virtualmente, todas as possibilidades de 
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exist6ncia, num todo 6 nico e indiversificado. 

E na 5 gua que habita a Pequena Sereia, que dela 

n5o se destaca e, porque n5o emerge, n五o se diversifica e n五o 

se submete ao devir. Simbolizando o fascrnio da vida 6, acima 

de tudo, o fascinio do inescrut5vel. Como ser hibrido,associa- 

se ao pr6prio minotauro, no centro mesmo do emaranhado caminho, 

pronto para devorar suas vitimas. Al6m disto, sua parte animal 

corresponde ao anseio ancestral do homem em relagao 五  perda ad-

vinda de sua separag五o.da natureza. 

Participa do mesmo simbolismo do centro oconhe- 

cimento globalizante que abarca o passado e fundamenta o pre- 

sente. Na cultura mitica, dominar cognitivamente a origem das 

coisas implica poder m五gico sobre elas.Extremamente sedutor pa-

ra o homem 6 ter a revela9五o dos seus pr6prios eventos primor- 

diais, pois s6 assim passar五 h posse de si mesmo e daquilo que 

o cerca. 

O messianismo 6 um mito escatol6gico que consis-

te na expectativa da restaurag5o final dos tempos,na volta tuー  

nidade paradisiaca.Tendo sido os pr6prios hebreus a valoriza-

rem a hist6ria,precisarain encontrar um meio de conceber, um dia, 

sua anulag五o.lEnquanto o homem religioso das sociedades primi-

tivas empreende a mesma tarefa periodicamente,devido inecessiー  

dade da perman6ncia quase constante no sagrado,os judeus area- 

lizam de uma forma inica e definitiva. 

O ritual da circuncis巨o, conforme o relato bbli- 

co,nada mais 6 do que a uni5o simb6lica da criatura com o uno 

supremo que 6 Deus. 

O paraiso perdido, a sonhada terra conhecida an-

tes da Queda, que permanece na rnern6ria da humanidade, diz res- 
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peito a mesma concepgao messi nica da plenitude existencial fo-

ra da linearidade irreversIvel do tempo profano, com adiferen- 

ga de que num caso 6 colocado no inicio, e, no outro, ao final 

do decurso hist6rico. Tendo sido guardada sua lembranga, 6 pro-

curado como uma realidade concreta situada em algum local da 

pr6pria terra, que sofre transplantag6es peri6dicas. Urn desses 

locais 6 o continente americano. 

Em sintese, entre os elementos que participamde 

um centro sagrado, conotando sempre a id6ia de unidade est5o as 

infinitas potencialidades da 5gua, o animal enigm5ticodotadode 

fascinio, a sede o conhecimento que possibilita o poder sobre a 

realidade, uma situag5o cd6nica antes ou depois da fragmenta- 

g5o hist6rica e, finalmente, a ligagao com o Ser Supremo quere- 

presenta a Perfei 5o Absoluta. 

Mas o acesso inici tico a sacralidade 6 defendiー  

do por um intrincado caminho que visa precisamente a proteg6- 

lo. 

O percurso, pr6digo em simetrias,6o pr6priomun- 

do visivel, percebido apenas em sua fragmentag5o, onde nada 6 

propriamente real, mas apenas reflete de modo imperfeito a rea-

lidade absoluta. 

A "5gua da vida", representada simbolicamente so-

bretudo pelo riacho f6tido, porque contaminado por atos dopr6- 

prio ser humano, encontra-se j5 num elevado grau de degradag5o. 

Pertencendo ao cotidiano do homem profano, se revela e seocul- 

ta, simultaneamente, resguardando sempre seu sentido 6 ltimo e 

deixando apenas entrever, no inexplic5vel aspecto.cristalinO que 

apresenta num determinado ponto, sua participag5o numa realida- 
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de n5o-profanada em que se insere. Por fim,.permite concluir que 

o significado da exist6ncia consiste numa repeti戸o infinita de 

ciclos, expressa pelo movimento continuo de chuvas, nascentes, 

riachos, rios e mares. 

