9

Uma interpretação dos tópicos do fantástico nos dois últimos romances de José Saramago – Ensaio sobre a Cegueira e Todos os Nomes
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O que eu quero é que se note nos meus livros que passou por este mundo (valha isso o que valer, atenção!) um homem que se chamou José Saramago. Quero que isso se saiba na leitura dos meus livros; desejo que a leitura dos meus livros não seja a de uns quantos romances acrescentados à leitura, mas que neles se perceba o sinal de uma pessoa.  Carlos Reis, Diálogos com José Saramago, Lisboa, Ed. Caminho, 1999, p. 98.

O romance de José Saramago é para nós comparável a uma gigantesca catedral, repleta de símbolos e trabalhados portadores, todos eles, de inúmeros sentidos. A atitude do leitor é a do visitante da catedral: silêncio, recolhimento, contemplação, reflexão e debate interior. É difícil ao leitor captar todos os sentidos para que reenviam os detalhes da catedral; apreendem-se parcelas e cada vez que visitamos uma dada obra encontramos sempre pormenores a que anteriormente não tínhamos sido sensíveis. Neste trabalho fomos sensíveis a um detalhe e procurámos encontrar-lhe os sentidos.
Em nosso entender, percorre as obras em que nos centrámos – Ensaio sobre a cegueira e Todos os nomes – uma tendência para o estabelecer uma relação ambígua entre o imaginário e o real que provoca no leitor um choque emotivo propositado. Esta tendência não se afasta do entendimento do fantástico para a maioria dos críticos que se debruçam sobre o assunto.  Louis VAX, em L'art et la littérature fantastiques, Paris, Col. Que sais-je?, PUF, 1974, 4ª ed., define deste modo a narrativa fantástica: «Le récit fantastique (...) aime nous présenter, habitant le monde réel où nous sommes, des hommes comme nous, placés soudainement en présence de l'inexplicable», op. cit., p. 5-6. O momento fantástico é um momento de tensão entre o real e o possível, revelando, em muitos casos, a anomalia do universo real.
Para Angel Rama, a refracção hiperbólica de uma realidade deformada e absurda são exemplos críticos que questionam a ordem sob a qual o mundo é apresentado, exagerando as imperfeições e as contradições. Angel Rama, "Julio Cortazar, Inventeur du futur", L' Arc 80 (4º trimestre de 1980) 12-13.

1. Registamos na escrita de Saramago determinadas características coerentes com esta tensão que é o resultado de uma atitude de intervenção e de subversão em relação às práticas correntes.
As reflexões que Saramago tem feito sobre o que é escrever revelam uma certa angústia perante a intradutibilidade do pensamento através da palavra que é sempre sentida como exígua para captar o silêncio que a antecede. É por esse facto que Saramago se demora nela, a trabalha de um prisma e do outro, se serve dela para que o leitor reflicta nela; tenta explicar multimodamente ao leitor a sua ideia, numa «obsessão de claridade». Veja-se, por exemplo, as reflexões sobre o que é escrever em José Saramago, Cadernos de Lanzarote, Diário V, Lisboa, Ed. Caminho,1998, p.52. Num outro texto, e referindo-se à escrita do romance, explica--a como «uma necessidade minha que começo por ter como pessoa e que consiste em tentar explicar tudo. (...) como se em cada momento eu me apercebesse de que alguma coisa tinha ficado por esclarecer e insisto e mostro-a de outra maneira e ilumino-a de outro modo, com uma espécie de obsessão de claridade» Cfr. Carlos Reis, Diálogos com José Saramago, op. cit., p. 125.
