Xeque mate: 0 rei,
o cavalo e a harata, em
ApabcOo segundo G.B.
BERTA WALDMAN
USPIUNlCAMP

oDivino para mlmeo real. (PSGH, p.lOS)
oflUS jtllo com DeIu IBm flUS niJojflZ6l' S!8IIUIIoI
S8jir1Jr S8tItkJo ejJorqU8 t/f'I'O. (PSGH, p.103)

o canto "Perdoando Deus"l pode servir de ap610g0 para a
aM&e do lugar de DetJS2 no texto de Clarice IJspector. Aalusio aDeus
~ urn dos crotros conexos dos textos da tmitora, embora seuinteresse
nio ~teja na busca do ~tabelecimento de doutrinas nern de ptiticas
re1igiosas, 1Il3S na C3p~ de suas ressonincias defIagradas a partir de
1. EmJlellddadeC/andesU1III, RJ,UvrariaJ~01ympio Editora8.A., 1971.
2. Remeto 0 leitor aos estudos ploneiros de Benedito Nunes e 0Jp de S4 sobre 0
assunto, eslUdos de que mevali para a eIabo~ deste uabalho. Destaco, de Benedito
Nunes, Ialura de CIarlceLispector, 81, Ed. Qulron, 1973; OJJorsodo TtgnI, SP, Ed.
Perspecliva, 1976; aedl~ af1icadeAPai.T40~ndo G.N. (cooro.BenedltoNunes),
Col.Arquivos, 1988. De Olga de S4, ~ Lispector -.4 TrmJeSSia do tJposto, SP,
Annablume Ed., 1993.
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tems cotidiaoas, onde experi@ndasviveaci3daspot personageos ganbam

valor de rito sagrado. Assim, enquanto caminll1 pelaAvenidaCopacaly.ma
e olba distraidamente os ediffdos, a ~ de uma intmsa liberdade
leva anamdora ase sentir r~nsavel pelo mundo, mae de tudo 0 que
existe, mae de Deus. Mas a ~ dura urn atimo, porque distraida,
eta quase pisa nurn enorme rato morto. Nurn instante, controbmdo 0
grito de susto por seu desmesurado medo de ratos,.ela passa do
enIevamento para 0 pamco. A contigtiidade Jiga e re1actona as duas
cenas, cujos sentidos proliferam aD Iongo da obra de Clarice Uspec;:tor,
decalcando, de certo modo, 0 camJnho da transeend@nda, que escorrega
evira sangue no asfalto.
M formas de re1actonamento inerentes areligto, aD religare,
que une 0 homem a Deus, separados, no entanto, em planos ontol6gicos
diferentes, permeia a obra de Clarice Uspector. Gostaria de apontar
para algumas si~es expenmentadas pelas personagens no cotidtano
que, repentinamente, se transformam e ganham cunho sagrado,
remetendo aD cristianismo, $ re1igioes afro-brasilelras e aD )udafsmo,
entre outras religiOes, para observar como a autora se debate em suas
malhas, amando edesarmando urn modelo de cren~ pr6prio aD pais
onde vlveu e que, em sua obra, responde estrategicamente a demandas
em diferentes nfveis, pois ahara, segundo a espectfiddade de cada
religiio, diferentes posi~es da divlndade, nurn espectro que wi do
plano mats abstrato ao mats concreto.
Comose sabe, a pop~ b1'3Sileira-nem brancanem negra,
formada pelo conquistador portugu@S, mas tamb6n por itallanos,
alemaes, poloneses, japoneses, trabes e judeus, sem falar em mestiC;os,
mulatos, indios e africanos -, produz urn discurso ar1Jsttco e cultural
htortdo, lugar de converg@ncia e de cruzamento de pclticas variadas
postas em diilogo, nurn ceMrio onde as combinac;Oes tndictam urn
modo de serlocal. Ewrioso 0 uso queClarice Uspector &z das diferentes
religioes na or~ de seu texto, juntando 0 cristianismo, religmo
oficial e hegem6mca do pals, 10 judafsmo,tradi~ em que se formou,
as re1igioes afro-brasileiras, cujo teor popular e mtgico dlssemina
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3.
formas que"Vio se ~ b Outras, num conjunto onde r~ OS
ecos e a mem6ria de sua diferen~.
Hi muitos tftulos de obms da autora que remetenl diretamente
ao cristianJsmo: A VIa Cruets do CorjJ05, "A imi~ da rosa"4 , A
Pabr40 segundo G.H. S , al6n de ct~es esparsas do Evange/bo e do
Antigo 'IBstamento ft& e 1ralISformad3s, parodiadas eironizactds. Enfim,
um material que justifica a leitura de sua obra por esse vi6i. Portanto,
tomo por b3se 0 romance de 1964, A Paixt10 segundo G.H. 6 , para 0
exame dessamat&ia. Este tftulo remere nitidamente aexpressao "Paixio
de Jesus Cristo segundo Mateus" ou "Paixio de Jesus Cristo segundo
Joio" e a todas as narrativ3s da ~ presentes no Novo Testamento.
Netas, os sofrlmentos de Cristo sio reJatados por sellS disdpulos.
No romance, ea personagem narradora, identiftcada petas
inidaJs G.H., quem relata sua pr6prJa paiD<> a um suposto interlocutor
(tu), estraregia utillwfa para sustentar a possibilidade narrativa, mas
que nio chega a quebrar a marca mqno16gica que a caracteriza. Um
dia, como sua empregada tivesse sardo do emprego, G.H. resolve fazer
uma limpeza no quartinho, antes que ele fosse ocupado por uma outr2.
ma abre a porta do quarto espermdo encontrar ali um 3ID.ontoado de
jornais e quinquilharias, mas, para seu espanto, depara com urn quarto
inteir3lD.ente limpo. Como seu prop6sito eyllimpar, arejar, ocupando
3&Wl amanha de 6cto, elase impacienta com a"omadia de proprietarla"
da empregada, que tinha espoliado 0 quartinho de sua fun~ de
dep6sito. A partir daf, G.H. com~ a terimpressaes do quarto ate 0
momento em que ve numa das paredes, quase em tamanho natural, 0
contomo fetto a carvio, de urn homem nu, urna mulher nua e urn do.

