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Teixeira de Pascoaes e a visão dialéctica do ser:
contexto e matriz cultural

por

MANUEL DOS SANTOS ALVES


Era o ser de olhar duplo, contemplando
O reino a que pertence e o seu etéreo
Desdobramento anímico; e, por isso
Olhava as duas faces do Mistério.

(Teixeira de Pascoaes, Marânus)


1. Diz Pierre Grimal no seu Dicionário de Mitologia Grega e Romana (1963) que o deus Janus tinha dois rostos, um para olhar para a frente, outro para olhar para trás.
Não vêm à colação as conotações pejorativas – como, por exemplo, a de duplicidade –, que se fixaram na memória colectiva a propósito do rosto de Janus, nem os registos por vezes bem vernáculos em que elas se exprimem. O que interessa é o valor denotativo do núcleo semântico do mitema. Nele podem distinguir se duas ideias fundamentais: a ideia de ver e a conciliação dos contrários. Uma e outra configuram bem a persona de Teixeira de Pascoaes.
1.1. Ideia de ver Esta ideia sugere logo a figura do vidente. E Pascoaes foi um vidente como poeta, e foi-o muito mais como poeta excepcional. Há poetas que vêem o mesmo que o comum dos mortais. Só que o vêem de um modo diferente. Outros vêem muito mais. E esses são poetas duplamente. Teixeira de Pascoaes pertence ao segundo grupo. Viu para além do físico: é um poeta metafísico, de entre os poucos poetas metafísicos de que a nossa literatura se pode orgulhar. A figura do vidente vem-nos do princípio baço dos tempos carregada de conotações culturais. Ele aparece como um ser fora do comum, dotado de poderes divinatórios. Para ele o mundo é um texto cujos sinais só ele sabe decifrar, desde as circunvoluções dos astros até às entranhas das vítimas. Por isso, eles aparecem como demiurgos e guias da humanidade. São os pastores dos povos – metáfora felicíssima com que Homero designa os chefes. E são os pastores dos povos, porque, como diria Heidegger eles são «os pastores do ser». A sua invulgar capacidade de visão permite-lhes penetrar nos arcanos do futuro: é apocalíptica no sentido etimológico do termo. Por isso, eles são também profetas: mensageiros de utopias numa poética de desejo e de esperança. A sua voz é por vezes incómoda, mesmo indesejável. Platão, por exemplo, não queria os poetas na sua República. A voz de Pascoaes é agónica, no sentido etimológico do termo. Implica alteridade, isto é, um discurso-outro. A sua originalíssima visão atira-o para as margens. Por isso, a sua obra está povoada de marginais. Já mesmo a começar pelos títulos, como O Pobre Tolo, O Empecido, O Doido... É que, como diz ele em Verbo Escuro, «são bem raros aqueles que teimam em viver sob a excomunhão do Maior Número que os crisma de malucos, poetas, criminosos, mágicos!» (1923: 24). É com eles que o poeta se identifica: «Eu vos abençoo, malucos, lunáticos, mágicos, criminosos, poetas! e os que saem para a rua sem chapéu por divino esquecimento! e os que vão a falar sós pelos caminhos...e os que olham a lua, latindo intimamente... e os que não se conformam, os que não seguem a lei nem o costume – todas as criaturas onde o anjo da infância sobrevive» (ibid.). Ele retoma assim o mito romântico do poeta como ser insulado isolado, em dissídio permanente com a sociedade que Rousseau, no seu mito do bom selvagem, denunciou como responsável pela corrupção do indivíduo. Pela sua excepcionalidade, Pascoaes nunca viveu em sintonia com os poderes instituídos, o que talvez o terá preservado de um ostracismo ainda maior Nem com o poder temporal, nem com o poder espiritual. Em relação ao primeiro e ressalvando toda a relatividade dos rótulas e das definições pretensamente lapidares, foi republicano com laivos de anarquista. Em relação ao segundo, e não obstante a sua profunda religiosidade, assumiu a sua heterodoxia em «A Minha Cartilha», dizendo: «Creio em Deus Mas a minha crença não é absoluta ou anti-cristã, à Torquemada. Deus é uma probabilidade representada por um sim sobre um número de nãos incalculáveis. Mas o sim brilha inextinguivelmente no meu espírito, e os nãos passam por ele, como sombras» (Apud Quadros 1989: 93). À teologia «engarrafada por um São Tomás», como ele diz, preferia uma «teologia viva, a brotar da Fonte, cintilante de todos os reflexos do céu» (Apud Sá, 1992: 129). Essa era também para ele a verdadeira poesia. E, para designar a sua crença tão pessoal – «uma religião cósmico-teológica tão livre quanto sentida com autenticidade» (Quadros, 1989: 93) –, inventou um oxímoro e considerou-se «ateoteísta».
A sua fé sincera não o impediu de reivindicar para o verdadeiro poeta o direito de pensar para além do pensado, de ultrapassar, sob o impulso do seu espirito intuitivo e a acuidade da sua inteligência especulativa, os quadros conceptuais em vigor. Alma inquieta, preferia procurar incessantemente o seu caminho por atalhos e precipícios a viver de verdades e ideias feitas. Por isso, a sua poesia não é estática: é dinâmica. Não é fixista: é transitiva. Profundamente religiosa, é de matriz platónica: está toda metida numa caverna de sombras. É um canto indeciso, indefinido, crepuscular contemplativo, feito de ausências e de abstracções. Lembra os Campos Elísios de Virgílio e as grandes catábases épicas. Catábase contínua é esse contínuo descer à interioridade de si mesmo, ao labirinto, gruta ou limbo da sua subjectividade, para de lá arrancar e trazer à luz do dia, qual Orfeu em demanda de Eurídice, punhados de metafísica lançadas ao vento em palavras aladas. Alguns dos seus mais importantes e mais recorrentes motivos sugerem o negativo de uma fotografia: o crepúsculo, a noite, o luar a aurora, os fantasmas, a ausência, a solidão, o sonho, o evanescente, o indefinido, o longe, o além – o «além-berço e o além-túmulo». E também os sentimentos que lhe correspondem: a melancolia, a tristeza, a ternura, a piedade e mesmo até a lágrima. Sentimentos expressos, como diz Eduardo Lourenço (1978: 109), num 'verbo escuro' que da Noite do não-ser anteriano fará jorrar essa Luz insegura de si mesma que é cada Homem suspenso entre a treva original e final».
Para compreender esta atitude, teremos de tomar em consideração a mudança de paradigma que se verificou na transição do século XIX para o século XX. A substituição de uma filosofia do objecto por uma filosofia do sujeito não veio apenas abalar o poder da razão positivista: veio também, de algum modo, afectar as estruturas orgânicas que não podem prescindir totalmente dela. O intuicionismo de Bergson, a filosofia da acção de Blondel, a fenomenologia de Husserl, a psicanálise de Freud, e o dionisismo voluntarista de Nietzsche (aliado à reabilitação anti-cristã do paganismo) –, vieram reforçar o poder auto-afirmativo do sujeito criador, face aos dados do mundo empírico e a verdades tidas como reveladas. Este contexto, que favorecia as forças alógicas, a intuição, os dados da consciência individual, o desejo narcísico de auto-afirmação, o sonho nietzscheano do Übermensch, em muito ajuda a explicar espíritos originais arautos de novos credos, como Sampaio Bruno, Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoaes.
Eis, pois, o que poderá sugerir a ideia de vidente, que aparece associada ao rosto de Janus e que configura bem um dos as da persona do grande poeta do Marão.

