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A temática nas diacrónicas de Onésimo

Muitos artistas, nas mais variadas formas de arte, manifestam a sua verve num reduzido número de obras, outros, porém, continuam produzindo, sem a quantidade afectar a qualidade. O sopro criativo é brisa que corre permanentemente sobre as teclas do computador de Onésimo Teotónio Almeida. A ele se aplica também a citação, que ele próprio faz, referente a Harold Bloom - “do latino Varrão diziam ter lido tanto que não se sabe como lhe sobrou oportunidade para escrever, e escrito tanto que não se sabe como teve tempo de ler”. 

Ultimamente, li dois livros de “diacrónicas” do Professor Onésimo de Almeida. As reflexões deste artigo serão baseadas na publicação de 2006 - “Livro-me do Desassossego”. Um leitor que pela primeira vez leia as “diacrónicas” deste autor, poderá sentir-se deslocado, sem saber se deve aderir ao ligeiro (humorístico) ou ao sério (intelectual). Esta dualidade de leitura, que caracteriza as “diacrónicas” do autor, vem explicada na contracapa do seu livro: “ A diacrónica prefere o à-vontade de andar descalça, calção e tronco nu, para melhor sentir a doce sensação da liberdade. Por isso, as ideias vão diluídas em muito refresco (dizer “sumo” seria presunçoso), para que possam ao menos ajudar a sacudir a mornaça, a morneza, o tédio. Assim elas conseguissem. Nos sisudos tempos que correm o humor torna-se mais difícil de fazer e digerir. Mas um sorriso ainda relaxa os músculos da face e sempre contribui par diminuir o stress.”

Em nota introdutória ao seu livro, Onésimo esclarece que “as preocupações máximas são as mesmas. Se o ensaio se dirige mais ao intelecto, a ficção inclina-se para a sensibilidade”. A razão e a emoção caminham juntas nos seus escritos. O equilíbrio entre essas duas variantes é uma preocupação na mente do escritor. No capítulo “Livros em Serendipity”, o autor escreve: “E fiquei sem saber se os brasileiros é que desengravataram o português (pego nesta de emprestado ao Vinicius) ou se o português é naturalmente desengravatado e só em Portugal o sobrecarregamos com roupões de Inverno.” No final da crónica “O Oceano da Mancha”, o autor regista: “esta crónica, que eu pensei que iria sair bem mais leve, vestiu-se de uma roupagem pesadona e cinzenta.”

Como não poderia deixar de ser, um leitor que siga o percurso da obra “Livro-me do Desassossego”, de Onésimo de Almeida, colhe muita informação acerca do seu autor. Trata-se de um professor da Brown. A posição desta universidade, no meio académico estado-unidense, poderá ser talvez avaliada pelo ditado nascido da rivalidade entre dois expoentes máximos: “If you can’t go to Brown, you go to Harvard”. Tanto na Brown como na Harvard apenas se matricula o melhor dos melhores. O Professor Onésimo tem consciência desta superioridade – “Gabo com frequência os alunos que a sorte me deu na Brown. Falo com frequência deles a amigos portugueses e às vezes não me acreditam. Felizmente vários colegas por cá têm passado a leccionar e comprovam a minha experiência”.

Nas suas “diacrónicas”, Onésimo revela-se como um autor altamente bem informado. Vemo-lo na cátedra, na televisão, nas conferências, e congressos mundiais. Lemo-lo nos jornais, revistas, e livros. Sabemo-lo ser convidado para discursar, escrever, entrevistar, opinar, e encabeçar mesas redondas a propósito do literário, filosófico, e social. Divisamo-lo na vanguarda de todos os movimentos intelectuais. Percorre o mundo. Só neste livro, vejo-o em vários estados da América, em Portugal, Brasil, Alemanha, França, Noruega, Islândia, e em Moçambique. Por qualquer lado, vemo-lo nas livrarias. Nas livrarias dos aeroportos acaba de abarrotar a sua pasta com livros de publicação mais recente. Nos aeroportos, aviões, férias, e em frente da lareira, num dia em que um nevão cancela as aulas, vemo-lo a devorar a leitura de mais um livro.