3. RJ,Artenova, 1974.
4. Conto inserido em LafOs de Famflia, ~, Ed. Francisco Alves, 1960.
5. RJ, Ed. do Autor, 1964.

6. Todas as dta~es deste romance prov@m da edi~() crftica coordenada por Benedito
Nunes, CoI~Arquivos, 13, Ftorian6polls, Ed. da UFSC, 1988.
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As figuras nIo mant@m ~ entre si; rigidas, maJs engas13das nebs

proprias que na parede, cada uma olha para frente, desconhecendo-se
rectprocamente. Este 0 recado deixado pela empregada apatl'oa. RIa,
por sua Vel, cabeno desmho duro eprimlirio,passando aar realmeote
no quarto, presa e sem nenhurn ponto de refer@nda, ji que, ali, deixara
.de ser aquela que se· enxergava exclusivamente no olbar cUmplice de
seuspares

nome.emjJnJgRIJa)

prlmeirtlpessoa realmente
8%I8rlorde aIjo oIbtIreu tol1llltJa conscihlda (p.28).

]aMir (0

81'(1 (I

H, portanto, a partir de urn enfrentamento social (patroa x
empregada) que 0 romance potenda oma contrafigura, que permite a
protagonista ocupar 0 lugar de su}e1to, ao mesmo tempo que prepara 0
terrmo para oaparecimento da baraJa. Es1a emerge do inta'ior do guardaroupa e, em pantco, G.B. a esmaga, comprimJndo-a com a porta, e,
olbando sua vftima inerme~e tamb6n a olha, entre a repugnincia ea
~, desencade1a-se urn procaw de introsp~, em que G.B. se
v@ sendo vista, eswziada de sua vida pessoal, <lando inicio apaixio. Ea
partir da bar3ta que G.B. se desnuda daqullo que eJa ~ para estabelecer
com 0 inseto om ~ de unmo. Para confirmar esse nexo, eJa mgere a
m1lSSa branca do inseto esmagado, numa espkie de ritual de comunhao
sagnula, em que 0 horror e a ~ se equivalem. Mas 0 processo se
interrompe porque a protagoItlsta sente urn acesso de nojo incoercfvel
que a impede de continuar 0 caminho e a traz de volta.
A partir do incidente dom&tico, projeta-se urn movimento

interior na protagonista, que solapa sua estabilidade, desalojando-a da
moldura da exist@ncia cotidiana, impulsionando-a na dir~ de uma
eDst@nda impawal, da materia. Configura-se, asslm, a perda de sua
identidade, sacriftcada em nome de oma reden~J,1a pr6pria coisa de
que passa a participar, numa espeeie de santidade leiga, profana,
constitufda apartir de uma comunhio sacri1ega que'rituaUza 0 sacriffcio

consumado.
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Ii.

1.

A"mII metamofjose_ que jIImJ IUIIo 0queM
811

Ii.

eo f/II6
BN _ - sdl6flbo otJllBeu SOlI etJ&O'fl oque sou? (p.

