


ESQUEMA DE MACHADO DE ASSIS

I

omo o nosso modo de ser ainda é bastante romântico, temos
uma tendência quase invencível para atribuir aos grandes es-
cdtores uma quota pesada e ostensiva de soÍìimento e de dra-

ma, pois a vida normal parece incompatível com o gênio. Dickens des-
governado por uma pai{ão de matuddade, após ter sofrido em meni-
no as humilhações com a prisão do pai; Dostoievski quase fuzilado,
atirado na sordidez do presídio sibeiano, sacudido pela moÌéstia ner-
vosa,jogando na roleta o dinheiro das despesas de casa; Proust enjaula-
do no seu quarto e no seu remorso, sufocado de asma, atolado nas pai-
xões proibidas - são assim as imagens que prendem a nossa imaginação.

Por isso, os críticos que estudaram Machado de Assis nunca dei- i 7 ú {oao--
xaram de inventariar e realçar as causas eventuais d. tor-.trto, so- | 
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cial e individual: cor escura, origem humilde, carreira dificit, humi- \ u{, 1{"*[*í
lhaçôes, doença nervosa. Mas depois dos estudos renovadores de llrr"_rc
|ean-Michel Massa é difícil manter este ponto de vista. Jì u.v^. --

Com efeito, os seus sofrimentos não parecem ter excedido aos de I /_^ i  f r ì f^
toda gente, nem a sua vida foi particularmente árdua. Mestiços de
origem humilde foram aÌguns homens representativos no nosso lm-
pério liberal. Homens que, sendo da sua cor e tendo começado po-
bres, acabararn recebendo títulos de nobreza e carregando pastas mi-
nisteriais. Não exageÌemos, portanto, o tema do gênio versrs destino,
Antes, pelo contrário, conviria assinalar a normalidade exterior e a
reÌativa facilidade da sua vida pública. Tipógrafo, repórter, funcio-
nário modesto, finalmente alto funcionário, a sua carreira foi pláci-
da. A cor parece não ter sido motivo de desprestígio, e talvez só tenha
servido de contratempo num momento brevemente superado, quan-
do casou com uma senhora portuguesa. E a sua condição social nun-
ca impediu que fosse íntimo desde moço dos filhos do Conselheiro
Nabuco, Sizenando e foaquim, rapazes fros e cheios de talento.
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Se analisarmos a sua caÌreira intelectual, verificaremos que foi ad-
mirado c apoiado desde cedo, e que aos cinqüenta anos era conside-
rado o maior escritor do país, objeto de uma reverência e admiração
gerais, que Ììenhum outro romancista ou poeta brasiÌeiro conheceu
em vidir, antes e depois deÌe. Apenas SíÌvio Romero emitiu uma nota
dissorìarìte, não compreendendo nem querendo compreender a sua
obra, quc escapava à orientação esquemática e maciçamente natura-
lista do scu espírito. Quando se cogitou de fundar a Academia Bra-
silcira cle l,etras, Machado de Assis foi escolhido para seu mentor e
prcsidcrìte, posto que ocupou até morrer. Já então era uma espécie
cle patriarca das Ìetras, antes dos sessenta anos.

Patriarca (seiamos francos) no bom e no mau sentido. Muito con-
vL rÌcionnì, muito apegado aos formalismos, eÍa capaz, sob este as-

de ser tão ridículo e mesmo tão mesquinho quanto qualquer
prcsidente de Academia. Talvez devido a certa timidez, foi desde mo-
ço incÌinado ao espírito de grupo e, sem descuidar as boas relações
com o grande número, paÌece que se encontrava melhor no círculo
fcchado dos happy few. A Acadernia surgiu, na última paúe da sua
vida, como um desses grupos fechados onde a sua personalidade en-
contrava apoioi e como dependia dele em grande parte o benepláci-
to para os membÌos novos, ele atuou çom uma singular mistura de
conformismo social e sentimento de cli4ue, admitindo entre os fun-
<ìadores um moço ainda sem expressão, como Carlos MagaÌhães de
Azeredo, só porque lhe era dedicado e ele o estimava, motivos que o
lcvaram a dar ingresso alguns anos depois a Mário de Alencaç ain-
tìa mais medíocre. No entanto, barrava outros de nível igual ou su-
pcrior, como Emílio de Meneses, nâo por motivos de ordem intelec-
Iuiì|, mas porque não se comportavam segundo os padrÕes conven-
eioruris, que eÌc respeitava na vida de reÌação.

Scndo assim, parece não haver dúvida que a sua vida foi não ape-
lirs s( lìr irvcrÌluri ls, rììas relativamente plácida, embora marcada peÌo
r,rhr plivi legio rlc scr rcconhecido e glorif icado como escritot com
rrrrr r,rl irr lro t, rrrrr plcito rlue foram crescendo até fazer dele um sím-
lrr , l .  rLr  r ; r r r .  st . torrs i r lcra nrais al lo na intel igência cr iadora.