A propensão para o discurso aforístico num contexto de oralidade é outra característica que tem a ver com o que acabámos de dizer, mas tem também a ver com uma concepção ética do romance. Luís de Sousa Rebelo observou bem este aspecto no prefácio a José Saramago, Manual de pintura e caligrafia, Lisboa, Ed. Caminho, 1983, p. 7-38: «O período espraiado, a asserção cortada de orações incisas e autocorrecções, justapostas mais como ardil retórico de um modo de dicção do que como meio de evitar a ambiguidade latente, são alguns dos processos com que Saramago vence as normas do literário para lhe imprimir o tom conversado de um milenário contador de estórias.» (p.12). Se, por um lado, esse discurso retarda o ritmo da leitura porque obriga à reflexão, por outro lado, ele contribui para tornar óbvio e convincente o que está a ser narrado, levando o leitor para o caminho da formação/correcção moral dentro de certos parâmetros que o Autor defende.  Em Todos os nomes, por exemplo, o recurso a esse tipo de discurso é constante. Vejamos dois exemplos: «Não creio que seja uma boa regra de vida deixar-se alguém guiar-se pelo acaso» (TN: 48); "a pele é tudo o que nós queremos que os outros vejam de nós, por baixo dela nem nós próprios conseguimos saber quem somos." (TN: 157)
Esta tendência para a asserção surge, em muitos casos, em sequências preenchidas pelo halo da ironia, uma ironia fina, um permanente sorriso nos lábios do contador de histórias e o leitor habitua-se a conviver com ela; ela é esperada a cada momento gerando sentidos segundos e sendo cúmplice do leitor. Veja-se também este sentido da cumplicidade em Maria Alzira Seixo, O essencial sobre José Saramago, Lisboa, INIC, s/d, p.44. 
A subversão da pontuação que ocorre na escrita de Saramago e que o próprio Autor já explicou repetidas vezes Veja-se, por exemplo, na obra de Carlos Reis, Diálogos com José Saramago, op. cit., p. 101-103. é também uma das características da sua escrita e um tópico que torna novo e coerente, nas diferentes vertentes que o Autor invoca, o seu projecto literário. Carlos Reis, ao referir-se de um modo geral ao romance de Saramago, afirma a este propósito: 
De tudo isso e também da famosa reformulação da pontuação que não poucos engulhos causa a quem ainda não percebeu que ler um texto literário é (também) aderir a uma lógica de singularidade enunciativa que só persiste e se impõe na medida em que quem a fórmula é detentor de um projecto literário sólido e coerente. (op. cit.: 14-15) 
Para além das explicações que o próprio Autor dá para a subversão da pontuação que se prendem com a aproximação do discurso oral de notação musicada, por um lado, e, por outro, com a solicitação da actividade cooperativa do leitor que deseja interventivo na construção de sentidos do texto, a nosso ver, a questão da pontuação em Saramago tem também a ver com a noção de entropia, presente noutros domínios onde o tópico fantástico se insere. Deste modo, a utilização da pontuação que obriga à intervenção atenta do leitor, activando em simultâneo as suas capacidades de ler e ouvir para depois meditar e reflectir obrigam-no a encontrar uma lógica no confuso universal, a reflectir acerca da sua existência num mundo de atropelo e obstáculos em que o Homem se vê impossibilitado de pensar para onde caminha. O leitor que quiser entrar na mundividência saramaguiana é obrigado a parar para pensar, a entrar na conversa com o Autor.
Nessa medida, a pontuação é factor de entropia, levando o leitor a fazer esforço para entender que alguém está a conversar com ele para o ajudar a pensar. 
A noção de entropia está também presente noutros domínios, sobretudo temático-ideológicos, que mais à frente desenvolveremos.
A experiência pessoal de vida como caminhante de um percurso traduz-se na selecção de temas que problematizam a sociedade na qual o Homem se insere, uma sociedade perversora do Homem que em tudo tem contribuído para a destruição humana, uma sociedade que impede o Homem de ver que caminha  para o aniquilamento, uma sociedade que usa irracionalmente a razão, Veja-se a este propósito José Saramago, Cadernos de Lanzarote, Diário V, Lisboa, Ed. Caminho, 1997, p.35. que se esquece dos deveres humanos. Mas é também no sentido da dignificação de um homem que se preocupa com o seu semelhante, que vai sozinho ao encontro de outro homem, um homem que vive o drama da solidão numa sociedade que se caracteriza pela solidão do Homem que a obra do Autor se impõe. Ele mostra uma salutar tendência para violar a regra, para ir ao encontro de uma espécie de entropia natural do universo que as leis da sociedade permanentemente contrariam.