44, grlfo meu)

Essa converslo radicatpor que passa a"personagan traduz-se
numa atitude de desperson~ (ou "desero~o", como diz 0
texto), onde tudo )he earreba13do, mas M um ganho na perda, pois
peIa n~ de si, cia alcan~ a realidade. Essa realidade informe, e0
infernalmente inexpressivo, 0neutro, lugar onde nio M esperan~ nan
piedade,um mundo primmi.o sem ~o nemfuturo, preso ao instai:J.tejJ, hora de vtver e de convtver no impessoal com Deus. Todo esfor~o
humano de s~o, que consiste em transcender, conflUi para a
amplitl~ do nucleo da vida, daquilo que stmplesmente f.
Nessa tra)et6ria, onde se desmha a linha de ~ de G.B., a
personagem percorre, ate 0 seu retorno ao moodo humano do qual
safra, 0 arco de sentimentos extremos e contradit6rios, bem como os
contrastes da existencia - santidade epecado, esperan~ e desespero,
pureza e impureza, hummo e divino, etc, onde cada p610 se confunde
com 0 seu oposto, numa quebra contundente do maniquefsmo. Ena
cena de ritualiz~o desse trajeto pessoal que ressoam os ecos de
diferentes religiBes.
Ora, a liturgia crista atualiza reiteradamente um cenario
metaf6rico/metonlmico, onde pao = corpo e vinho = sangue, que
transporta 0 cristio a uma cella original sempre id&.tica: a morte de
Cristo na cruz. Assim, sua economiasimb6lica tem por baseaidmtiqade
(a imi~o de Cristo) e a rwetdo.
Mas a experiencia de G.B. transforma essa liturgia a partir do
momenta em que cia "comunga" nio com ah6stia, mas com um blseto.
Segundo 0 cristianismo, ah6stia, na comunhao, eassimilada pelo corpo
de Cristo e 0 homem que a ingere, num movimento ascendente, nele se
transforma, transcendendo, assim, sua condi~ de homan. No ritual
da protagonista, 0 movimento toma uma dir~ contraria: cia assimilase ~ materia viva, onde localiza a vida divina, negando a ideia de Deus
enquanto ser pessoal e transcendente, ea idBa do humano como ser a
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caminho da transcmd&1da. Apartir dar, Deus ereferido como 0 Deus,
~do de nomepr6prio acomum, equivalendo a~ do impe;soal.
Ha urn vetor descendente que remterpreta a\'tsIo de Deus, situando-o
no mesmo plano que a materia viva, lirando dele a prom~de ~
e de esperan~ projetadas no futuro, pr6prias ao crlstianismo.
Porque 0 Deus IfiIo promete. EIe emuito malo,que Isso: Die I,
e nt#1ICII p4I'fI de set: (p. 94)

Deus eatualidade e e~ a possibilidade do remo dos cWs
sobre a terra. se assim e, elimina-se 0 dispositivo que impuJsiona a
procrastlna~o, 0 voltar-se para 0 futuro exigido pela esperan~a,
abrigando-se a vida no a&QIa•
...presc;ndi,dII fIS/JeI'tI1IftI slgni}ic4 queeu limbo quejJtISStII' a
vitJer, eniD ajJenIJs ameprometeravil/a. D Isto maiorsusJo
que eu posso fer. .Antes eu esperava. Mas 0 Deus I boje.
reinojd co~u. (p.95)

eo

seu

A heresia da ingest!o da h6stialbarata apresenta, mtretanto,

uma dupJa face: eta t3mbEm fere os preceitos judaicos, confonne se
pode ver em Levftlco 11: 13, que invmtaria a norm~ dos animais
puros e impuros, proibindo ao homem alimmtar-se dos Ultimos. 0
jUdafsmo nlo e om credo no smUdo cristio da palavra. IDe mais
normatiza, legtsla e regula a condota do que se constr6i sobre cren~
e dogmas. AMis/md7 e a HalaklJd8 , porexemplo, sao comp&dios de
leis, n20 de doutrinas. Entret:mlo, a afinn~ IYc1sica do judmmo ea
exist@ncia de Deus. Eesse dado que 0 lorna uma religiio. Esse Deus

codiftca~o legal da ess&1c1a da lei oral apartir do Segundo Templo. Foi
compilada pelo rabino Yehudi Ha-Nassi.

7. Mtshnd -

8.HaWbd-daraizhebraica"halakh",quesigniftcaandar,caninhar,~umadasduas

linhas de comenWios que integra 0 Talmud, reunJndo
regulamentos aseremseguidos.
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conjunto de regras e

3.