1.2. Quanto à conciliação dos contrários, os dois opostos de Janus permitem ao deus olhar simultaneamente para a frente e para trás. Os deícticos espaciais do mitema ou seja, «para a frente e «para trás», tornam-se, por metáfora lexicalizada, deícticos de tempo, apontando respectivamente para o futuro e para o passado Mas esta dicotomia, visceralmente ligada à concepção pascoaliana da saudade, é apenas uma das muitas que pululam na obra de Teixeira de Pascoaes, quer no plano da expressão, quer no plano do conteúdo. Na sua «Introdução» ao 1 volume das Obras Completas (pp. 38-39), Jacinto do Prado Coelho, que delas apresentou uma longa lista, mas longe de ser exaustiva, relaciona-as com uma visão dinâmica do universo, disputado por forças antinómicas em tensão dialéctica Maria das Graças Moreira de Sá fala a esse propósito de um «equilíbrio dinâmico de contrários» conciliados e reconciliados e de «unidade dualista», em que 1+1 não é igual a 2, mas sim a 1, como «terceiro elemento resultante da fusão de duas realidades opostas». A esta noção de unidade em Pascoaes, a Autora referida chamou-lhe «Unidualista» (1992: 175).

2. Uma das mais importantes oposições que povoam a visão poética de Teixeira de Pascoaes é o binómio paganismo-cristianismo. A importância desta dicotomia está no facto de ela ser o cerne da teoria da saudade em Teixeira de Pascoaes. Talvez em nenhum poeta português seja posta com tanta acuidade a questão das relações entre os dois pólos dessa dicotomia. É sobretudo digno de realce o facto de o poeta não abdicar nem de um nem de outro, a cada um atribuindo os seus direitos e incluindo-os a ambos na sua visão do Homem e do Universo. Que ele condenasse um em proveito do outro, não representaria qualquer novidade. Mas que estabelecesse entre ambos uma relação não de exclusão mas de inclusão, isso é que é inédito.
A convalidação e, portanto, a coexistência dos dois na obra pascoaliana revestem-se de grande complexidade, e só poderão ser devidamente avaliadas, se tivermos uma visão diacrónica das relações entre um e outro ao longo da história cultural do Ocidente europeu. Basta atentar de passagem na perseguição dos cristãos pelos imperadores de Roma e no caso de Juliano o Apóstata.
Como salientou André Pelletier (1984), já antes de Cristo havia relações culturais entre a Grécia e a Palestina, o que até se compreende, se tivermos em mente a relativa proximidade geográfica e o facto de ter sido a Grécia o grande cadinho em que foram caldeadas numa síntese coerente os grandes correntes culturais de procedência oriental. Assistiu-se depois à expansão do evangelho de que S. Paulo foi um dos grandes impulsionadores. E sabemos o fracasso que ele experimentou ao falar aos Atenienses dos seus próprios deuses e o célebre audiemus te iterum que recebeu como resposta. Mas a penetração do cristianismo faz-se em grande profundidade entre os Gregos e entre os Romanos, senhores de uma grande civilização e uma brilhante cultura e de uma literatura riquíssima. Havia assim um grande intercâmbio cultural entre cristianismo e paganismo. Haja em mente a tradução da Bíblia para grego, que ficou a ser conhecida por versão dos Setenta e a tradução da Bíblia para latim por S. Jerónimo. Os Santos Padres possuíam uma grande cultura que não se limitava ao paradigma cristão, mas abrangia os escritores gregos e latinos. Santo Agostinho, S. Clemente de Alexandria, Orígenes e Tertuliano são apenas alguns dos mais ilustres exemplos, para não falar já em S. Jerónimo que o próprio Teixeira de Pascoaes estudou, com uma visão muito própria no seu belo livro S. Jerónimo e a Trovoada (1931).
Mas esta interculturalidade punha problemas. S. Basílio Magno sentiu-se na necessidade de ensinar os seus sobrinhos e os cristãos em geral a ler os autores pagãos, de molde a deixar de lado tudo o que se opusesse à fé e aos costumes e a aproveitar o que estivesse em conformidade com a sua doutrina. Nesse sentido, e inspirando-se em Plutarco, compôs um opúsculo que se tornou célebre e de grande importância para o estudo das relações culturais entre paganismo e cristianismo. É de resto conhecida a reputação de que gozavam entre os cristãos cultos filósofos como Platão e Aristóteles, polígrafos como Plutarco, poetas como Virgílio, que fazia comover S. Agostinho até às lágrimas.
Durante a Idade Média, foram baptizados, isto é, assimilados e Inseridos no cristianismo, através de uma hermenêutica alegórica, muitos valores culturais do paganismo: foi o Virgílio da IV Écloga, foi o Ovidius moralisatus, certos mitos cristianizados, como Prometeu, figura e precursor de Cristo. Entretanto, temos o renascimento carolíngio, o renascimento italiano e o renascimento europeu. Os autores pagãos passaram a ser lidos em textos originais editados de fresco e a atitude invertia-se: do ponto de vista literário, já não era o paganismo que se subordinava ao cristianismo, mas este que se subordinava àquele. O maravilhoso pagão que aparece em Os Lusíadas pode ser encarado apenas como um elemento estético-literário, mas a teofania da Ilha dos Amores, se não deve ser vista como mera cena de streap-tease entre folhagens edénicas, como pretende António José Saraiva, também estava longe de ser mera alegoria do amor entendido como princípio constitutivo da harmonia universal segundo pretende um certo angelismo neoplatonizante à Leão Hebreu. Alias, Camões viveu de sobejo as duas realidades antagónicas – a de Babel e a de Sião. Replicar-lhe-á mais tarde Garrett, ao proclamar-se como «cristão vate» a fazer «cristãos versos» e a abdicar das ficções do paganismo. Literariamente, entenda-se.