A Pequena Sereia foge das m5quinas porque, como 

animal - condi 言o que o homem sempre sonhou recuperar - busca 

um mundo distante da civilizag5o; isto se d5 no momento em que 

as personagens,esvaziadas de perspectivas eaquietadas da a nsia 

de penetrar no cerne do mist6rio, n5o t6m mais a potencialida-

de de superar o devir e atingir a harmonia do eterno. 

No dia do bcv-mえtzvi, na cena simb6lica cujo sig-

nificado profano n言o obscurece a presenga da mesma estruturados 

rituais sagrados do "regressus ad uterum" dos povos primitivos, 

Esther relata a Marcos seus eventos primordiais, que ele "vi- 

vencia"; mas nao atinge o conhecimento da pr6priaorigemporn5o 

conseguir compor o mosaico que forma a imagem do pai, por fal-

ta de pegas e, quando finalmente o conclui, este se turva, n5o 

se revelando com a necess5ria nitidez. N五o superando, na passa-

gem da adolesc6ncia, a ruptura que o impede de abarcar areali- 

dade, j云  que desconhece seu fundamento, permanece, como adulto, 

na mesma situag五o de exilio, que tenta suprir atrav6s da lin- 

guagem. Eis a razao da presenga dos diversos tipos de discurso 

que utiliza: mTtico, po6tico e cientifico. Entretanto,acaba por 

reconhecer a insufici6ncia da palavra para o desvendamento do 

mundo, que lhe aparece em fragmentos, como o rosto de Rafael. 

O trajeto das personagens perfaz um caminho in-

verso ao que propiciaria acesso a plenitude messinica, uma vez 

que se afastam das situag5es miticas originais, perdendo-se no 
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caos do mundo dos objetos. 

A circuncis5o, associada ao mito da castrag五o, 

significa exatamente o contr5rio do sentido que a religi o lhe 

atribui; 6 o "corte" da unidade que constitui o todo dahumani- 

dade. 

O suposto paraiso terrestre 6 o local onde a ir-

reversibilidade do evento hist6rico atinge sua mais alta ex-

press ao ・  

O labirinto simboliza o estado de inconsci6ncia, 

o erro e o afastamento da fonte da vida. Conota a "perda" do es- 

p rito na criag5o, a "caida" e a necessidade de retornar aocen- 

tro. O ato de percorra-lo consiste numa prova inci5tica equi-

valente a outras, como, por exemplo, a luta contra o dragao. 

Num mundo equivalente ao Caos, criado por deu-

ses que morreram, as personagens de Scliar, verdadeiros anti- 

her6is, perdem-se nas coisas e se esvaziam na busca. De sua in- 

serg5o no hermetismo de um mundo sem saida, adv6m o destino frus-

trado do judeu, em particular, e, por extens5o, da pr6pria hu-

man idade. 

O velho mohel se extravia no labirinto formado 

pelos corredores da casa de seu opressor, e, posteriormente,6 

levado 五  morte degradante e ao sepultamento na vala comumdo cam- 

p0 de concentragao, onde a onisci6ncia de seu olho de "estra- 

nho", capaz de espreitar seu povo, como Jav6, acaba perdendo a 

profici6ncia, ao se converter num "t6nue residuo de p6". 

Esther, que, num primeiro momento visualiza omun- 

do de cima,6 envolvida nas malhas do circuito hist6rico e ter- 
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mina seus dias entre as quatro paredes de um asilo. 

Marcos, o "animal ferido" que busca oque perde- 

ra,perseguindo a Pequena Sereia,6 a figura a partir da qual se abrem to-

dos os questionamentos,,mas descamba finalmente no sil6ncio e na 

acomodag云o. 

Nas tr6s gerag6es de judeus, persiste amesmai- 

d6ia de enclausuramento num universo labirintico: o moheiL, no 

espago exTguo da sepultura coletiva; Esther, na casa de velhos; 

Marcos, no seu apartamento, com metais italianos no banheiro. 

A t6cnica utilizada para a composic5o da trama, 

numa perspectiva estritamente formal, implica o que se poderia 

denominar de romance labirintico, ocorrendo, assim, uma aproxi- 

magao entre forma e conte丘do em que ambos exprimem a mesma i- 

d6ia de fragmentag5o, pois complementam-se,numtodo6nico e in- 

dissoci5vel. 