ESQUEMA DE MACIIÁt 'O DE ASSIS

Doutro lado, se encararmos a sua obra, não dentro do panorama
estreito da literatura brasileira do tempo, mas na corrente geral da
literatura dos povos ocidentais, veremos a contrapartida irônica e por
vezes melancóÌica do seu êxito sem quebra. Pois sendo um escritor
de estatura internacional, permaneceu quase totalmente desconhe-
cido fora do Brasil; e como a glória literária depende bastante da ir-
radiação política do país, só agora começa a Ìer um succès d'estime
nos Estados Unidos, na Inglaterra, nalgum país latino-americano. À
glória nacional quase hipertrofiada, correspondeu uma desalenta-
dora obscuridade internacional.
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Esta circunstáncia parece chocante porque, nos seus conlos e rc- ,,1 | I
mances, sobretudo entre 1880 e I900, nós encontÍíuÌÌos, disfarçados ; l<(l^ 

^Wpor curiosos traços arcaizantes, aÌguns dos temas que seriam carac- y
terísticos da ficção do século XX. O fato de sua obra encontrar atual- cUILoj
mente certo êxito no exterior parece mostrar a capacidade de sobre-
viver, isto é, de se adaptar ao espírito do tempo, significando alguma I n
coisa para as gerações que leram Proust e KaÍkâ, Faulkner e Camus, / i,l^rLr{,
Joyce e Borges. Entrando pela conjetura, podemos irnaginar o que teÌia 3

acontecido se ela tivesse sido conhecida fora do Brasil num momento ^
em que os mais famosos praticantes do romance, no uniyerso du, lit - c oúlc* -

raturas latinas, eram homens como Anatole France e Paul Bourget, Va r ãr'<'oí
Antonio Fogazzaro e Émile la, que, salvo o último, envelheçeram
irremediaveÌmente e nada mais significam para o nosso tempo.

Das línguas do Ocidente, a nossa é a menos conhecida, e se os p"t:.r 
fl. /0. Á .onde é falada pouco representam hoje, em 1900 representavam muito ' '

menos no jogo político. Por isso ficaram marginais dois romancistas X
que nela escreveram e que são iguais aos maiores que então escreviam: iç a
Eça de Queirós, bem a.iustado ao espírito do Naturalismo; Machado de il
Assis, enigmático e bifionte, olhando para o passado e para o futuro, ll
escondendo um mundo estranho e original sob a neutralidade aparen- J I
te das suas histórias 4ue todos podian ler. I I

Podemos então dizer, com Moisés VeÌÌinho, que a sua vida é sem
relevo comparada à grandeza da obra, e que interessa pouco, enquan-
to esta inteÌessa muito. Sob o rapaz alegre e mais tarde o burguês co-
medido que procurava ajustar se às manifestações exteriores, que
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passou coÌ'ìvencionalmente pela vida, respeitando para ser respeita-

à.r, fun.ionuua ,rm escritor poderoso e atormentado' que recobria os

seus l ivros com a cuticula do respeilo humano e das boas maneiras

para podcr, debaixo dela. desmascarar, invesliSar' exPerimer'ìtar' des-

cob.ii o mundo da aÌma, rir da sociedade, exPor algumas das com-

ponerìtes mais esquisitas da personalidade Na rdzào inversa da sua

prosa elegante e discreta, do seu tom humorístico e ao mesmo tempo

acadên.rico, avultam para o leitor atento as mais desmedidas surpre-

sas. A sua atualidacìe vem do encanto quase intemPoraì do seu estilo

e dessc universo oculto que sugere os abismos prezados peÌa literatu-

ra do secttlo XX. E a este proPdsito é interessante dar um repasso nas

tl ifercttte* etapas da sua glória no Brasil '  para avaliar as suas muitas

f.rces e o rilmo com que foram descobertas'

Nirs obras dos grandes escritores é mais visivel a polivalência do

vcrlro l i lerario. Elas sáo grand€s Porque são extremam€nle ricas de

signilìca<io, permitindo que cada gruPo e cadâ época encontrem as

suas obsessões e as suas necessidades de expressão' Por isso' as suces-

sivas ger{ções de leitores e críticos brasiÌeiros foram encontrando

níveis diferentes em Machado de Assis, estimando-o por motivos di-

versos e vendo nele um grande escritor devido a qualidades por ve-

zcs contra<litórias. O mais curioso é que Provavelmente todas essas

interpretüçÕes são justas' Porque ao aPanhar um ângulo não Podem
deixrrr dc ao rÌì€nos Pressenlir os outros É o que pode mostrar uma

revistaì niì sua fortuna crítica, à maneira de Jean-Michel Massa'

Logo que ele chegou à maturidade, pela altura dos quarenta anos'

talvcz o <1ue primeiro tenha chamado a atenção foram a suâ ironia e

o seu estilo, concebido como boa linguagem Um dePendia do outro'

está claro, e:r pal:rvra que melhor os reúne para a crítica do temPo

taÌvez seiir fitura. bonia fina' estilo refnado, evocando as noçÓes de

ponta aguda e penetrante, de delicadeza e força juntamente A lsto

," orro.i"uo unra i<léia geral de urbanidade amena' de discrição e

reserva, Num mon1ento em que o$ naturaÌistas atiravam ao público

ESQUEMÀ DE MÂCHADO DÉ ÂSSIS

assustado a descrição minuciosa da vida fisiológica, ele timbrava nos

subentendidos, nas alusoes' nos eulemismos, escrevendo contos e

ronìances que ttão chocavam as exigências da moraÌ familiar' A seu

respeito, evocava-se Almeida Garrett, cuia influência foi dissecada

por Cândido Jucá Filho e é com efeito um dos mestres da sua escn

ia - cujo leue ranço arcaico Paga o tributo ao casticismo dos povos

coloniais. No fim de sua vida, os leitores sublinhavam também o

pessimismo, o gran<le desencanto que emana das suas histórias' O

de que não há dúvida é que essas primeiras gerações encontraram

neli unta lìlosofrabastante ácida Para dar impressão de ousadia' mas

expressa de um modo elegante e comedido, que tranqüilizava e fazia

da sua leitura uma experiência agradável e sem maiores conseqúên-

cias. Poder-se-ia dizer que ele lisonjeava o público mediano' in-

clusive os críticos, dando-lhes o sentimento de que eram inteligentes

a preço módico. O seu gosto pelas sentenças morais' heÌdado dos

franceses dos séculos clássicos e da leitura da Bíblia' levava-o a com-

por fórmulas lapidares, que se d€slacavam do conterlo e corriam o

seu destino próprio, difundindo uma idéia algo fácil de sabedori&'