Mas, a nível europeu, a disputa entre paganismo e cristianismo intensifica-se. Ela já começara no século anterior com Winckelmann, Lessing e Goethe. Mal o século era nascido, e Chateaubriand lança o Génio do Cristianismo. Mas ele mesmo, como, aliás, toda a cultura francesa, está impregnado de cultura pagã. Schliemann, decora a Ilíada e «exige» uma realidade que a suporte. Transfere-se com armas e bagagens, a mulher mais a fortuna que alcançou como comerciante e vai para Tróia, Hissarlik, Tirinto e Mecenas fazer escavações. O Mundo antigo ressuscita e nele se refugiam muitos descontentes da hora presente: é Nerval, Michelet, Quinet, Leconte de Lisle, Théophile Gautier Banville, Baudelaire, Flaubert, Taine, Renan, Ménard, os parnasianos em geral, todos eles impregnados de um tipo de paganismo, que poderíamos designar, com mais propriedade e para evitar confusões, por paganismo estético. Alguns, como Louis Ménard chegaram a aderir a ele, como se de uma verdadeira religião se tratasse. Ele constituiu alternativa válida para muitos «filhos pródigos» da Igreja de Roma. Leconte de Lisle celebrou num poema o massacre de Hipácia, sacerdotisa e filósofa pagã, logo reivindicada como réplica dos mártires cristãos. Em La Tentation de Saint Antoine, de Flaubert, Hilarião diz ao eremita que os deuses «vivennt toujours! L'Empereur Constantin adore Apollon. Tu retrouveras la Trinité dans les mystères de Samothrace, le baptême chez Isis, la rédemption chez Mithra, le martyre d'un dieu aux fêtes de Bacchus. Proserpine est la Vierge!... Aristée, Jésus» (1977: 129). Entretanto, na Alemanha a questão agudizava-se. Wagner escreve a Arte e Revolução, exaltando a cultura helénica e acusando o cristianismo como responsável pela decadência da arte. Nietzsche redige A Origem da Tragédia, em que preconiza uma regeneração do espírito alemão através do helenismo, desse helenismo que pertence à grande época de Ésquilo e de Sófocles. No espírito dionisíaco que nela descobre, ele vê o instinto mais violento, a vontade de poder a força que os gregos sabiam extrair do perigo permanente em que viviam. Nietzsche, com o Russo Merejkovski e o francês Pierre Louys são os três grande arautos de uma regeneração pagã da Europa (cf. Grave, 1989). Estamos já no tempo de Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoaes.

Mas o paganismo de que está impregnada a obra de Pascoaes (e também a de Fernando Pessoa) é mais sério e mais complexo que o de Camões rejeitado por Garrett. Neste, o mito aparece como fábula, quer dizer é um signo de ficção e, como tal, pode coexistir com o cristianismo, pois não é visto pelos teóricos da ortodoxia senão como um ornato estético-literário, saído de uma tradição religiosa já extinta. É sobretudo um processo de estilo, que consiste na substituição de uma palavra banal pela palavra cultural, como «Pã» em vez de «natureza», «Júpiter» em vez de «trovão» «Cupido» ou «Vénus» em vez de «amor» (cf. Detalle, 1976: 14-15). Em Teixeira de Pascoaes não é isso que acontece. Nele o mito é um signo de verdade e assume simultaneamente contornos de ordem poética, religiosa e metafísica. Para compreendermos bem isto, devemos partir deste princípio: o mito representou para as letras do humanismo renascentista uma lufada de ar fresco, uma novidade estética. Depois, com a usura do tempo – não só em Portugal –, acabou por perder a sua capacidade expressiva, e degenerar em artificio retórico, tornando-se assim uma das mais negativas manifestações do chamado arcadismo, caracterizado pelo esgotamento dos temas. Garrett, após a fase arcádica, utilizava-o moderadamente e apenas como recurso de expressão irónica. No mesmo sentido se encaminhou Ramalho Ortigão e Eça de Queirós que verberaram a oratória parlamentar portuguesa, por abusar dele, usando-o a despropósito e em prejuízo dos assuntos que verdadeiramente interessavam o país (1).
Ora em Teixeira de Pascoaes não acontece nada disto. O fundo de inspiração e de seriedade de onde o mito procede confere-lhe um papel tão elevado que o reabilita por completo do desprezo em que havia caído. Mas o que é importante para os objectivos deste estudo é salientar a fixação e a forte presença do mito greco-latino na tradição cultural portuguesa e europeia.
Neste aspecto e como consequência da Weltanschauung oitocentista, assume especial importância o uso que Eça de Queirós já dele havia feito antes de Teixeira de Pascoaes. Uso que já revela assinalável progresso na reabilitação do mito e nisso constitui mesmo uma certa preparação para o papel que ele viria a ter na obra do autor de Jesus e Pã, que, aliás, mostra conhecer a obra do romancista (como contrário é que seria de estranhar por mais diferentes que sejam os dois escritores). Tal progresso revela-se nos efeitos que Eça de Queirós soube extrair do mito como recurso de expressão irónica e estilística, como instrumento de critica social, de caracterização de personagens e alargamento do espaço da sua fantasia (2).
Mas Eça de Queirós vai mais longe e na direcção de Teixeira de Pascoaes, embora fique a enorme distância dele: primeiro, porque por associa muito frequentemente o paganismo ao cristianismo; em segundo lugar, porque por essa associação exprime o seu cepticismo religioso, bem manifesto na sua obra (3).
A aproximação dos dois paradigmas chega a ser tão estreita que há entre eles uma permuta de terminologia, de que resultam efeitos estilísticos muito originais (4). Desta associação ressalta uma ambiguidade de que o escritor soube extrair belos efeitos de ironia expressivas.
Depois de analisarmos o tratamento do mito na obra de Eça de Queirós, vejamos como ele aparece no poeta amarantino. Teixeira de Pascoaes procurou no seu génio de poeta visionário, ver para além dos contrários e fazer uma conciliação do paganismo e cristianismo. Por isso é que o universo poético de Pascoaes aparece povoado de deuses. Eles são para ele, como para os antigos poetas da Grécia, a substância íntima do mundo. A poesia é indissociável da religião: é na divindade que ela encontra o centro activo de onde irradia o esplendor da luz que ilumina o ser (6).
Como por estes exemplos se pode ver o uso do mito em Teixeira de Pascoaes é absolutamente inédito: nem é um recurso estético-literário como no Camões épico, nem uma receita para verbalismo retórico. Ele vai muito mais além. Ele constitui uma signo de verdade, é objecto de uma espécie de profissão de fé, de uma convicção interior; é uma emanação da forma mentis do poeta, tal como as verdades do cristianismo com que aparece amalgamado. Por isso é que Jorge de Sena, um dos poucos poetas que souberam compreender a sua obra e fazer lhe justiça em devido tempo – e ele também um poeta fora do comum –, fala de «uma poesia extremamente antinómica, em que o bem e o mal, o paganismo e o cristianismo, o concreto da inspiração e o abstracto da inspiração verbal, se amalgamam dialecticamente numa síntese insólita, numa aventura espiritual tão audaciosa quanto na mais alta poesia de qualquer época e lugar» (1981: 187). Sem querer usar rótulos, mas por necessidade de expressão, podemos dizer que Pascoaes assumiu uma posição de natureza gnóstica, heterodoxa e esotérica (7).