O seu último romance, Todos os nomes, fala-nos do Homem e da singularidade do mundo por ele criado, mostrando de forma clara que eles contrariam a Natureza que tende naturalmente para a desordem, o caos O final do romance trabalha concretamente este último tópico de forma simbólica.: 
Pessoas assim, como este Senhor José, em toda a parte as encontramos, ocupam o seu tempo ou o tempo que crêem sobejar-lhes da vida a juntar selos, moedas, medalhas, jarrões, bilhetes postais, caixas de fósforos, livros, relógios, camisolas desportivas, autógrafos, pedras, bonecos de barro, (...) provavelmente fazem-no por algo a que poderíamos chamar angústia metafísica, talvez por não conseguirem suportar a ideia do caos como regedor único do universo, por isso, com as suas fracas forças e sem ajuda divina, vão tentando pôr alguma ordem no mundo, por um pouco de tempo ainda o conseguem, mas só enquanto puderem defender a sua colecção, porque quando chega o dia de ela se dispersar, e sempre chega esse dia, ou seja por morte ou seja por fadiga do coleccionador, tudo volta ao princípio, tudo torna a confundir-se. (TN: 23-24) José Saramago, Todos os nomes, Lisboa, Ed. Caminho, 1997. 

2. Os dois últimos romances do Autor, Ensaio sobre a cegueira e Todos os nomes, trabalham este tópico de forma complementar.
As estratégias narrativas são diferentes nos dois romances: enquanto em Ensaio sobre a cegueira a sociedade aparece no palco e é acusada em múltiplos planos – a ausência de dignidade, a bestialidade humana, a materialidade desenfreada, o egoísmo, a ganância, o ódio – havendo no final uma mensagem de regeneração possível que simbolicamente a chuva indicia Veja-se um dos episódios finais de Ensaio sobre a cegueira, Lisboa, Ed. Caminho, 1996, p. 265-268., possível porque ainda há homens capazes de a regenerarem, a mulher do médico, a mulher dos óculos escuros e, na sua globalidade, o grupo dos sete da primeira camarata, em Todos os nomes, um dos mais belos romances de amor da literatura portuguesa, é o Sr. José que aparece no palco, mostrando o drama interior de um homem integrado ou não numa sociedade que se esquece que o Outro existe, está ao seu lado, no mesmo trajecto entre o nada e o nada que é a vida, uma sociedade anti-natural, artificial, que não guarda a memória dos factos, mesmo os mais insignificantes, que também são factos, feitos por aqueles que a preenchem. Nesta medida, os dois romances completam-se, ambos trabalham a precariedade da condição humana, mas de formas diferentes.
O pessimismo de Saramago é mais intenso em Todos os nomes, a condenação social e ética é mais profunda e radical. A abertura do romance não permite o sentido da esperança que acontece em Ensaio sobre a cegueira: «É possível que esta cegueira tenha chegado ao fim, é possível que comecemos todos a recuperar a vista.» (ESC: 307) José Saramago, Ensaio sobre a cegueira, Lisboa, Ed. Caminho, 1996. 
São da parte final de Todos os nomes as palavras: «Nada no mundo tem sentido (...) o mundo não tem sentido.» (TN: 274)

3. Quer Ensaio sobre a cegueira quer Todos os nomes apresentam tópicos de um universo fantástico de franja insólita que corroboram os sentidos da irracionalidade humana em não entender profundamente os limites da sua existência e travar uma luta anti-natureza. É essa sociedade que «institui como valores a perseguir, esses, que nós sabemos, o lucro, o êxito, o triunfo sobre o outro e todas estas coisas, essa sociedade que coloca as pessoas numa situação em que acabam por pensar (se é que o dizem e não se limitam a agir) que todos os meios são bons para se alcançar aquilo que se quer» Carlos Reis, Diálogos com José Saramago, op. cit., p. 149-150. que Saramago condena, mostrando que é uma organização que contraria as leis da Natureza.