Para a opiniâo culta ou semiculta do começo do século' ele aparecia

como uma espécie de Anatole France local, tendo a mesma elegân-

cia felina e menos devassidão de espírito As antologias não deixa-

vam de escolher na stta obra coisas como o APÔl ouo engenhoso e no

fundo banal sobre a agulha e a linha, ou o episódio do almocreve nas

Memóias póstumos de Brás Cubas' q]ue, extraído do çonjunto' mos-

tra de maneira apenas aParentemente profunda a força do interesse'

Este primeiro Machado de Assis, floso/aíte e castiço, aparece' Por
exemplo, em dois bons estudos publicados logo depois da sua morte:

a conferênçia de Oliveira Lima na Sorbonne e o pequeno livro de

Alcides Maya, que salientava, Para além da ironia de corte voltaire-

ano, as componentes mais complicadas do humor' de tipo inglês
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O livro importante de Alftedo Pujol, publicado no fim da Primeira

Grande Guerra, cristalizou a visão convencional da sua vida e a visão

filosofante da sua obra, fixando com traços acentuados de mitologia

a singular história do menino pobre que atingiu' como comPen-

sação, os pináculos da expressão literária' Pouco depois Graça Aranha
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propôs uma teoria engenhosa do movimento cruzado de Nabuco,
descendo da aristocracia ao povor e de Machado de Assis, subindo
do Dovo às atitudes aristocráticas.

2I ESQUEM^ DE MÁCHÀDO DE ÂSSIS
a Ì*  l ,
ot't t7 3i

zar a obra para esclarecer a vida e a personalidade. Mas nào h" dúri ?^Iï;ï
da de que foi desses estudos e alguns outros, geralmente pre cedendo o ,+" J.-
ou sucedendo de pouco as comemorações do centenário do nasci fc ..r^^_
mento em 1939, que começou a compor-se a nossa visão moderna. u- v^lê

i Já não era mais o ìronista ameno, o elegante burilador de sentenças, | 1 *-J . ^ I

i da convençao acadêmica; era o criador de um mundo paradoxal, o {I experimentador, o desolado cronista do absurdo.
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Uma nova maneira de interpretar só apareceria no decênio de

\1lo' 1930, com a biografia de Lúcia Miguel Pereira, as análises de Augus-
, ú? -to Mcyer. r* hâbeis fi l iaçòes biográficas de Mário Mdlos. t a erapa

, ,1,ìr.Y:tï o* poderíamos chamar de propriamente psicológica, quando os

. ' ì ' . ï .S '* t 'cr ì r jLosprocuravamestabelecerumacorrenterecíprocadecompre-Y\* L clrsio entre a vida e a obra, focalizando-as de acordo com as disci

.,,,1ì^.t plinas em moda, sobretudo a psicanálise, a somatologia, a neurolo-
cLv e gia. Abro um parêntese para dizer que não levarei em conta os as-

pectos extremos dessa tendência, representados pelos médicos que
sc apossaram de Machado de Assis como de um indefeso cliente
póstumo, multiplicando diagnósticos e querendo tirar da sua obra e
tlos poucos elementos conhecidos de sua vida interpretações cu.jo
valor científico deve ser pequeno. Antes e depois, mas sobretudo
nesses anos de 1930, a sombra obsoleta de Lombroso e Max Nordau
pairou com roupa nova sobre o grande escritor.

Disso tudo resulta algo positivo para a crítica: a noção de que era
preciso ler Machado, não com olhos convencionais, não com argú-
cia acadêmica, mas com o senso do desproporcionado e mesmo o
anormal; daquilo que par€ce raro em nós à luz da psicologia de su-
perficie, e no entanto compõe as camadas profundas de que brota o
comportamento de cada um. Nessa nova maneira de ler avulta sem
dúvida Augusto Meyer, que, inspirado na obra de Dostoievski e na
dc PirandeÌÌo, foi além da visão humoristïca e filosofante, mostrando
qüe na sua obra havia muito do homem subterrôneo, do primeiro, e
rlo scr múltiplo, impalpável, do segundo. Ele e Lúcia Miguel Pereira
chlmlram a atenção para os fenômenos de ambigtiidade que pulu-
lunr rra sua ficção, obrigando a uma leitura mais eúgente, graças à
,1rral a norrralidade e o senso das conveniências constituem apenas
o rlislirr'çc rlc um universo mais complicado e por vezes turvo. O que
st, ;'rxlc rcparar cle negativo, neles e em Mário Matos, é a aludida re-
vclsilrilitlirLlc rlc interpretação, a preocupação excessiva de buscar na
vitla rLr arrlol irpoio para o que aparece na obra ou, vice-versa, uti l i-