3. Uma das mais felizes configurações do duplo olhar do poeta, polarizado simultaneamente no paganismo e no cristianismo, é precisamente o binómio Jesus e Pã, aliás o título de um poemeto, que, se não é o mais perfeito, é pelo menos o mais representativo da forma mentis do poeta. A aliança dos contrários é nele considerada por Jacinto do Prado Coelho como «o fio condutor do saudosismo», mas que no entanto Maria das Graças Moreira de Sá considera «uma alegoria do destino do Homem, que é ser 'a consciência do Universo em ascensão perpétua para Deus'» (1992: 114). Por nossa parte, pensamos que as duas leituras não são incompatíveis.
Para bem compreendermos esse poema e o mito de Pã que lhe é essencial, teremos de partir do princípio de que, não obstante a sua inquestionável originalidade, como original foi a visão poética de Teixeira de Pascoaes –, ele se inscreve numa traditio e de remontar, portanto, à respectiva matriz greco-latina, concretamente a um dos tratados de Plutarco, conhecido pelo título latino De Defectu Oraculorum (Mor 419A-E). Aí se narra o seguinte «acontecimento». Viajando da Grécia para Itália, ao cair da noite, os passageiros foram três vezes surpreendidos no Mar Jónio por uma voz misteriosa cada vez mais forte, vinda de uma das ilhas Equinades, e chamando por um piloto de origem egípcia. À terceira vez, o piloto respondeu, e foi-lhe dito que anunciasse a morte do deus Pã, ao chegar a uma pequena ilha que ficava próxima. Ele assim fez, e, debruçando-se da popa em direcção à terra, disse que, «o grande Pã morreu» (Ð mšgaj P¦n tšqnhken). Mal pronunciada a última palavra, logo os gemidos de uma multidão se ouviram, misturados de espanto. Testemunhado por todos os passageiros, o «caso» chegou aos ouvidos de Tibério, que logo mandou chamar o piloto para se informar sobre o facto e, uma vez dele convicto, procurou indagar quem era Pã.
Tal é o passo de Plutarco de que damos aqui o indispensável resumo, feito a partir do grego, mas evitando os nomes mais arrevesados. Como observou o grande helenista Flacelière (1964: 21), essa página de Plutarco, tal como a IV Écloga de Virgílio, põe um problema incómodo e de difícil solução: a tendência para nela ver um pressentimento obscuro do aparecimento do cristianismo. Mas o que é certo é que não só nesse, mas em muitos outros pormenores da sua obra, ele marcou profundamente a patrística, como bem o demonstrou Rudolph Hirzel (apud Flacelière, 1964: 22). E de facto, Plutarco, não só neste como em muitos outros aspectos, exerceu uma profunda influência nos Santos Padres, como S. Cirilo de Alexandria, Teodoreto de Ciro, Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia. Este último é o representante de uma das interpretações dominantes da morte de Pã, ou seja, a morte do paganismo. Mas a outra opinião que nela vê o triunfo do cristianismo – no fundo vêm a ser, segundo nos aprece, duas facetas distintas da mesma interpretação – foi sugestiva e pitorescamente explorada por Rabelais, no Cap. XXVIII do IV Livro. Rabelais leu Plutarco em grego, a sua versão é fiel, ao contrário do que viria a acontecer em vários escritores franceses do séc. XIX, cujo texto apresenta muitos erros de crítica textual. Mas, se a reprodução é fiel, a interpretação é bastante original e, cheia de pormenores como está, reveste-se de grande interesse. Essa versão é apresentada por Pantagruel (1942: 641-642), como «une histoire bien estrange, mais escrite et asceurée par plusieurs doctes et sçavans historiographes». É atribuída a Epiterses, pai do retor Emiliano. O deus Pã, filho de Mercúrio e de Penélope, de quem havia falado Heródoto e Cícero, passa agora a ser identificado com «celuy grand Servateur des fidèles, qui feut en Judée ignominieusement occis par l'envie et iniquité des pontifes, docteurs, presbytres et moines de la loy Mosaicque». Pantagruel explica:

«Et ne me semble l'interprétation abhorrente: car à bon droict peutil estre en languaige gregoys dict Pan, veu qu'il est le nostre Tout, tout ce que sommes, tout ce que vivons, tout ce que avons, tout ce que esperons est luy, en luy de luy par lur. C'est le bon Pan le grand pasteur... à la mort duquel furent plaincts, souspirs, effroys et lamentations en toute la machine de l'Univers, cieulx, terre, mer, enfers. A ceste miene interprétation complète le temps, car cestuy très bon, très grand Pan, nostre unique Servateur mourut lèz Hierusalem, régnant en Rome Tibère Caesar.»