Pensei que talvez houvesse um leitor curioso que gostasse de saber qual poderia ser o conteúdo das Diacrónicas de um Lente da Brown, filósofo e escritor, tão douto, lido, relacionado, e viajado. Assim, apresento a seguir o tópico de todas as crónicas contidas no livro “Livro-me do Desassossego”. Devo admitir que nem sempre a descrição dos tópicos captura, por completo, a essência da crónica. Aqui se segue a lista: 


-a apatia do americano pelo futebol, mesmo no dia em que a sua equipa joga com Portugal para o campeonato do mundo.
-disputa linguística, em tribunal, sobre a diferença entre ser-se “filho de puta” ou “filho da puta”.
-entusiasmos nacionalistas e a “propriedade relacional da identidade”.
-legalidade e ética do “copy & paste”, em trabalhos académicos de estudantes, nas universidades americanas.
-Jornalismo e Ficção debatidos, em mesa redonda, com escritores vindos do jornalismo, tais como Baptista-Bastos, Joaquim Letria, Artur Portela, Leonardo Ralha, e Paulo Nogueira. Pergunta central: “Em que medida é que o Jornalismo é um treino para a ficção?”
-crítica à letra do Hino dos Açores. Aviso de Alçada Baptista acerca do perigo que há em “tocar-se nos hinos nacionais”. John M. Guillot, num projecto-engenhoca, pretende compor o “Hino do Mundo”.
-participação clandestina, de Onésimo, para o Açoriano Oriental e para a União e a proibição de o fazer pela redacção daquele e pelo Bispo de Angra “pela complicação que então resultava de se dizer o que quer que fosse de menos quadrado ou bolorento”.
-encontro com alunos, fora da critica analítica de textos de Nietzsche, Marx, Max Weber, Worf, Rorty e outros, para uma “conversa fiada pelos labirintos da vida de cada um”. Entra-se num mosaico de raças, nacionalidades, e religiões.
-uma experiência pessoal única: por uma semana, o Onésimo e a mulher deslocam-se para casa de uns vizinhos amigos, que vão de férias, para tomar conta de um labrador retriever.
-irregularidades no fisco, segundo as quais “os fat cats nunca deixaram de arranjar processos legais de nunca desembolsar... a arraia-miúda, essa avinha-se como podia, mas sempre pagantibus...”. 
-carta dirigida ao director da revista Time acerca da discrepância entre a fotografia e a legenda que a acompanha. A fotografia mostra”um arpoador, na Indonésia, todo lançado em arco, arpão em punho de encontro a uma baleia”. Onésimo descobre que a baleia já está morta e o salto do arpoador é só para a fotografia.
-a quadra do Natal na América com de tudo um pouco: concerto do Natal, na Brown, com canções da época, em Latim. “Os cartões obrigatórios com votos de um ano melhor para todos”, por um lado e “...a crescente desigualdade socioeconómica entre as classes”, por outro lado.
-a compra de uma genealogia aristocrática para qualquer pessoa.
-o Outono, na Nova Inglaterra, “sobre lençóis de folhas” e as eleições americanas num sistema bipartidário.
-a contagem dos votos nas eleições presidenciais entre George W. Bush e Al Gore.
-as Cartas ao Director de ontem, hoje são “pequenas peças de escrita” chamadas E-mails.
- As Torres Gémeas – “o arranha-céus da cultura ocidental revelado frágil e potencialmente reduzível a pó.”
-o Sr. George W. Bush “virou militante” com “o fatídico 11 de Setembro”.
-comentário à observação de um jovem mestrando português: “Em Portugal pareceu-me que a guerra abala muito mais as pessoas que aqui.”
-a volatilidade de opinião sobre a campanha eleitoral entre George W. Bush e Kerry. 
-Ronnie, condenado a morte prematura por haver nascido com a síndroma de Down, celebrava com alegria o ter mais um dia de vida.
-reciclagens de sabedoria, nos pontos de encontro dos nossos emigrantes, com grupos provenientes de cada ilha, de cada freguesia, e vila. O resignado fatalismo ilhéu do Mestre Guilherme Pires “podia ter sido pior” choca com a filosofia “de um moço já educado em college americano”: ”O óptimo é inimigo do bom, The sky is the limit. Quem olha para o chão nunca vê as estrelas.”
-o privilégio de leccionar na Brown é exemplificado com o caso do Sean, um aluno de Clássicas, a tirar uma cadeira com o Onésimo. Este aluno, em nota de rodapé, tropeça com “uma referência ao poema épico de um tal Luíz de Camoens” e não só se entusiasma com leitura completa dos Lusíadas em inglês, como ainda saboreia a leitura de muitas estrofes em Latim.
-Eduardo Lourenço, num número do JL dedicado ao escritor, é definido, desta vez, tão-somente, pelas suas expressões e reacções em três episódios da sua vida.   
-as múltiplas consultas, que lhe são feitas (ao Onésimo) acerca da produção literária de vários autores, vão das mais rudimentares até às mais meritórias.
 -jantarada humorística no “Ondas de Bruma” no Pico da Urze, nos arredores de Angra, em que, por exemplo, Stuart Blazer se refere à sua desagradável experiência de uma colonoscopia como “mau tempo no anal”.