apresenta a pecuJimdade de proibir formalmente toda o.~ pe1a
imagem ou pe1a escultura, 56 podendo ser representado pe1a ~crUura
atraves de seus nom~: SbatJat, Bl, Elobtm, Makom, Yah, e, por ftm, 0
tetragrama ilegfvel, oferecendo-nos um exemplo eloquente da
equivoddade da linguagem. Todo ediffdo interpretativo do Mklrasb9
ed ancorado n~ nome,inoIIliMvel, realidade inapreeosfvel, termo
exclufdo daordem dos s~cados, que suporta uma eadem quase
infinita de significan~ que sobre eta ~. A concep~ de Deus
aparece, assim, como 0 pr6prio paradigma da linguagem10 , seodo a
~~ sobre a letra e a escritura provave1mente 0 principal eixo
do pensamento Judaico eseu ~ mais original. ~e modo, 0 nome
de Deus e toda sua rev~ nio sao mais que 0 ponto de partida para
uma peregrina~o semarttica, cuja figura geometrica seria a espiral
ascendente e inconclusa, seodo a rev~, n~te sentido, 0 ~bo~ de
umadoutrinanunaplenamenteconftgurada: correspondea cada~
o trabalho de aproximar-se das Escritur3s com 0 instrumental da fala e
da escrita, mmtendo-se, entretmto, sempre dtstante do lugar do Pat e
de seu sentido, 0 que instaura, ao contclrio da economia simb6lica do
cristianismo baseada na repeti~o e na denota~o, um campo de
cono~ possfvel, mas sempre incompleta. Ht quem considere que a
revolu~o cristi tenha girado tamb6n ao redor da palavra. Cansados,
alguns, de manter-se0.& aom Pat cujo sentido nao se alcan~, elevaram
aeategoria de Deus alguem cuja palavra era clara, alguem que apagava
as dUvidas (Eu sou 0 Caminho, a Verdade e a Vida), oferecendo um
sentido inequfvoco para a vida e para a morte. Segundo essa linha de
racioclnio, os cristios divinizaram 0 sentido da palavra humana, pois
com 0 assassinato de Cristo assumido como reden~, assassinaram
igualmente a progressao do sentido, na medida em que jt 0 haviam

9. MitJrasb - da rail "darasb", que, no sentido biblico signiftca examlnar, pesquisar,
~ 0 nome que se atribui aos comentarios da Biblia.
10. Segundo a tradi~lio judaica, ealinguagem que vincula 0 mundo terreno ao divino.
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encontrado, uma vez que apalavra do FiJh~ foi reunir-se com aD2tUreza
de Deus.ll
Retornmdo l cenacentraldo romance, nota-seno ala de blgerir
a barata a desobedi@ncia da lei ritual judatca, vista como blstrumento
para 0 aperfei~oamento ~tico e moral. Assim, 0 que deveria ser
inquesUonZrel, transforma-se num exercfdo haWchico12 muldplicador
de dUvidas, lnstaunmdo-se 0 ~ sagrado pelo seu reres:
...par que n40 querla eu me 1011Im' lmundtl fJUlInlo a barala?
que Id8al me jJreIIdla (J() senlimenlo de uma 1IJeIa? por que
n40 me Iornarla eu lmundtl, exalamenle como eu loda me
tlescolJrla? 0 que lemla eu?flear lmundtl de qui?
Fiear imundtl dea/egrla. (pp. 4748)

Fmbora a escolha da barata esteJa ligada l sua ancestralidade,
eta nIo ~ inocente do ponto de vista religioso. Principalmente quando
se observa que 0 ser Infimo e "imundo" ecomparado com 0 inftnito e
o divino, ao mesmo tempo que eidtmificado, no registro cristio, com
a mae de CriSto, Virgem Maria, idealiz~ moa da maternidade:
G.H. contempla amateria branca expelidapelo corpo da barata esmagada
eessalheparece amataiafetaJ.por etaexp~daao provocar um aborta.
Ugando essas duas imagens, desenha-se 0 fundo metaf6rico da
maternidade dado pela ftgura da Virgem:

11. Confonne., de Jordt Uove~ Por una esl8lla1 egofsla (Esquizosemla). Barcelona,
Ed. Anagrama, 1978.0 autor estende sua rdlexJo ponderando que "No es extrafio que
la epica, como g~nero literario monol6giCo y estrueturalmente reiteraUvo conviviera
con el gran desarrollo del cristianlsmo; como tampoco 10 es que la novela barroca,
transformadonal y generativa, progresivamente dial6gica, g~nero de la ambigiiedad por
excelenda, lectura abierta ala lnfinl.dad de senUdos, coindda con la crisis progresiva
del crisUanlsmo en Europa" (pp. 247-248).
12. Halakha: ~ aparte normativa do Talmud, onde estao estabeled.das as leis aserem
seguidas.
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a.
DBdenIro do ItIIJt"JIucm BSl4St1INio 14m aJmfI10 brrmaJ BgtOSSO
como puz, mae, IHmdlta sols ros entre as baraIas, agora e na
bora desta tua mlnba morte, barata ejOla. (p. 61)

Apar6dia da. Ave Maria, entretanto, cola-se ammsgressao
da lei judaica de contato com 0 impuro, 0 que traz, como
conseqti@ncia imediata, a transform~ e a inversio do espa~o
s2gr1do. HG.B. sabe que e1a caminha em terreno minado:

e

Osmgu/IImentos eas1811, erajl'eClso niio~-/os, preclso
niio 8$IJfIIJCef que sem os regu/tJmentos e as leis tam1Jem niio
btmJrd onJem/.../MasequeeujJ ntio podllJmals meama1Tar.
A primm Uga¢o jtJ SB IInba Involuntarlamente partido, e
eu me despregatJa da lei, memo Inlulndo que 1m entrar no
Inferno till matlrla viva (p.39).