No decênio de 1940 notamos uma inflexão para o lado da filosofia
(sobretudo cristã) e da sociologia. A primeira quis focalizar em Ma-
chado de Assis, sem impurezas biogÌáficas, mormente o que se po-
deria chamar de angústia existencial. E o caso de um dos seus me-
lhores críticos, Barreto Filho, cujo livro é uma das interpretações
mais maduras que possuímos de sua obra. Estes cdticos resistiram ao
psicologismo e ao biografismo, ao mesmo tempo em que pÍocura-
vam esclarecer de um ângulo metafísico. Numa situação nem psico-
lógica nem biográfica situou-se também Astrojildo Pereira, preocu-
pado com os aspectos sociais da obra, mas pecando na medida em
que fazia deste lado o que faziam os biogÌafistas de outro, isto é, con-
siderando a obra na medida em que descrevia a sociedade e, portan-
to, dissolvendo-a no doçumento eventual. Mas a essa alturajá se per
cebia uma mudança que levou a pensar na obra, não no homem. É
o caso pÍecoce de Aftânio Coutinho, autor de um livro sobre as in-
fluências filosófiças, e é o caso de Lúcia Miguel Pereira em seu novo
enfoque da ficção machadiana, na qual a natureza do tempo seria,
em seguida, objeto de um estudo de Dirce Cortes Riedel. É o caso
ainda de Roger Bastide, que, contrariando uma velha afirmação, se-
gundo a qual Machado não sentiu a natureza do seu país, mostrou
que, ao contrário, eÌe a percebe com penetração e constância; mas
em lugar de representáìa pelos métodos do descritivismo românti-
co, incorpora-a à filigrana da narrativa, como elemento funcional da
composição literária. Era com o mesmo espírito que costumava di-
zer aos seus alunos na Universidade de São Paulo que o "mais bra-
sileiro" não era Euclides da Cunha- ornamental, para inglês ver; mas
Machado de Assis, que dava universalidade ao seu país pela explo
raçáo, em no5so contexto, dos temas essenciais.
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O que primeiro chama a atenção do crítico na ficção de Machado
de Assis é a despreocupação com as modas dominantes e o aparente
arcaísmo da técnica. Num momento em que Flaubert sistematizara
a teoria do "romance que narra a si próprio", apagando o narrador
atrás da otrjetividade da narrativa; num momento em que Zola pre-
conizava o inventário maciço da realidade, observada nos menores
detalhes, ele cultivou livremente o elíptico, o incompleto, o frag-
ÌnentiiÍio, inlervindo na nanativa com bisbilhotice saborosa, lem-
brando ao leitor que atrás dela estaya a sua voz convencional. Era
luma forDra de manter, na segunda metade do século XlX, o tom ca-
lprichoso do Sterne, que ele prezava; de efetuar os seus saltos tempo

]rais e brincar com o Ìeitor. Era também um eco do conte phìlosophi-
[ae, à maneira de Voltaire, e era sobretudo o seu modo próprio de
[eixar as coisas meio no ar, inclusive criando certas perpleúdades
hão resolvidas.

Curiosamente, este arcaísmo parece bruscamente moderno, de-
pois das tendências de vanguarda do nosso século, que também pro-
curarn sugerir o todo pelo fragmento, a estrutura pela elipse, a emo
ção peÌa ironia e a grandeza pela banalidade, Muitos dos seus contos
e alguns dos seus romances parecem abertosr sem conclusão neces-
sária, ou permitindo uma dupla leitura, como ocorÍe entre os nos-
sos contemporâneos. E o mais picante é o estilo guindado e algo pre-
cioso com que trabaÌha e que se de um lado pode parecer academis-
mo, de outro sem dúvida parece uma forma sutil de negaceio, como
se o narriÌdor estivesse rindo um pouco do leitor. Estilo que mantém
uma espécie de imparcialidade, que é a marca pessoal de Machado,
fazendo parecer duplamente intensos os casos estranhos que apre-
senta com moderação despreocupada. Não é nos apai,(onados natu-
ralistas do seu tempo, teóricos da objetividade, que encontramos o
distanciamento estético que reforça a vibração da realidade, mas sim
na sua técnica de esDectador.

A partir dessa matriz formal, que se poderia chamaï o toffi ma
chediano, é que podemos compreender a profundeza e a complexi-

ESQUEMÂ DE MACHADO DE ASSIS

dade duma obra lúcida e desencantada, que esconde as suas rique-
zas mais prolìndas. Como Kaíka ..--o õid.. no .ontrário de óos-
toievski, Proust ou Faulkner, os tormentos do homem e as iniqüida-
des do mundo aparecem nele sob um aspecto nu e sem retórica,
agravados pela imparcialidade estilística referida acima.
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diversas manifestações. Mas posso tentar a apresentação de alguns
casos, para dar uma idéia da originalidade que hoje nos parece exis-
tir na obra de Machado de Assis, e que foi sendo desvendada lenta-
mente pelas gerações de críticos acima referidas. 

@l. Talvez possamos dizer que um dos problemas funãamentair d" i l;f, /*&.
sua obra é o da identidade. Quem sou eu? O que sou eu? Em que me-
dida eu só existo por meio dos outros? Eu sou mais autêntico quan- p/;yi 5ã."
do penso ou quando eústo? Haverá mais de um ser em mim? Eis úo S((
algumas perguntas que parecem formar o substrato de muitos dos. . .
seus con ro5 e romances. sob a rorma ;;;;:;;;il;. aì at"''. x "^3 "
do ser ou do desdobramento da personalidade, estudados por Augusto {ou6yra-
Meyer. Sob a forma extrema é o problema dos limites da razão e da
Ioucura, que desde cedo chamou a atenção dos críticos, como um dos
temas principais de sua obra.