A imagem do labirinto, presente nos dois romances, mas utilizada de forma mais insistente em Todos os nomes, traduz o pessimismo do Autor, a angústia que sente perante a incapacidade de remediar a situação da condição humana. Esta imagem de proveniência mítica é um tópico de natureza fantástica-insólita. Ela corresponde ao sentido de uma complexa elaboração social, engrenagem construída para o aniquilamento da própria espécie que a gerou, contrariando a lei do Universo; em Ensaio sobre a cegueira o leitor encontra uma Natureza agreste, de costas voltadas para o homem, imagem apocalíptica onde o sol não brilha e a penumbra predomina. Em Todos os nomes o mesmo acontece: a chuva negativa, o nevoeiro e a escuridão acompanham o percurso da personagem ao longo da narrativa – a Conservatória do Registo Civil, as ruas da cidade, a escola, o Cemitério Geral.
No entanto, o Sr. José, que dorme no Cemitério n' «uma oliveira antiga, cujos frutos a gente do subúrbio continua a vir recolher apesar de o olival se ter tornado em cemitério. Com a muita idade, o tronco foi-se-lhe abrindo todo de um lado, de alto a baixo, como um berço que tivesse sido posto de pé para ocupar menos espaço" e onde "começou a sonhar com os gritos de um mundo a resvalar para o nada» (TN: 236), vai acordar com sol, pois «o mundo à sua volta, lentamente, ia ressurgindo das sombras malévolas da noite e das claridades ambíguas de um luar que se despedia.» (TN: 237). A oliveira, símbolo clássico da paz de Deus com os homens, é aqui apresentada como símbolo da paz da Natureza com o Sr. José, personagem que, na sua passagem pela narrativa, evidencia sintomas que a norma comum rotula de loucura. A lição de vida que o Sr. José irá receber do pastor que guarda as suas ovelhas no quarteirão dos suicidas suscita uma paz desejada. Todos os homens são importantes de igual modo; a memória dos homens guarda-se do trajecto que os homens fizeram; a vida é sagrada, não a morte. A veneração não pode ser dada aos mortos em si, mas àquilo que essas pessoas fizeram enquanto viveram. Depois de mortos os seres estão reduzidos a pó:
Num caminho feito de tantos mortos, nenhum deles se levantou quando o ouviu passar, nenhum deles lhe rogou que o ajudasse a reunir a poeira esparzida da carne aos ossos despegados dos encaixes, nenhum deles lhe pediu, vem soprar-me aos olhos o bafo da vida. (TN: 234) 
Significativo é também o facto de estas reflexões surgirem no enquadramento do quarteirão dos suicidas. O pastor que muda os números aos talhões e, como já dissemos, dá uma lição de vida ao Sr. José, explica-lhe que as pessoas que se suicidam não querem ser encontradas, ficando assim «definitivamente livres de importunações» (TN: 241). Encarado o suicídio como uma abdicação da vida e uma recusa da sociedade, então a sociedade não tem o direito de, hipocritamente, chorar aqueles a quem não concedeu o respeito da atenção enquanto vivos.