Tanto a Tord como oMidrasb partem da rev~ para apr3tica
dos preceitos que incluem os papeis, as leis e rituals a serem
ObededdOS.13 Ja a autora parte daquilo que eIa percebe como limite e
aprlsionamento na vida cotidiana para perfazer 0 sentido inverso e atingir
o neutro, 0 organico, a pulsio de vida primmia. Assim, eIa tropCQI. na
lei, porque e preciso atravessa-la para ir ao encontro desse clemente
origintrio da vida. Mas a Biblia suporta essa via de mao dupla, pois ao
ser matriz fundante do aprisionamento - ja que ao instaurar a lei a
exist@ncia ganha seus limites - , eIa etamb6n 0 Iugar da origem, da
paIavra reveIada, acionando a partir deJa urn movimento ininterrupto
de comentarios.
Aexperi@ncia mats radical, em A Patxao Segundo G.B., e
percorrer 0 itinertrio da linguagem em dir~ ao sU&1cio, pois a
ren\1ncla avida pessoal da protagonista tnIZ a reboque a destrui~ da

13. cr., de Berta Waldman, A Tetra e a lei no lexto de Clarice Lispector (in~dito),
onde se trala com maior amplitude aquestlo da lei judaica eda palavra na obra da
autora.
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linguagem humana. Mas como a narrativa nIo pode caIar, a linguagem
dobra-sesobresi e~ acontornat as m311eil'as possfveis de namIl', de
referir ao real ou a mataia divina.

e

... viM II tJitltI em tJ8Z d8 tJitJer II prOpritI tJitltI proibilJo.
jJeC4do entrtIr tItIltItII8rltI divltltl (p. 63).

E

Como designar 0 impalpavel? Entregue aos poderes e a
impot@nda da linguagem, s6 a escrita errante, distante e pr6xima do
real, ecapaz de evocar 0 imp$SC de queMum "resto" nIo representivel,
impossfvel de nominar. Esse inominavel e· 0 Deus abscondttus da
escritura segundo Clarice Lispector, que s6 se pronunda pelo si!&cio,
portmto, pelo fracasso da linguagem. Ejustamente nessa dir~ que a
escritura de Lispector perm311ece fiel a mterdi~ bfbJica judaica de
delimitar 0 que Ilio tern limite, de represeotar 0 absoluto. Eesse dilema
que abre 0 romance:

so

Aquilo d8 que se vive - e por niJo fer nome II mud8z
pronuncitl tHs$0 que me fJjJfOXimo IIIrtItJ8s dtI grrmtJe
Iarguem d8 deiXllt'd8 me set: NiJo jXJtrjUe ell entiJo enrotIlre 0
nome etomeconcreto 0 ;m/JfllptitJel- mtJSjXJtrjUe tlesigno 0
;mfJtllpdvelromo ;tiifJtllJxJvel (p. 9).

e

Mas eque ItImMm n40 setquefonntl dtIr tIO que meaconteceu.
E88m dtlrumtlfonntltltldtl meexiste. (p.ll)

Este Jivro que com~ e termina com sets travess6es marca a
ruPtura de G.B. com sen mundo. Apon~ inusitada e 0 movJmento
cirwJar da narrativa situam-na no limite das normas da enun~,
criando uma estrutura seminUcacomplexa. Se comparada com amUsica,
dir-se--ia que se esta di311te de um objeto que rompe 0 sistema tonal,
substitufdo por agrega~oes harm6nicas sem uma cidadania demarcada.
Espooe de improviso emitido por urna VOl dubitativa alheJa I)s asso~Oes
habituais feitas de entorpecida razao comum, de superficial e gasta
analogia. Dmtro dos tlavessOes, 0 ~ ag6nico do sujeito edo sentido,
esp~ onde 0 sujeito se procura ese perde, se reencontn pm tomar
ase perder. 0 processo eurn circuito, urna arena de Iuta, urn exerclcio
15.

a.
existencial ml bmca de sentido. Esse exercido obriga a linguagem a
se desvestir de seus adomos, do que se convendonou chamar.de
linguagan liter3ria, numa tmlativa de deixar mlergir 0 material recalcado
nela depositado.

e

E porque torou no 11UJXpt'eSslvo, a plor arte a expresstva,
aquela que transgrl4e 0 ~ delerro eo pedafO de vtdro, e
osorrlso e 0 grlto. (p. 91)