Como vemos, este relato reproduz o passo de Plutarco com certo desenvolvimento e vê-o como um anúncio misterioso da morte de Cristo. Esta associação era favorecida por dois factores. Um é de ordem sincrónica: ambos, isto é, Jesus e Pã morreram sob o império de Tibério César; outro é de ordem semântica, baseada numa etimologia não-científica, mas meramente popular, isto é, a paronímia de P£n, o nome do deus rural, com o neutro p©n, que significa «tudo» (cf. Bader, 1989: 43-44). Por isso, é o conhecido personagem de Rabelais, Pantagruel, que explica: Cristo é «o nosso Tudo, tudo o que somos... o grande pastor... à morte dele houve prantos, suspiros, espanto em toda a máquina do Universo, céus, terra, mar, infernos» (8).
Digno de nota é também o pitoresco e saboroso comentário, genuinamente rabelaisiano, que se segue: «Pantagruel, ce propos finy, resta en silence et profonde contemplation. Peu de temps aprés, nous veismes les larmes découller de ses oeilz grosses comme oeufs d'austruche. Je me donne à Dieu, si je mens d'un seul mot».
Esta leitura de Rabelais aparece precisamente em Teixeira de Pascoaes, o que constitui mais um título de originalidade, se tivermos em mente que, como veremos a seguir, a interpretação dominante desde o século XIX é a que relaciona a morte de Pã com a morte dos deuses e do paganismo, como o fez Eusébio de Cesareia. Ora o poeta do Marão retoma a leitura de Rabelais, relacionando com Cristo o anúncio da morte de Pã. É o que acontece em As sombras. Foi graças à «Sombra do Amor» que «...o grande Pã se coroou de espinhos / E suou sangue e lágrimas, num Horto! E Vénus dolorosa, Mãe das Dores, / Dum negro véu cobriu a branca face! / a Vénus da Aflição e dos Amores, / Vénus da Tristeza e da Alegria! / [..] E tem os alvos seios trespassados / Por sete espadas que primeiro foram / Sete raios da estrela da manhã!» [(1967): III. 100].
O mito de Pã, sobretudo o mitema da sua morte interpretado como o triunfo do cristianismo sobre o paganismo teve grande impacto na literatura europeia do século XIX. Um dos escritores europeus que mais se salientaram neste aspecto foi o alemão H. Heine. A linguagem do paganismo, esvaziada de conteúdo, passa a ser utilizada («batizada») por aquele, para a expressão dos novos valores que surgiram do Gólgota. Achamos interessante este aspecto, para melhor compreendermos a presença dessa dicotomia, bem facilitada pelo referido passo de Plutarco, quer em Heine, quer mesmo, num plano mais abrangente, em todo o século XIX. Com efeito, o escritor alemão, que se assume como «Hellène en sécret» (1891: 11), insere o motivo da morte de Pã num contexto em que fala com imensa ternura de Cristo, que ele considera como superior às grandes figuras do Antigo Testamento e como herói que triunfa sobre os deuses do paganismo (1891: II, 19-20; s.n.):

«Quelle douce figure de cet Homme-Dieu! [...]. Le Christ aime l'humanité toute entière, et comme le soleil il réchauffe toute la terre des rayons de son amour Quel baume bienfaisant pour tous les coeurs souffrants ne Eut pas le sang versé sur le sommet du Calvaire!... Ce sang jaillit sur les dieus grecs qui s'ébranlèrent sur leur socle de marbre blanc, comme frappés d'une terreur secrète; ils furent atteints d'un mal dont ils ne guérirent jamais. La plupart portait déjà en eux le germe de cette maladie dévorante; mais ce fut la peur qui hâta leur décès. Pan mourut le premier.»

Este passo, logo seguido da evocação da morte de Pã que se encontra em Plutarco, e conhecido em Portugal numa versão francesa cujo texto não é isento de erros do ponto de vista de critica textual, contradiz a opinião de certos críticos (cf. Gouveia Delille, 1984: 316), segundo a qual, em Heine, ao contrário de Eça de Queirós, a figura de Cristo sai muito diminuída no confronto com os deuses do paganismo. Ora isso não é verdade. Nem sequer nos textos de L'Alemagne, incluindo o longo capítulo consagrado ao exílio dos deuses, tal se verifica. A postura de Heine é, como no Eça de Queirós das Prosas Bárbaras, em que o poeta alemão faz ecoar a sua voz –, de ordem estética e não religiosa. O que ele lamentava no paganismo não era o desaparecimento dos deuses, que ele admitia friamente e sem saudosismos, como um facto consumado, como «une doctrine morte»: «Peu importait l'existence des dieux: personne ne croyait pas à ces habitants de l'Olympe», pois, «dans la croyance populaire elles ont perdu toute la puissance par le triomphe du Christ» (1891: II, 191-192). O que Heine lamentava era a perda da mentalidade helénica, uma certa maneira de estar na vida, «l'essence de l'hellénisme, la manière de penser et sentir, toute la vie de la société hellénique» (1891: II, 189). Era o paganismo assim entendido por Heine que permitia uma manifestação mais espontânea e mais genuína das forças vitais do homem e da natureza, do prazer, da alegria, da beleza dos espectáculos festivos: «quels amusements dívins on trouvait dans leurs temples aux jours des fêtes et des mystères! On y dansait somptueusement le front ceint de fleurs; on s'étendait sur des couches de pourpre pour savourer les plaisirs du repos sacré, et quelquefois aussi pour goûter les plus douces jouissances... Ces joies, ces rares bruyants se sont depuis longtemps évanouis» (1891: II, 189-190). Achamos este passo de Heine de capital importância para a compreensão do poema de Teixeira de Pascoaes, como vamos ver adiante.