O Autor, quer em Ensaio sobre a cegueira quer em Todos os nomes, olha o real e tem uma atitude de delírio em relação a ele, isto é, aumenta-lhe os traços negativos, deforma-o até onde lhe parece suficiente para poder mostrar a deformação do homem e da sociedade que construiu à sua semelhança. É assim que nasce o "tópico" fantástico. Tal como o caleidoscópio, que manipulado permite diferentes efeitos de uma mesma realidade, assim o Autor procede com o jogo caleidoscópico que proporciona ao leitor, jogo que perturba a ordem estabelecida. Vejamos um exemplo retirado de Todos os nomes; estamos ainda na primeira parte da narrativa, quando o Sr. José assalta a escola para procurar pistas que lhe permitam chegar à mulher desconhecida:
Continuou pois a abrir e a fechar portas, olhou para dentro das salas a que a difusa luz exterior dava um ar fantasmático, onde as carteiras dos alunos pareciam túmulos alinhados, onde a mesa do professor era como um sombrio espaço de sacrifício, e o quadro negro o lugar onde se faziam as contas de todos. (TN: 96) 
Também em Ensaio sobre a cegueira encontramos o mesmo jogo caleidoscópico, o mesmo prazer pela transgressão, embora se manuseiem peças diferentes. A técnica da acumulação absurda em Ensaio sobre a cegueira atinge em muitos momentos o macabro que violenta o leitor. Em Todos os nomes a associação de imagens de natureza insólita obriga à reflexão. Poderíamos dizer que Ensaio sobre a cegueira foi construído para os sentidos e Todos os nomes para a razão. Em Ensaio sobre a cegueira, a visão, a audição (os gritos dos cegos, os tiros, o crepitar das labaredas no manicómio, o bater da chuva nas janelas) e, sobretudo, o olfacto (os cheiros nauseabundos) são constantemente solicitados; em Todos os nomes, o diálogo da personagem com ela própria, com o tecto, que é a sua própria consciência, as intervenções do Narrador – Autor e a sobrecarga de elementos assertivos, reflexões filosóficas, a dinâmica labiríntica de todos os espaços, a rede de conexão intertextual obrigam o homem a pensar em que tipo de sociedade está inserido, o que é afinal a vida, o estrito compartimento em que vive, as limitações metafísicas, e muito mais. É um romance cujo tempo de leitura é longo e as reflexões dilacerantes.
Um outro aspecto que tem a ver com os tópicos do fantástico nestes romances é o da selecção das personagens.
As personagens nos romances de Saramago cumprem tarefas e negam o estatuto da heroicidade. São personagens que o cânone rotula de anti-heróis, mas dotadas de uma coerência interna de natureza épica, cumprindo uma tarefa narrativa de cariz ético; as personagens ensinam-nos os valores morais da dignidade e da relação humanas que a sociedade já esqueceu. Nessa medida, à semelhança de muitas personagens da literatura fantástica, elas são uma ameaça ao estabelecido e facilmente rotuladas de marginais, loucas. A palavra que mais vezes surge em Todos os nomes é a palavra loucura; a personagem central da narrativa chega a convencer-se de que está louca, desejando sair desse estado. Esta loucura que a personagem parece estar a viver diz respeito ao enquadramento do homem comum da sociedade que cerca o Sr. José. Para esse homem, o Sr. José é louco, um ser marginal que acredita ainda em valores que para si não têm qualquer sentido. Muitas das personagens das narrativas fantásticas são assim também seres que não se adaptam aos parâmetros comuns do homem social. A mulher do médico de Ensaio sobre a cegueira, a única que não cega, ser excepcional que se não deixa contagiar pela cegueira colectiva, é também dotada de uma força épica com a qual resiste e ultrapassa as leis da hipocrisia social. Nessa medida ela é um ser à margem da sociedade, mas num universo em que as leis estão invertidas. No universo do fantástico as leis do real são permanentemente subvertidas: aquilo que é real parece não o ser e aquilo que não é parece aceitar-se como real. O universo narrativo de José Saramago joga com esta rede de forças e choca o leitor pelo insólito de situações que oferece como reais. O objectivo do seu jogo de forças parece ser o de levar o leitor a aperceber-se do caminho que está a percorrer, numa intenção de perturbar a ordem estabelecida.
As referências a um universo do fantástico nestes dois romances de Saramago são de modalidade insólita como foi registado porque insólita é também a vida do homem e dos homens na terra, vida e vivência afastadas e coercivas das leis da Natureza; no entanto, a franja sobrenatural do fantástico também povoa o universo romanesco destes dois textos, mas ela surge para ser contradita a existência do sobrenatural – trata-se aqui, como no conjunto da sua obra literária, da célebre questão de Deus de que não falaremos nesta ocasião.
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