o inexpressivo seria 0 dfuamo que adona a linguagml co~o
uma espCcie de toque de Midas ~ avess3S. sem adomos ou acr~os
ela deveJundonar como aIusio do real que, segundo 0 texto, ede uma
blsipidel pungente. scm esquecer em mmum momento que a colsa
nunca pode ser realmente tocada. 0 n6 vital eum dedo apontando-a (p.
89). E0 fraC3sso a d~o de uma eserita que busca dar forma ao
incomensuclvel.
Retomando 0 merguIho da protagormtano regislro que asubtrai
do cotidiano, e importante frisar que 0 impulso primeiro desse
movimento edado pela empregada negra Janalr, cujo nome ressoa em
Janafna, outra deoo~o de Iemanji, ow que provem de uma
~ ioroba e, no Brasil, esincreti22da com NossaSeohora daImacuJada
Concei~,l4 Por ser a ~ das Aguas, erepresentada freqtientemente
sob a forma Jatinizada de uma sereia, com 10ngos cabelos 8Oltos ao
vento. 0 s3bado eo dia da semana que lhe econsagrado. 0 nome ea
cor deJanair levam a assocta-la aos ritos africanos, embora alinguagem
de assoc~oes livres do texto erie uma ultrapassagem desses ritos,
desdobrando-se em refermctas a mlimias do Egtto, hier6gltfos,
sarc6fugos, deserto, salamandras e grifos, 0 que traz uma ambifficta
oriental que mascara a outra.
14. Arespeito de onxas e religioes afro-brasiletras veja-se, de Pierre Fatumbi Verger,
Orlxtls (Deuses lorubtls naAfrlca e no Novo Mundo), SP, Cfrcu10 do Uvro, 1981.
Veja-se, tambem, 0 livro do antrop61ogo ingl.@S radicado no Brasil, Peter Fry, Para
Ing/As Ver. RJ, Zahar Editores, 1982. Neste livro, Fry analisa de que modo aumbanda

coexiste com a industrializa~o ea "modemidade", colocando-se como questio por
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No comC9> dtSteskulo, os mndomlJlis eas macumlJas ercun
constituidos por descmdentfs de escravos. Os cultos fonun tnzidos
com eltS e, para mitigar a repressfo por parte dos brancos, os deuses
da Africa enun disfar~os sob as dmo~tS dos santos cat6Jicos.
As r~tS mtre os cultos afro e a elite governmte enun ambfguas,
poJs, se, por um lado, a burgu~ os reprimia, por outro, reconhecia
seu puder ritual. Os que nio tinham poder econ6mico ou politico eram
vistas como portadortS de podertS sobrenaturais. Nas tr@S l1ltimas
d~, entretmto, aumbandanlos6 cresceu exponendaJmente, como
a composi~ sodal de seus membros tamb6n mudou. Eta defxou 0
mon0p6Jio denegros esofreu um branqueammto, abarcando diferentes
eulias e todas as cbsses sociais.
oculto afro emonotefsta somente no nome, jt que a divindade
eociosa e sustentada por uma corte magnifica de t5Pfritos menortS
que, segundo a cren~ maniftStam-se aos vivos atraves da mediunidade
t5Piritual, de sonhos eoutras apari~tS. EsstS t5Pfritos sao orgarUzados
numa ~e de hierarquia paramilitIr de linhas e&.bngtS. Ahierarquia
econduzida pelos santos ou orlxas, e cadi um desses santos tern sob
seu controle um nUmero de espfritos menortS de Wrios tipos. SCm
esgotar a lJsta, os principafs sao os pretos velbos, os caIJockiS (fudios)
e os tbefts (atm9lS). Todos esses espfritos rt5Pondem aos apelos de
aIuda dos clientes, 0 que da areligtlo um cunho prttico, apoiado em
solu~ imediatistas de magias a curto prazo para os problemas que
vio surgindo. De certo modo, as religiotS afro brasUeiras, porque
ciramscrl.tas ao aqpi e a&Qfa, se situam na conmd'ace do crJstianismo e
do judafsmo, ambas atuantes num t5Pectro de tempo que wi das origens
a eternidade, exigindo de seus fiels a obedi&tcta de princfpios que

que essa religiio, com forte Wase em solu~ migicas de problemas urgentes, emvez
de que deftnbarcom a"modemidade", cresceconcomitante rom eta. Como contraponto
Aumbanda, ele estuda pen1eCOS1atismo na Inglaterra, na suafase de lndus~o
mais l'lfpida, skulo XIX.
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apontam para uma reden~ futura, enquanto OS despacbos, antfdotos
rituais ordemdos para se alcan\W um dado fim, codiftcam 0 alcance
de solu~es imediat3s para as desditas que af1jgem 0 homem.