-o Yi Liu, um estudante chinês, que aprendeu a falar um português correcto com uma leitora em Pequim, da provas da sua extraordinária inteligência e é admitido na Brown, no Programa de Português. Num email corrige o professor, dizendo: “Você só está velho quando trata Salazar por “o” Salazar”. 
-letras brasileiras começam a entrar no espaço português, como agora “O Pintor de Retratos”, de Luiz António Assis Brasil.
-padre americano prepara lista de pecados, em quadradinhos, para facilitar a confissão a garotos que a fazem pela primeira vez.
-a sua terra Natal – a ilha de São Miguel- cerca o autor em Paris quando numa estação da televisão vê “um golo de Pauleta contra o Olympique de Lyon, campeão de França, e na RTP-i vê a festa do Senhor Santo Cristo. No avião que sobrevoa os seus Açores, de regresso aos Estados Unidos, põe-se a ler a biografia de um outro micaelense em Paris – Ernesto Canto da Maya.
-portugueses na América mudavam de nome. Interessantíssimo é o caso ocorrido em Provincetown, Cape Cod, Massachusetts. Joe King aparece como a versão americana de “Joaquim”, e não, com seria de se supor, de “José dos Reis”. Curioso ainda é o caso de D. William Levada, actual responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé. “Levada” seria a transcrição fonética da pronúncia americana de “liveira” com a elisão do “O” – Oliveira.
-a perda de um ficheiro, que continha notas para futuras diacrónicas, é bem aceite  quando comparada com o infortúnio de um amigo que lhe conta tanto como cinco desgraças pessoais.
-lista de tópicos contidos no ficheiro perdido: 1) estudos do sobrinho Alexandre em Portugal, 2) leitura do livro “Os Anjos” de Teolinda Gersão, 3) conversa entre a professora Inocência Mata e o escritor Mia Couto num colóquio da Gulbenkian, 4) colóquio na Madeira por ocasião da Feira do Livro, 5) embaraço com o disparo do alarme ao sair da livraria da Brown, 6) colóquio na Póvoa de Varzim “onde se badalou muito de livros e do persistente hábito da pouca leitura em Portugal”, 7) numa exposição do Seixas Peixoto na Madeira, Onésimo é apresentado como “dos Estados Unidos” e não como “dos Açores”.
-inspecções de segurança: no aeroporto de Lisboa, inspector informa o Onésimo que o chá açoriano do Porto Formoso e Gorreana continua a manter a mulher “gorda como o caraças”.- A mulher de Pedro Paulo fica esclarecida da sua infundada suspeita a propósito de um bilhete encontrado na carteira do marido, quando na livraria a informaram que no dia seguinte receberiam o livro “Inês Pedrosa, Fazes-me Falta”.
-o Disneyworld, na Florida e a Disneylândia, na Califórnia eram “o mito da América infantil e da maturidade europeia” antes da Disneylândia em Paris.
-critica pessoal às Correntes d’Escritas do ano 2005
-mães de Bragança “fartas dos desmandos dos maridos de cabeça desnorteada com as habilidades das brasileiras...”
-Luis de Camões, Eça de Queirós, e Fernando Pessoa incluídos nos 100 génios de Harold Bloom.
-serenditipacão entre livros e autores brasileiros.
-exílio no “pequeno Paraíso do Maine” para um mês de leitura e escrita.
-“O Corvino Carlos G. Nascimento. Co-arquitecto das Letras Chilenas.”
-a peça Copenhagen – “duas horas e meia ao vivo de História da Física, História das Ideias, História Política do Século XX, Ética, História Contemporânea ponto.”
-“A Paixão apaixonada de Mel Gibson” – o filme “The Passion of the Christ”.
-debate, em mesa redonda, na Póvoa, subordinado à pergunta: “É literatura tudo o que não é evidente?”
-as luxações e o papel dos endireitas.
-Nova Iorque, Montreal, e as cataratas do Niágara na pena de vários escritores.
-Las Vegas – “um dilúvio de prata a jorrar, a cair, a tilintar, a retinir, a abarrotar a concha da máquina e a saltar para o chão...”
-choice e decision-making theory num “mundo das avalanches diárias de informação.”
-“as diferenças entre a filosofia inglesa e a ‘continental’, como no mundo anglo-americano é conhecida a filosofia do eixo França-Alemanha pós-Descartes e Kant.”
-o desinteresse dos portugueses por certos livros de natureza filosófica como por exemplo O Atiçador de Wittgenstein: A História de Uma Discussão de Dez minutos entre Dois Grandes Filósofos.
-resposta à pergunta de Natália Correia nos anos 70: “Qual é a corrente filosófica dominante agora na América?”. Natália aproveita-se do “Against Method: anything goes” de Paul Feyerabend, “para uma diatribe contra a ditadura intelectual da esquerda” do Portugal de então.
-lista de acusações pessoais.
-anarquia na Internet.
-considerações sobre o vício solitário (autoerotismo, ipsação, masturbação), a propósito da recensão de Stephen Greenblatt ao livro “Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation,” de Thomas Laqueur.
-diferentes interpretações para a expressão: “Do it! Just do it!”
-espartilhamento global: todo o mundo anda numa correria. Ninguém tem mais tempo para ninguém.