O primeiro caso é objeto, por exemplo, do conto O EspELHo, onde Q Zs?e[]^"
surge a velha alegoria da sombra perdida, corrente na demonologia e
tornada famosa no Romantismo pelo PeÍe r Schlemilh, de Adalbertvon
Chamisso. Um moço, nomeado Alferes da Guarda NacionaÌ (a tropa
de reserva que no Brasil imperial se tornou bem cedo um simples pre
texto para dar postos e fardas vistosas a pessoas de certa posição), vai
passaÌ uns tempos na fazenda de sua tia. Esta, orgulhosa com o fato,
cria uma atmosfera de extrema valorização do posto, chamando-o e
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fazendo que os escravos o chamem a cada instante "Senhor Alferes'ì
De tal modo que este traço social acaba sendo uma segunda alma,
indispensável para a integridade psicológica do personagem.

Dali a dias a tia precisa viajar com urgência e deixa a fazenda a seu
cargo. Os escravos aproveitam para fugir, ele fica na solidão mais
compÌeta e chega às bordas da dissolução espiritual, desde que não ti-
nha mais o coro laudatório que evocava o seu posto a cada instante.
A tal ponto, que olhando certo dia no espeÌho vê que a sua imagem
aparece quase dissoÌvida, borrada e irreconhecível, Ocorrelhe então
a idéia de vestir a farda e passar algum tempo todos os dias diante do
espelho, o que o tranqüiliza e the restabelece o equilíbdo, pois a sua fi-
gura se projeta de novo claramente, devidamente revestida pelo sím-
bolo sociaÌ do uniforme. Quer dizer que a integridade pessoal estava
sobretudo na opinião e manifestações dos outros; na sociedade que o
uniforÌne representa e naquela parte do ser que é projeção na e da
sociedade. A farda do Alferes era também a alma do Alferes. uma das
duas que todo homem possui, segundo o narrador, porque manifes
ta o se\r ser atrayés dos oatrot sem o que nada somos. É cÌaro que a
força do conto não yem desta conclusão banal, aliás enunciada
expressamerÌte pelo autor, conforme é seu hábito em tais casos. Vem
da utilização adrdrável da farda simbólica e do espelho monumental
no deserto da fazenda abandonada, construindo uma espécie de ale-
goria moderna das divisões da personalidade e da relatividade do ser

Quanto ao problema da loucura, podemos citar o çonto O ALrE-
rrsre, elaborado segundo uma estrutura que Forster chamaria "de
ampulheta'ì Um médico funda um hospício para os Ìoucos da cidade
e vai diagnosticando todas as manifestações de anormalidade mental
que observa. Aos poucos o hospicio se enche; dali a tempos já tem a
metade da população; depois quase toda ela, até que o alienista sente
que a verdade, em conseqüência, está no contÌáÌio da sua teoÍia. Man
da então soÌtar os internados e recoÌher a pequena minoria de pessoas
equilibradas, porque, sendo exceção, esta é que é reaÌmente anormal.
A minoria é submetida a um tratamento de segunda alma, para usar
os termos do conto precedente: cada um é tentado por uma fraque-
za, acaba cedendo e se equipam deste modo à maioria, sendo liber-

tado, até que o hospício se esvazia de novo. O alienista percebe então
que os germes de desequilíbrio prosperaram tão facilmente porque iá
estavam latentes em todos; portanto, o mérito não é da sua terapia.
Não haveria um só homem normal, imune às solicitações das
manias, das vaidades, da falta de ponderação? Analisando-se bem, vê
que é o seu caso; e resolve internar-se, só no casarão vazio do hospí-
cio, onde morre meses depois. E nós perguntamos: quem era louco?
Ou seriam todos loucos, caso em que ninguém o é? Notemos que
este conto e o anterior manifestam, no fim do século XIX, o que faria
a voga de Pirandello a partir do decênio de 1920.

2. Outro problema que surge com freqúência na obra de Machado
de Assis é o da relação entre o fato real e o fato imaginado, que será
um dos eixos do grande romance de Marcel Proust, e que ambos ana-
lisam principalmente com relação ao ciúme. A mesma reversibilidade
entre a razão e a loucura, que torna impossível demarcar as fron-
teiras e, portanto, definilas de modo satisfatório, existe entre o que
aconteceu e o que pensamos que aconteceu. Um dos seus romances,
Dom Casmurro, conta a história de Bento Santiago, que, depois da
morte de seu maior e mais fiel amigo Escobar, se convence de que eÌe
fora amante de sua mulher, Capitu, o personagem feminino mais
famoso do romancista. A mulher nega, mas Bento junta uma porção
de indícios para elaborar a sua convicção, o mais importante dos
quais é a própria semelhança de seu filho com o amigo morto. Uma
estudiosa norte-americana, Helen Caldwell, no livro The Brazilian
Othello of Machado de Ássis, levantou a hipótese viável, porque bem
machadiana, de que na verdade Capitu não traiu o marido. Como o
livro é narrado por este, na primeira pessoa, é preciso convir que só
conhecemos a sua visão das coisas, e que parc a ftúiosa tistalizaçno
negativa de um ciumento, é possível até encontrar semelhanças ine-
xistentes, ou que são produtos do acaso (como a de Capitu com a
mãe de Sancha, mulher de Escobar, assinalada por Lúcia Miguel
Pereira). Mas o fato é que, dentro do universo machadiano, não im- |
porta muito que a convicção de Bento seja falsa ou verdadeira, por- |
que a conseqüência é exatamente a mesma nos dois casos: imaginá- \
ria ou real, ela destrói a sua casa e a sua vida. E concluímos que neste I
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I romance, como noutras situações da sua obra, o real pode ser o que

I parece reaÌ. E como a amizade e o amor parecem mas podem não ser

\ amizade nem amor, a ambigüidade gnosiológica se junta à ambigüi-
I dade psicológica para dissolver os conceitos morais e suscitar um
lmundo escorregadio, onde os contrários se tocam e se dissolvem.