Mas, se Heine tanto interesse revelou pelo motivo da morte de Pã e o da morte dos deuses com ele relacionado, está, porém, longe de ser o único escritor a tratá-lo. Um estudo minucioso de Brian Juden sobre o assunto (1985: 27-40) permite-nos apreender quer a carga simbólica de que se revestia o mito de Pã no século XIX, quer o lugar que ele ocupava no memória colectiva. Associado ao exílio e à morte dos deuses, ele constitui antes de mais uma questão de fundo comum, uma manifestação do Zeitgeist. Trata-se mais de um fenómeno interdiscursivo que intertextual (9).
Antes de voltarmos ao Jesus e Pã de Teixeira de Pascoaes, frisemos ainda que o mito em questão teve em Portugal um forte impacto, sobretudo na obra de Eça de Queirós, bom conhecedor da literatura europeia, nomeadamente a francesa e a alemã em traduções francesas. Conhecia bem as obras já mencionadas de Heine e de Michelet e todos os outros escritores acima mencionados, onde o mito em questão ocupa um espaço importante. Ressalvemos enfim a necessária prudência em não individualizar em excesso um fenómeno que, como dissemos acima, constitui sobretudo uma das várias manifestações do Zeitgeist europeu, embora este, como polifonia, seja inseparável das vozes individuais. E Eça de Queirós foi um escritor que, em grande parte devido ao seu «faro» jornalístico, estava sempre na crista da onda, em perfeita e constante sintonia com o seu tempo.
Tal como Heine (1891: II, 189-190), também Eça de Queirós lamenta não a morte dos deuses e dos «dogmas» pagãos, mas sim a arte, a poesia, enfim, aquela porção de ideal que morre com eles, o que pré-anuncia de algum modo e também ajuda a compreender a posição em parte semelhante que Teixeira de Pascoaes viria a tomar (10).
Enfim, não só nos textos em prosa, mas também nos textos em verso, as referências e as alusões ao mito do Pã são frequentes na literatura europeia e portuguesa. E um poeta contemporâneo de Teixeira de Pascoaes como Eugénio de Castro, cuja obra aparece tão impregnada da mitologia greco-latina, bem como a de Augusto Gil, outro contemporâneo –, consagra todo um longo poema de 84 alexandrinos ao deus Pã (1969: IV 18-26) a perseguir as ninfas e a dar aos sátiros, ao cair bucólico da tarde, a lição da sua experiência: «É doce o desejar e amargo o possuir» (ibid., 22).
E, depois deste percurso diacrónico, eis-nos chegados à obra de Teixeira de Pascoaes. Sem a situarmos na respectiva traditio e num contexto cultural e literário dos séculos XIX e XX, fortemente marcado pelas referências greco-latinas em geral e pela dicotomia paganismo/cristianismo em particular –, será impossível compreendê-la devidamente, sobretudo o poema «Jesus e Pã».
Trata-se de nove composições de largo fôlego, formadas sobretudo à base de alexandrinos de rima emparelhada, num cenário de ermos rochedos que lembram o Marão natal. Os personagens têm nomes tão abstractos como «um Velho», com as suas quatro «Falas» – longas tiradas poético-filosóficas, e «Uma Voz» que alterna por três vezes como as «falas» do Velho. A apresentação do cenário e do Velho é feita pelo próprio Poeta. Ora logo na «Primeira Fala», o Ancião, que pela sua voz profética, o tom oracular e sentencioso do seu dizer épico, e ainda pelas alturas da montanha de onde fala, faz pensar no Zaratustra de Nietzsche – uma referência obrigatória neste contexto –, evoca com nostalgia os alegres tempos de Pã e dos deuses do paganismo [(1966): 23-24]:

«Apolo semeava o oiro da claridade, / E Diana caçava entre o matos bravios / E tinha uma paixão imensa pelos rios! / Como ela se abraçava, envolta numa bruma, / Ao seu líquido corpo alvíssimo de espuma... / Íris, a mensageira, era um voo luminoso, / E o loiro Pã vivia alegre e venturoso / Pelos campos em flor, onde encontrava Flora, / Com um lírio na mão e nos olhos a aurora. / [...] Velhos Faunos, com pés de cabra, nos outeiros / Tinham sorrisos maliciosos e brejeiros, / pra alguma Ninfa sempre a dar-se e sempre esquiva / Sempre junto de nós e sempre fugitiva!... / E Vulcano fazia escudos deslumbrantes / Que as Deusas vinham dar aos seus mortais amantes. / [...] Era o tempo em que sobre a Terra alegre e mansa, / Como num verde olhar a imagem da Esperança, / Com um perfil de flor e mãos de primavera, / Com verdes olhos onde crescem folhas d'hera, / Com claros peitos de neblina fecundante, / Gerados no interior do Oceano soluçante, / Vénus reinava, toda luz e toda amor... / Este mundo era então uma infinita flor!...»

Mas Pã morreu e com ele os deuses do Paganismo. Foram-se os tempos de alegria e a sã expansão das forças primordiais do homem e da natureza. Porque agora reina Jesus, cobrindo o orbe com o roxo manto da tristeza pendente do Gólgota [(1966): 24-25]:

«Súbito, do Oriente irrompe nova luz: / Era o lúcido alvor da ideia de Jesus. / Nossos olhos mortais a terra abandonaram / E, a caminho do céu, as asas agitaram. / O prazer vestiu luto e a Alegria chorou, / O aroma do perdão as almas inundou. / Os pálidos jejuns e a triste castidade, / A vida solitária, a paz da soledade, / O desprezo do mundo, os ásperos cilícios, / Longas meditações e duros sacrifícios, / Ao nosso antigo rosto alegre e descuidado / Deram-lhe a palidez, tornaram-no encovado... / [...] não existe uma fé. Os homens desvairados / Vê-se que foram lá do céu precipitados / Sobre esta terra que ficou gelada e erma.../»