As objetualidades da realidade degradada s5o e-

nunciadas mediante uma s6rie de pequenos textos antecedidos pe-

los nomes ,entre par6nteses, dos seres ou das personagens a que 

se referem. D5-se a focalizag5o do presente, que 6 explicado, 

paulatinamente, atrav6s da retomada alternada e constante dopas- 

sado. Os dois planos da realidade se inter-relacionam de forma 

simultanea, sem que exista um fio que os conduza linearmente no 

tempo. Mas a construc5o se complica, pois n5o apenas s5o recupe-

rados v5rios passados, como ainda ocorre a antevis5o do futuro, 

como na cena dos "slides", em que Marcos exp6e a Elisaseupro- 

jeto de vida feliz. 

Entretanto,t al como sucede na edificag5o labirintica, 
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cuja arquitetura 6gornplexa, mas n5o ca6tica, h5 a elaborag5o de uma 

l6gica interna que comanda a disposig5o dos eventos, o que poー  

demos detectar pela observag5o de algumas passagens: enquanto 

6 revivido o passado de Esther, desde o reencontro comM6ndele, 

na Pol6nia., at6 seu estabelecimento num bordel de Porto Alegre, 

s5o intercaladas passagens em que Marcos, sem deixar de enfati-

zar o riacho e a Pequena Sereia, vai enunciando, para os alu- 

nos, o ciclo completo das 5 guas; segue-se o engenhoso expedien- 

te em que, ao mesmo tempo em que se desenrola o romance de Es- 

ther com Rafael - de que provir5 Marcos - surgem cenas em que 

este pesquisa, no riacho poluido, a origem da pr6pria vida, at6 

o momento em que 6 declarado o vinculo existente entre a pros-

tituta judia e o professor de Hist6ria Natural, que, todavia, j5 

era evidente desde o primeiro instante. 

Em determinadas situac6es,interligam-se passado 

e presente, para exprimir uma inica id6ia: 6 focalizado o ion- 

gnquo momento em que 6 evocado o problema da castrag5o, no e- 

pis6dio protagonizado pelo mahet e pelo capit5o, e, logo ap6s, 

ocorre a cena em que a castrag5o 6 imposta a Marcos comanega'- 

tiva da fundag5o americana de financiamento de seu projeto de 

pesquisa ・  

O leitor percorre os diversos caminhos sugeri-

dos pelo autor sem a presenga de um providencial fio deAriadne 

que possa conduzi-lo, e s6 chegando ao final 6'que disp6e de to-

dos os elementos para recompor, na totalidade, os eventos cons-

titutivos da f五bula. 

Por outro lado, as pr6prias imagens po6ticas - 

tais como os diversos aspectos da 5 gua ou a Pequena Sereia -, 

por si s6, constituem um jogo de adivinhag5o, onde tudo 6 suge- 



201 

rido, jamais explicado claramente. Dai poder-se falar da pre- 

senca de uma das mais genuinas fung6es atribuidas 5 literatura 

- a fung5o itlidica. 

As derradeiras palavras da narrativa s5o id6nti- 

ticas ao titulo, o que est5 a indicaroeterno recomegar da lei- 

tura, que se prolonga ao infinito, e a id6ia do intermin5vel 6 

tamb6m um simbolo labirintico. 

Assim como o centro do labirinto jamais 6 atm-ー  

gido pelas personagens, tamb6m o leitor, por nunca chegar ao 

desvendamento iltimo e definitivo do texto, n5o penetra no a ma-

go do enigma, o que resulta do fato de ser o mist6rio condig5o 

intrinseca a obra-de-arte liter5ria. 
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ABSTRACT 

The objective of this dissertation is to 

investigate the mythical components in the narrative of Moacyr 

Scliar's (O cLcJ.o das agLLC..6). 

The myths detected in the text belong to two 

basic categories: general myths such as the water mythical 

meaning, the mermaid myth, the myth of returning toone's roots, 

the myth of America as Paradise; and Jewish myths such as 

messianism and the myth of circumcision associated in this 

dissertation to the castration myth. 

While a myth uncovers the world in an organic 

whole, (O cLc2o dcz..4 瓦  gaa.o) reveals reality in a state of 

fragmentation. We propose the labyrinth symbology in relating 

the two different types of language. 
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