3, Neste caso, que sentido tem o ato? Eis outro problema funda-
mentaÌ em Machado de Assis, que o aproxima das preocupações de
escritorcs conro o Conrad de Lord Jim ou de The Secret Sharer, e que
foi um dos temas centrais do existencialismo ìiterário contemporâ-
neo, eÌn Sartre e Camus, por exemplo. Serei eu aÌguma coisa mais do
que o ato que me exprime? Será a vida mais do que uma cadeia de
opçÕes? Num dos seus melhores romances, Esal e Jacó, ele retoma,
já no fim da carreira, este problema que pontilha a sua obra inteira.
Retona o sob a forma simbóÌica da rivalidade permanente de dois
irmãos gêmeos, Pedro e Paulo, que repres€ntam invariavelmente a
alternativa de qualquer ato. Um só faz o contÌário do outro, e evi-
dentemente as duas possibilidades são legítimas. O grande problema
suscitado é o da validade do ato e de sua relação com o intuito que
o sustém. Através da crônica aparentemente çorriqueira de uma fa-
mília da burguesia carioca no fim do Império e começo da Repú-
blica, surge a cada instant€ este debate, que se completa pelo terceiro
personagem-chave, a moça Flora, que ambos os irmãos amam, está
claro, mas que, situada entre eles, não sabe como escolher, É a eÌa,
como a outras mulheres na obra de Machado de Assis, que cabe en-
carnar a decisão ética, o compromisso do seÌ no ato que não volta atrás,
porque uma yez praticado define e obriga o ser de quem o praticou.
Os irmãos agem e optam sem parar, porque são as alternativas
opostas; mas ela, que deve identificar-se com uma ou com outra, se
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Lúcia Miguel Pereira - o tema da perfeição, a aspiração ao ato com- !"i4*
pleto, à obra total, que encontramos em diversos contos e sobretudo <íleÇre
num dos mais belos e pungentes que escreveu: UM HoMEM cÉr.EBR!.

Trata-se de um compositor de polcas, Pestana, o mais famoso do
momento, reconhecido e louvado por onde vá, procurado pelos edi
tores, abastado materialmente. No entanto, Pestana odeia as suas poÌ-
cas que toda gente canta e executa, porque o seu desejo é compor uma
peça erudi ta de al ta qual idade, uma sonala,  uma mi\5a. (omo as que
admira em Beethoven e Mozart. A noite, postado no piano, leva
horas solicitando a inspiração que resiste. Depois de muitos dias,
começa a sentir algo que prenuncia a visita da deusa e a sua emoção
aumenta, sente quase as notas desejadas brotando nos dedos, atira-
se ao teclado e... compõe mais uma polca! Polcas e sempre polcas,
cada vez mais briÌhantes e populares é o que faz até morrer. A alter-
nativa é negada também a ele; só lhe resta fazer como é possível, não
coìlo lhe agradaria. Neste conto terríveÌ sob a leveza aparente do
humor, a impotência espirituaì do homem clama como do fundo de
um ergástulo. --È cárçsr c íS,

5. Surge então a pergunta: se a fantasia funciona como realiclade; 17 
v'
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errado? Machado de Assis passou a vida ilustrando esta pergunta,
que é modulada de maneira exemplar no prineiro e mais conheci- , ,
<1o dos seus grandes romances de maturidade: Memòrias póstumas ì1Lç'^ct'í t'5

de Brás Cubas.Nele mesmo a vida é conceituada relativamente, pois Jgí'$yen^.5
é um morto que conta a sua própÍia história.

Este sentimento profundo da relatividade total dos atos, da im-
possibilidade de os conceituar adequadamente, dá lugar ao senti-
mento do absurdo, do ato sem origem e dojuízo sem fundamento,
que é a mola da obra de Kafka e, antes dela, do ato gratuito de Gide.
Que.já ocorria na obra de Dostoievski e percorre discretamente a de
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sentiria reduzida à metade se o fizesse, e só a posse das duas metades
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^'- ..,\'.- a realizariat isto e impossível, porque seria suprimir a própria lei do

.I1 o,r\- . ato, que é a opção. Simbolicamente, Flora morre sem escolher. E nós
,têw

J*S,,,_""_t"",lTos neÌa o mesmo sopro de ataraxia que foi a ilusão de Heyst,
.,vrd:1e'' em Vìctory,de loseph Conrad.
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4. Parece evidente que o tema da opção se completa por uma das ob-
sessões fundamentais de Machado de Assis, muito bem analisada por
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Maçhado de Assis. É o çaso do conto STNGULÁR ocoRRÊNcrx, onde 5;r"6 "fr.r-aliás podemos encontrar um bom exemplo do vitorianismo d" oc).rà''.,1



Machado, que, não ousando pôr em cena uma mulher casada, des-
creve a situação de tipo conjugal de uma antiga e discreta "moça de
costumes fáceis", que vive com um advogado e se comporta como
esposa respeitável e fiel. No entanto, certo dia ela se entrega sem ra-
zão aparente a um vagabundo de rua, depois de o haver provocado.
O fato é descoberto casualmente pelo advogado, segue-se uma rup-
tura violenta que suscita na moça um desespero tão sincero e pro-
fundo, que as relações se reatam, com a mesma dignidade de senti-
mentos e atitudes de antes. O advogado morre e ela se conserya fiel
à sua memória, como viúva saudosa de um grande e único amor.