Assim, Teixeira de Pascoaes retoma o grande motivo da morte de Pã que remonta, como vimos, a Plutarco, e foi associado por Rabelais à morte de Cristo e por Eusébio de Cesareia à morte dos deuses. Segundo esta versão, esse motivo foi (vide supra) largamente evocado e glosado na literatura europeia do século XIX. Mas a grande originalidade do poeta do Marão está no novo tratamento que lhe deu. Enquanto antes a relação entre Jesus e Pã, entre cristianismo e paganismo era de exclusão e disjunção, em Teixeira de Pascoaes passa a ser de inclusão, uma espécie de coincidentia oppositorum. O Vidente perante o «micróbio da descrença», o «bacilo do tédio» , a «doença fatal» de uma «Humanidade que sofre» [(1966): 25], não se conforma com essa polaridade e, na «Quarta Fala», exprime esse inconformismo num estilo interpelativo de grande veemência expressiva [(1966): 46-47):

«Porventura, a Verdade existe só no amor / Que fez de Jesus Cristo o primeiro entre os Poetas?... / Tem de seguir por força a estrada do Calvário / Quem quiser alcançar o Reino da Verdade? / Um homem deve ser um santo solitário, / Que deverá lutar, ébrio de mocidade? / Que devemos fazer? Lutar e trabalhar / À luz dum grande sonho onde germina a vida? / Ou viver para Deus, absortos, a sonhar, / d'olhos fixos no céu, à entrada duma ermida? / Esta vida é o Prazer ou é o Renunciamento? / Nos lábios uma prece ou o florescer dum beijo? / No mundo existe o Mal e o Bem no Firmamento? l Será uma blasfémia o grito do Desejo? / E o mais é uma falsa e inútil esperança? / O corpo e mais a alma hão-de estar sempre em guerra?... / E a vitória da alma é a Bem-aventurança?...»

O velho Vidente, isto é, o poeta por ele, não concebe que um dos pólos da dicotomia seja atrofiado em proveito do outro, não admite mutilações e, no seu visionarismo, recusando a ilusão da justiça e os grilhões de Prometeu, faz ouvir a sua voz profética e redemptora reclamando iguais direitos de cidadania para a cidade terrestre e para a cidade celeste, para o humano e para o divino (ibid.: 47-48):

«Dentre as ondas do mar outra vez nascerá, / a Vénus, mãe do amor e irmã da Primavera! / Jesus há-de voltar todo perdão e paz, / Uma só voz dirá ao homem: – vive e espera! / Hão-de subir ao mesmo altar Jesus e Pã.../ As Ninfas beijarão os anjos do Senhor / Maria há-de chamar a Vénus sua irmã / E o tronco duma cruz ainda hei-de vê-lo em flor! / É preciso ligar, fundir na mesma luz / A vida deste mundo e uma existência ideal; / A alegria da Flora e a paixão de Jesus, / O beijo criador e a prece virginal! / É preciso reunir na mesma comunhão / A aspereza do mundo à doçura do céu, / A leveza do lírio ao peso do alvião, / E ao canto do trabalho a tua lira, Orfeu! / A alma há-de saber compreender / Todas as almas, tudo quanto sofre e chora... / No mesmo grande amor há-de tudo abranger, / Desde o pranto da noite ao sorriso da aurora! / Há-de ligar no mesmo abraço extraordinário / A luz dum doce olhar e o clarão duma estrela; / Uma sombria cruz erguida num calvário / E o corpo virginal de mística donzela... / Há-de fundir no mesmo beijo cristalino / Os lábios da mulher e a chaga dolorida; Tudo o que é deste mundo e tudo o que é divino, / Tudo o que encerra em si o hálito da Vida! / É preciso que saiba o homem conhecer / No seu íntimo ideal, as cousas que murmuram... / É preciso subir aos astros e descer / Ao fundo duma flor, onde outros sóis fulguram! Preciso é ouvir a voz de todo o lábio mudo / E ver o que há de luz em cada sombra triste. / É preciso amar tudo e compreender tudo, / Só neste sábio amor a Perfeição existe!»

Se levarmos em linha de conta que o poema Jesus e Pã ilumina a obra posterior do poeta, não nos admiraremos, se virmos esta conciliação dos dois pólos estender-se a outras obras, como Marânus, Regresso ao Paraíso e Vida Etérea. Nesta última obra, por exemplo, há poemas consagrados a Pã, Apolo, Vénus e Cibele, com estes quatro nomes como títulos de outros tantos poemas. Esses deuses celebram o oficio divino da natureza cuja fecundidade exaltam (cf. Garcia, 1976: 103). A eles por fim se vem associar Jesus, como arauto da esperança. Neste obra, em que a subjectivização da natura naturans atinge o seu nível mais elevado, há mesmo um poema («Cibele») em que aparecem associados «O vale em flor de Pã e o horto de Jesus», [(1966) II, 152]. Em As sombras, aparece por um lado, Pã, deslumbrando a humanidade e, por outro, Cristo morto na cruz [(1967): (III, 51). Na mesma obra, podem ler-se dois sonetos seguidos: o primeiro tem por título «A sombra de Jesus», o segundo «À sombra de Pã» (Ibid., 80-81).

Este olhar sinóptico, simétrico e dicotómico, que, como vimos, já existia em Eça de Queirós, mas numa perspectiva inteiramente diferente, brota em Pascoaes sem maniqueísmos de qualquer espécie, mas sim de «uma síntese poderosa de visionário romântico de inspiração neo-platónica e gnóstica – o único puro que possuímos» (Lourenço, ' 1978: 113). A grandiosidade épica da sua inspiração faz pensar nas epopeias cosmogónicas e metafísicas, no Vítor Hugo de La Légende du Siècle (1859), no Leconte de Lisle dos Poemes Antiques», (1852), dos Poèmes Barbares, (1872) e dos Poèmes Tragiques (1884). A sua obra constitui no seu conjunto uma verdadeira epopeia da humanidade, que foi o grande sonho do século XIX e que o nosso Teófilo Braga. «cantou» em versos prosaicos e frustres, sem prejuízo, claro está, do seu valor documental.