odesenho de]anair inscrito na parede, amaneira dos bonecos
na magia negra, marca 0 inido da trajet6ria da protagonista, pols, ao
identificar-se com a "mnmia" grafada, ela sat de si, desloca-se,
transpondo-se para aquela - a do desenho -, abrindo brecha paraa
paixio. Abarata, por seu lado, nao eurn lcone da vida, ela e, em sua
materialidade, a Massa viva (urn tamanho escuro andando), que pede
que a reden~ se ~ na pr6pria coisa, sendo necessm-to para isso p6la na boca e ingeri-la. Como a partir desse momento 0 raciodnio l6gico
nao fundona mais, urn comando hipn6tico conduz a protagonista para
zonas inusitadas. Antes de prosseguir, chamo a aten~o para a
sobreposi~ de ]anairA>aratalVirgem Maria num mesmo eJxo seminUco
que configura a maternidade.· Acadeia ]anair/}analnaIIemanjt, attavffi
da Ultima, erepresentada como ftgura de matrona de selos volumosos,
sfmbolo de maternidade fecunda; a barata eapresentada como especte
de mae ancestral, cu)o sangue ebranco como 0 leite, e aVirgem Maria
- arquetipo da maternidade - etrazida ao texto em forma de prece
truncada (Ave Maria) interpostacom 0 inseto, ecom apr6prianarradora,
mae abortada. Apartir da sugestao da imagem matricial, imprime-se,
no texto, urn movimento de volta, passando por urna desdda ao inferno,
nao ao maniquefsta cristao, mas urn inferno sem pecado nem castigo
que proporciona a alegria demonfaca aIivlada da dor de perder-se. Como
os opostos sao dessemantizados, 0 Inferno passaaEden, lugar da alegria
do vivo, incluindo-se ali a materia divina.
A a/egrla de perder-se

eU1M a/egrla de sabatb (p. 68).

Mas a mtnba mats arcatca e denwnfaca tias S8des me havta
levatJo subterraneamenteadesmoronar todas as constru¢es.
Asede pecamtnosa me gutava - e agora eu set que sentir 0
gosto desse quase nada eaaIegrla secreta dos deuses. Eum
nada que e0 Deus -e que nao tern gosto. (p. 67)
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Nem 0 Judafsmo nero 0 crJstianismo diD suporte a essa alegrJa
possfvel dentro dos ritu3Js dam. Entre os judet5 0 sabadl ~ 0 ~o
dia depois da~; dia do repouso de Deus, sendo 0 preceito ~co
do jUdafsmo a guarda d~ dia consagrado a me (Gen. 2, 2-3). F.xiste,
por6n, outra tradi~ ligada ao sabalh. Asimpr~~ dos profetas
Isaias e Oseas contra os ~ e as f~tas re1igiosas ligadas lOS ciclos
lunar~, mostrw que existem ~s de uma antiga tradi~ da Cpoca
n6made, segundo a qual 0 sabalh se celebrava como f~ta de alegrJa,
sem neohuma asso~ com 0 diado ~or. Era a ~do plenilUnio.
Depois a celeb. ~tendeu-se a cada uma das quatro &st5 do ciclo
lunar e tornou-se a f~ do sCUmo dia. A~ tradi~ liga-se 0 sabath
<las feiticek$15 e tambem a orgiaem que a perso~em G.H. se perde.
Al, frui-se a coisa de que sao fejtas as coisas - ~ ~ a alegrJa crua da
magia negra. (p. 67) No conto "A reparti~ dos pies"16, Clarice
Lispector usa 0 dbado para unir p~as dfspar~ procedentes de um
"trem descarrilado" em torno de uma m~ Carta, m~clando aspectos
cristios da Eucaristia ("a reparti~ dos pies"), pagaos ("em nome de
nada comemos") e referencias ao Antigo T~ento (os alimentos
servidos no sabath, 0 conto biblico de Cairn eAlle!), enquanto wi 1r3Zendo
Deus para baixo, depositando-o Ja fora... nas acldas, transferindo 0
dMnopara uma perspectiva de completa imanencia.
No romance, entretanto, a arcaica e demoni'aca sede de orgia
que ocorre no sabath, realiza-se no interior de uma forma litUrgica
anticristi (missa negra) e antijudaica (ocorre no dbado que nio e
guardado, masfestejado orgiasticamente), obedecendo mats aumal6gica
de soooo, onde 0 potencial mfgico do arrebatamento onb1co ganha
relevo. Os cavalos que atravessam aobra de Uspector, carregando a
imagem· de fascin~ libertmia, tambfm na Paix40 trotam dentro da
personagem, chamando-a para 0 f~tim noturno.

15. Confonne nota 29 da edi~o crflica deA Palx40 Segundo G.B., op. dt
16. EmALegit1oBstrangetra. 18 ed. ,Iq, Editorado Autor, 1964.
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Nunca mals repousarei: roubei 0 CtIVIIIo de CIIfIIIla do rm de
sabatb. se adol'lJl8fO lUll inslame, 0 eco de um relJndJo me
desperta. EillUtil ntJO ir. (p. 83)