Por que então aquele ato inexplicável? Impossível saber. E qual o
comportamento que a exprime melhor: a fidelidade ou a transgres-
são? ImpossíveÌ determinar. Os atos e os sentimentos estão cercados
por um haÌo de absurdo, de gratuidade, que toma diffceis não ape-
nas âs avaliações morais, mas as interpretações psicológicas. Alguns
decênios mais tarde, Freud mostraria a irnportância fundamental do
Ìapso e dos comportamentos considerados ocasionais. Eles ocorrem
com freqüência na obra de Machado de Assis, revelando ao leitor
atento o senso proflrndo das contradições da alma.

6, Pessoalmente, o que mais me atrai nos seus liraros é um outro te-
ma, diferente destes: a transformação do homem em objeto do ho-
mem, que é uma das maÌdições ligadas à falta de liberdade verdadeira,
ecouómica e espiritual, Este tema e um dos demónios familiares da sua
obra, desde as formas atenuadas do simples egoísmo até os extremos
do sadismo e da pilhagern monetrária. A ele se Ìiga a famosa teoria do
Humanitismo, elaborada por um dos seus personagens, o filósofo )oa-
quim Borba dos Santos, doido epor isso mesmo machadianamente lú-
cido, figurante secundário em dois romances, um dos quais traz o seu
apelido: Memórias póstumas de Brós Cubas e Quincas Borba.

Os críticos, sobretudo Barreto FiÌho, que melhor estudou o caso,
interpretam o Humanitismo como sátira ao Positivismo e em geral
ao Naturalismo filosófico do século XÌX, pÌincipalmente sob o aspec-
to da teoria darwiniana da Ìuta pela vida com sobrevivência do mais
apto. Mas, além disso, é notória uma conotação mais ampla, que
transcende a sátira e vê o homem como um ser devorador em cuja
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dinâmica a sobrevivência do mais forte é um episódio e um caso
particular. Essa devoração geraÌ e surda tende a tÌansformar o homem
em instrumento do homem, e sob este aspecto a obra de Machado
se articula, muito mais do que poderia parecer à primeira vista, com
os conceitos de alienação e decorrente reificação da personalidade,
dominantes no pensamento e na cÌítica marxista de nossos dias e já
ilustrados pela obra dos grandes realistas, homens tão diferentes
dele quanto Balzac e Zola.

No romance Quircas Bor&c, um modesto professor primário, Ru-
biao, herda do filósofo Quincas Borba uma fortuna, com a condição
de cuidar de seu cachorro, ao qual dera o próprio nome. Mas com o
dinheiro, que é uma espécie de ouro maldito, como na lenda dos Ni-
beÌungos, Rubião herda igualmente a loucura do amigo. A sua for-
tuna se dissolve em ostentação e no sustento de parasitas; mas serve
sobretudo como capital para as especulaçÕes comerciais de um arri-
vista hábiÌ, Cristiano PaÌha, por cuja mulher, "a bela Sofia", Rubiao
se apaixona. O âmor e a loucura surgem aqui, romanticamente, de
mãos dadas; mas o tertius gaudens é a ambição econômica, baixo-
contínuo do romance, de que Rubião se toÌna um instrumento. No
fim, pobre e louco, ele morre abandonado; mas em compensação,
como queria a filosofia do Humanitismo, Palha e Sofia estão ricos e
considerados, dentro da mais perfeita normalidade social, Os fracos
e os puros foram sutilmente manipulados como coisas e em seguida
são postos de lado pelo próprio mecanismo da narrativa, que os
cospe de certo modo e se concentra nos triunfadores, acabando por
deixar no Ìeitor uma dúvida sarcástica e cheia de subentendidos: o
nome do livro designa o filósofo ou o cachorro, o homem ou o ani-
mal, que condicionaram ambos o destino de Rubião? Este começa
como simples homem, chega na sua loucura a julgar-se imperador e
acaba como um pobre bicho, fustigado pela fome e a chuva, no mes-
mo nível que o seu cachorro.

Há um conto, A cAuse srcnrre, onde a relação devoradora de ho-
mem a homem assume um caÌáter de paÌadigma. Fortunato é um
senhor frio e rico, que demonstra interesse pelo softimento, socor-
rendo feridos, velando doentes com uma dedicação excepcional.
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Casado,.já de meia-idade, é bom para a mulher, mas eÌa manifesta
diante deÌe um constrangimento que parece medo,

O casal é amigo de um jovem médico, a quem Fortunato coDvence
a fundar, de sociedade com ele, uma casa de saúde, cujos capitais for-
nece. NeliÌ, presta assistência constante aos doentes, com um interesse
absorveÌìte que o leva a estudar anatomia pela vivissecção de gatos e
cachorros. O barulho de dor que est€s fazem abala os nervos delica-
dos da mulher, que pede ao médico para obter do marido a cessação
das experiências. Já então o convívio tinha despertado no rapaz uma
paixero calada, pura, certamente correspondida, pela esposa do ami-
go. O lnomento cruciante do conto é a cena onde o médico encontra
a senhora de Fortunato apavorada e, numa outra sala, vê este tortu-
rar]do um rato de maneira espantosa e abjeta. Com uma das mãos,
segura um cordão atado ao rabo do animal, bairando-o a um prato
cheio de álcooì inflamado, erguendo-o repetidamente para não ma-
tá-lo depressa; com a outra, vai cottando as patas a tesoura. A des-
crição é longa e terrível, fora dos hábitos discretos e sintéticos de Ma-
chado de Assis, O médico percebe então o tipo de homem que tem
por amigo: alguém que encontra o maior prazer na dor alheia,

Pouco depois a esposa piora e afinal morre. O marido demonstra
uma dedicação extrema, como sempre, mas na fase final da agonia o
que predomina é o seu prazer com o espetáculo. Na vigília fúnebre,
surpreende o médico beiiando a testa do cadáver e compreende tudo r
num relâmpago de cólera; mas o amigo rompe num pranto deses-
perado e Fortunato, obseryando sem ser visto, "saboreou tranqüilo
essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosa-
mente longa".