A maneira simples, como apresento os tópicos das diversas crónicas, esconde o que poderá possivelmente ser o mais característico destas crónicas – a profundidade de pensamento, a informação que ultrapassa o trivial, o relacionar e comparar, o analisar, criticar, e inferir. O Onésimo em todas as suas crónicas exibe-se como “a man in a mission”. Tem muito para dizer, mas opta por não dizer tudo. Todas as suas crónicas estão polvilhadas com o condimento indispensável do humor – É que “a diacrónica prefere o à-vontade de andar descalça, calção e tronco nu...”. Ainda, no seu livro, se pode ler, em epígrafe, uma citação de Stephen Hawking: “Life would be tragic if it weren’t funny”.

“Dog days” é uma das crónicas do autor onde ele fala da sua experiência de tomar conta, por alguns dias, do cão de uns amigos. Não obstante ser esta uma crónica de leitura leve e humorística, o leitor fica fornecido com um manancial de informação, investigação, e leitura daquilo que se refere a cães. Vejam lá a lista: 

“O labrador retriever”, de Diane McCarty. “The New Dog Handbook”. Uma citação de Walt Whitman que dizia poder viver só com animais. “The Feelings of What Happens”, de António Damásio. Outra citação do jornalista Bob Kerr a propósito da presença do cão em fotos de campanha eleitoral. Aldous Huxley é também citado. Toma-se conhecimento de que uma universidade dos EUA oferece um curso sobre o cão na literatura americana. Finalmente, ainda vem mencionado um ensaio “Strickeen” de John Muir.

 Penso que ninguém poderá deixar de concluir que o Onésimo se preparou devidamente para a sua tarefa de tomar conta de um cão por dez dias. Acabou por se afeiçoar ao cão, de nome “Dominoe”. Agora, pensa que os cães pensam. Já Pablo de Neruda escrevera no poema “Um perro ha muerto”: Y yo, materialista que no cree/ en el celeste cielo prometido/ para ningún humano,/ para este perro o para todo perro/ creo en el cielo, sí, creo en un cielo...

Nestas crónicas, o Onésimo - mestre vernáculo da palavra escrita - recorre a estrangeirismos e demais expressões em outras línguas. Estas surgem como uma explosão natural do ambiente que as originou. Nesta era de globalização será imperativo fazer-se repetidas vezes como os romanos fazem quando em Roma. Por outro lado, o Onésimo não se pode furtar à sua formação linguística. Quando ainda menino, na pré-adolescência, era acordado, às cinco e meia da manhã, pelas palmas do padre-prefeito que exclamava “Benedicamus dominum”. Terminava o dia com a “Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra salve”. Não conheceu outro baile de passagem de ano, senão o “Te Deum Laudamus”. Muitos dos seus compêndios de estudo, desde tenra idade, eram escritos em Latim, espanhol, francês, e italiano. Estudou várias línguas. A sua preparação linguística não o poderia abandonar. Diz o provérbio francês: Apprendre une langue, c’est vivre nouveau.”  

Outrora, antes de iniciar as aventuras na região de La Mancha, el hermoso hidalgo, caballero andante, escolheu para sua dama Dulcinea del Toboso, nombre a su parecer, musical, raro y significativo. O Onésimo faz-se acompanhar, em muitas das suas caminhadas e desafios, por dama de nome bastante sonoro – Leonor. Esta acompanha-o como confidente, conselheira, e amiga inseparável. É assim que dedica o livro de que falamos: “Á Leonor, minha primeira, atentíssima e implacável leitora”. 

“Livro-me do Desassossego”, da autoria do Onésimo Teotónio Almeida, é um livro com muitas vertentes – literária, filosófica, teológica, social, analítica, humorística, humana, e ainda ocorrências diárias. Fornece o leitor com várias leituras simultâneas – todas elas verdadeiras.

Nuno A. Vieira, 2007