Esses animals suscitam a identifica~o das personagens
clariceanas que, atram deles, reconhecem 0 Iado instinUvo de que sao
feitas (0 cavalo me indica 0 que SOUI7 ). Por outro lado, os cavalos
tamb6n. t&n papel importanteno ritual afro bnsileiro. Eles representam
aqueles que t&n 0 priviMgio de ser "montados" (por isso, cavalos) pelo
0riD, tomando-se 0 veiculo que permite adivindade voltar aterra para
conceder·~, resolver desav~ e dar remMio e consolo para
domtes e desafornmados. Assim, 0 mundo celeste nIo esti distante,
nem 2dma, e 0 crmte pode conversar diretammte com os deuses e
aproveitar sua benevolmcia.
Enquanto dura 0 enfeiti~o sabath, e0 cavalo com 0 eco de
om re1incho que emite seucham.ado. Slo os cavalos que pairam im6veis
ou trotando nas trevas, ~ esem peso, Jnvfsfveis, por6n respirando,
chegando a emprestar virtualmente sua forma amulher: 18
Mal eu saUse do quarto minbaforma iria se fJtJO/umantio e
apurando, e, quando cbegasse arua,jdestarla aga/opar com
patas sensfveIs, oscasros est:omJfPndo nosUittmos degraus da
escada da CQSQ. ])a ~ deserta eu oIbaria um canto eo
outro. E verla as colsas como um cavalo as vi.

Entre cies que ladram nas encruzilhadas pressentindo 0
sobrenatural, a figura da mulher tomada pelo cavalo remete aos cultos
afro onde os espi'ritos se incorporam em seus mMiuns,19 Entretanto,
essa pcltica ritual nIo comparece mtida no texto de Clarice, embora
detlagre seus simbolos e alavanque 0 tr3nSe psfquico que desaloja a

17. Em Ontieeslivestes de notte. RJ,Artenova, 1974, p.51.
18. Ontie eslivestes de noite. op. cit, p. 54.
19. Arela~o do cavalo como instrnmento medil1nico na obra de Clarice Uspeetor me
foi sugeridapelo trabalho de Ana LuCia AndradeAs dobras constehclonais do corpus
clarlescuro (inedito).
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personagem de sua raclonalldade e de sw colidlano, para onde, no
6n2l do romance, retoma. A experi@ncia da linguagem, no entanto,
prossegue n~ jogo ventrfloco scm retorno possfvel, desdobl'3l1do-se e
eslil'3l1do-se em jogos ml que a escolha da enuncia\iO faz do enunciado
seu "cavalo" (~ ele que t'aJa), e;for~do-se para lan~ os ecos da
mat&ia reprimida naquilo que ~ dUo, trazendo sempre a Iembl'3l1~ de
que alga deve se ausentar para que alguma coisa se tome presente e
tale, testemunhando permanenttmente seus llini~ diante Wquilo que
nao pode ser articuJado. T2lvez por isso 0 momento da incorpo~ da
baraaa seta elfptico no romance. Suposto, ~ ~ momento, enlretanto,
que se amplia e wi delinemdo de forma tateante "0 m:m tna1can~el"
- 0 contado com 0 real-, no texto, "a materia divina". 13m.b6n a
autora ~ montana enfeiti~a que se deixa Ievar pela ~ do
indeternUnado, 0 estnmgeiro que &Ia atrav~ deJa ("Mas a maquma
corre antes que meus dedos comm. AnWfuina ~eve ml miln20"). A
escuta do enigma da esaitura, 0 seu trabaJho de linguagem refina a
sensibilid3de para oevento de uma £rase imprevisivel, desconhecida,
que pOe em xeque a Iegitim3~ de qualquer meta-jogo de linguagem,
restrlngindo-o ~ regras heterog@neas que 0 constituem.
Mas por que a autora utillza as ressonanci3S, os registros e 0
imagirWio de diferentes rellgioes, que Jntertrocam seus atributos, mas
tamMm colidem entre si, para estruturaf sua narrativa, se eta rebate e
desloca os sens prmcfpios e se debate entre SU3S maJhas, construJndo
uma cerim6nia pr6pria, onde as tradi~oes religiosas acabam
tran8pat'ea!ndo pelo avesso? As respos~ si> mUltipbs: porqueaesaitora
identificanas religtOes sistemas simb6licos de maior ou menor ctr~o
no Brasil, 0 que implica, 30 ~Ios para a estru~ do romance,
poder contar com contextos comuns de experi@nci3S hum~, onde
ela se Jnclui. Porque interessa aautora reavaliar as certezas religiosas e

20. EmA Descoberta do Mundo. RJ, Ed. Nova Fronteira, 2& ed.,I9&\, p.353.
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teo16gicas submetendo-as l prow de uma realidade que as faz wciJar.
Porque lhe inter~ promover 0 choque entre 0 dt5e)o de etemidade e
a consci@n.cia aguda da precariedade do Mundo e das coisas. Porque a
religiio consiste principa1mente em dar sentido ~ coisas, ao passo que
d romance desestabillza os sentidos, colocando em novo esquadro
personagem, linguagem e Deus.
Ao final do romance G.B. pergunta-se atOnita:

e

e
e

Viver s6 ista? (...) e:ratamen16 ista, responde-1be a tIOZ do
texta. /.../Ii essitIcia de uma jnsipidez pungente. (p. 111)

o texto clariceano ~ uma pergunta nao uma resposta sobre 0
mundo, oferecendo-se, assim., como um campo aberto de quest6es.

18.