Não é difícil ver que, além de tudo o que vem no plano ostensivo,
este sádico transformou virtualmente a mulher e o amigo num par
amoroso inibido pelo escrúpulo, e com isto sofrendo constant€-
mente; e que ambos se tornam o instrumento supremo do seu prazer
nìonstruoso, da sua atitude de manipuìação de que o rato é o sím-
bolo, Of mìce and men, poderíamos dizer com um pouco de humor
negro, para indicar que o homem, transfoÌmado em instrumento do
homem, cai praticamente no nível do animal violentado.

Neste nível é que encontramos o Machado de Assis mais terrível e Él^ çóa j

mais lúcido, estendendo para a oÌganização das relações a sua mira-
da desmistificadora. Se tivesse ficado no plano dos aforismos desen-
cantados que fascinavam as pÍimeiÍas gerações de cdticos; ou mes-
mo no das situações psicológicas ambíguasr que depois se tornaram
o seu atrativo principal, talvez não tivesse sido mais do que um dos
"heróis da decadência", de que fala Viana Moog. Mas, além disso, há
na sua obrâ um interesse mais largo, proyeniente do fato de haver
incluído discretamente um estranho fio social na tela do seu relati-
vismo. Pela sua obra toda há um senso profundo, nada documentá-
rio, do sratus, do duelo dos salões, do movimento das camadas, da
potência do dinheiro. O ganho, o lucro, o prestígio, a soberania do
interesse são molas dos seus personagens, aparecendo em Memórias
póstumos de Brás Crbcq avultando em Esaú e Jacó, predominando
em Quincas Borba, sempre transformado em modos de ser e de fa-
zer. E os mais desagradáveis, os mais terríveis dos seus personagens,
são homens de corte burguês impecável, perfeitamente entrosados
nos rrores da sua classe. Sob este aspecto, é interessante comparar a
anormalidade essencial de Fortunato d'A causa sEcRÊTÀ com a sua
perfeita normalidade sociaì de proprietário abastado e sóbrio, que
vive de rendas e do respeito coletivo. O senso machadiano dos sigi-
los da alma se articula em muitos casos com uma compreensão igual-
mente plofunda das estruturas sociais, que funcionam em sua obra
com a mesma imanência poderosa que Roger Bastide demonstrou
haver no caso da paisagem. E aos seus alienados no sentido psi-
quiátrico correspondem certas alienações no sentido social e moral.

Este escrito deveria chamar-se EseusÀ..ra DE uM cERTo MAcHÁDo DE
Assrs, porque descreve sobretudo o escritor subterrâneo (que Augus-
to Meyer locaÌizou melhor do que ninguém), visto em diversos planos
e referido a tendências posteriores da literatura. Há outros, inclusive
um Machado de Assis bastante anedótico e mesmo trivial, autor de
numerosos contos ciÌcunstanciais que não ultrapassam o nível da
crônica nem o caráter de passatempo. E ele que às vezes chega bem
perto de um certo ar pelintra e uma ceÍta afetação constrangedora.
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Mas este, graças a Deus, é menos fieqüente do que um outro aparen-
tado com ele, engraçado e engenhoso, movido por uma espécie de
prazer narrativo que o leva a engendrar ocorrências e teceÍ compli-
cáções facilmente solúveis. Este Machado de Assis despretensioso e de
bom humor constitui porventura o ponto de referência dos demais,
porque dele vem o tom, ocasional e reticente, digresivo e coloquial,
da maioria dos seus contos e romances. Nele se manifesta o amor da
ficção pela ficção, a perícia em tecer histórias, que se aproxima da gra-
tuidade determinativa do jogo. Deste autor habilidoso e divertido
brota o Machado de Assis focalizado aqui - numa pasagem insensi
vel que vai levando da quase-melancolia da Norrr or elurnarle à
dubiedade de DoNÂ P^uL^, daí à indecisão perturbadora de Dora
BENEDTTA, que sobe à surpresa contundente d'^ sENHoRÂ Do C^LvÁo,
já no portal de um mundo estranho, mostrando as transições quase
imperceptíveis que unificam a diversidade do escritor.

Isso é dito para justificar um conselho final: não procuremos na
sua obra uma coleção de apólogos nem uma galeria de tipos singu-
lares. Procuremos sobretudo as situa@es fccionais que ele inventou.
Tãnto aquelas onde os destinos e os acontecimentos se organizâm se-
gundo uma espécie de encantamento gratuito, quanto as outras, ri-
cas de significado em sua aparente simplicidade, manifestando, com
uma enganadora neutralidade de tom, os conflitos essenciais do ho-
mem consigo mesmo, com os outros homens, com as classes e os gru-
pos. A visão resultante é poderosa, como esta palestra não seria capaz
sequer de sugerir. O melhor que posso fazer é aconselhar a cada um
que esqueça o que eu disse, compendiando os críticos, e abra direta-
mente os livros de Machado de Assis.

(r9ó8)