4. Recapitulando digamos que a persona de Teixeira de Pascoaes se configura como o duplo rosto de Janus que via para a frente e para trás, para o futuro e para o passado, para Jesus e para Pã, para o cristianismo e para o paganismo, para o «além-túmulo e para o além-berço». Esta simultânea e simétrica atenção às duas faces da realidade, atribuindo a cada uma delas o seu valor não atrofiando uma em proveito da outra, realça bem no poeta do Marão a força das suas intuições geniais, a sua categoria de poeta vidente, a riqueza e a grandiosidade da sua visão humanista. No seu contínuo fazer poético sempre procurou para além dos limites ou padrões convencionais, sem qualquer fixismo redutor a conciliação dos contrários. Deles se destacam pela sua importância a oposição paganismolcristianismo e Jesus/Pã. De ambos procurámos fazer dois rápidos rastreios diacrónicos para melhor compreender a tratamento que lhes deu o poeta em questão. A esta luz, a sua obra pode sintetizar se numa tríade ou aliança de três génios – o génio do cristianismo, o génio do paganismo e o génio de Teixeira de Pascoaes.

NOTAS:

(1) Para esse abuso, tinham uma obra ao dispor, intitulada O Pecúlio dos Oradores (1873) em que apareciam coligidas e numeradas 5928 «frases portuguesas acomodadas a todos os géneros de discursos oratórios... por João Félix Pereira, médico, engenheiro civil, e agrónomo», como se lê no frontispício. Ramalho Ortigão, que o zurziu frequentes vezes em As Farpas, e deixou dele uma imagem bem menos abonatória que Albino Forjaz de Sampaio (1930: 223-234), que o apresenta como figura curiosíssima, fez-lhe uma crítica cerrada numa «farpa» datada de Janeiro de 1874 (l943: IV, 47-55).
À mitologia clássica cabe nessa obra a parte de leão. A ela se refere apenas uma excepção, as últimas dezassete expressões registadas na referida colecção de esterótipos e frases feitas, como se pode ver:

«5912. O fio de Ariadne. / 5913. A teia de Penélope. / 5914. A cabeça dia. / 5915. Os olhos de Argos. / 5916. O suplício de Tântalo. / 5917. A espada de Dâmocles. / 5918. O leito de Procusto. / 5919. A roda de Ixion. / 5920. A pedra de Sísifo. / 5921. O touro de Perilo. / 5922. A cornucópia de Amalteia. / 5924. A maça de Hércules. /5925. A lança de Eneias. / 5926. O tonel das Danaides. / 5927. Os jardins de Alcínoo. / 5928. O abutre de Prometeu.»

Ramalho Ortigão faz o seguinte comentário (1943: 44-45): «... todos os tribunos encontrarão no livro de que se trata quanto a erudição nos ensina acerca do bric-à-brac da história e da mitologia, sendo que nele achamos:

«Em tecidos e barbantes: o fio da Ariadne, a teia de Penélope. / Em bichos: O abutre de Prometeu, O touro de Perilo. / Em conservas: A cabeça de Medusa, Os olhos de Argos. / Em ferros velhos: A espada de Dâmocles, a lança de Eneias. / Em mobílias e A maça de Hércules. / Em alvenaria: A roda de Ixião, A pedra de Sísifas e arranjos de casa: O leito de Procusto, A cornucópia de Amalteia, O tonel das Daneides.»

Como se vê, o tom cómico do comentário paródico advém da distribuição dos elementos míticos por campos semânticos que relevam do banal e do quotidiano. A «farpa» acaba na seguinte objurgatória em ritmo de ladainha» (1943: 55):

«Avé, João Félix! todos os que vão falar te saúdam, ó César da retórica, ó boca de ouro, ó sarça ardente, ó salamandra, ó coluna de fogo! Tu és a árvore do bem e do mal do palavreado. Tu és o sicómoro da ciência portuguesa. Ó monte de civilidade, vaso de gramática latina, ceirão de opúsculos, odre de pedagogia, torre de nominativos, cidadela dos gerúndios... Miserere nobis!»

(2) É o que se pode depreender dos exemplos que passamos a apresentar: Numa crítica impiedosa contra Pinheiro Chagas, – crítica, aliás, pelo menos tão criticável como o criticado –, Eça de Queirós recorre à figura da deusa Atena, para destruir o adversário com uma veia cómica arrasadora (1909: 87): «...você, a própria sabedoria, com todos os atributos divinos da antiga Minerva, de Palas vencedora, a luminosa padroeira de Atenas, você tem o capacete, a lança, a dupla couraça de ouro, sobre os dois seios, e a túnica caindo em pregas dogmáticas: assim se explica o nimbo cor de aurora que o acompanha, e o suave aroma de ambrosia e rosa que de si se exala. Você é Minerva, você é Deusa». Assim se exprimia o crítico contra o «Brigadeiro Chagas» a quem lança o aviso: «Em geral os deuses eram modestos; misturando-se tanto à vida dos homens, temiam-lhes muito o sarcasmo» (ibid.). Isto quanto ao uso do mito para fins de crítica social, e como elemento de expressão irónica e estilística. Eça de Queirós também a ele recorreu para alargar o espaço da sua fantasia. Neste aspecto, é deveras sugestiva a célebre cena em que Fradique Mendes, quando encontra Théophile Gautier no Egipto, se põe a fantasiar, como se se tratasse de Júpiter com base num berro de interpretação: o criado do hotel havia-lhe dito «C'est le deux» e Fradique entendeu «C'est le Dieu». A partir daqui, Fradique dá largas à sua fantasia e projecta escrever um conto sob o título de A Derradeira Campanha de Júpiter, a publicar na Gazeta de Portugal. Eis desse passo que se pode ler na Correspondência de Fradique Mendes, a seguinte transcrição (1900: 35):

«Era sobre o Olimpo, e os velhos Deuses, e aquele amigo de Fradique que se parecia com Júpiter. Os Deuses (cismava eu, colhendo garfadas lentas de salada de tomates) não tinham, talvez, morrido: e desde a chegada de S. Paulo à Grécia, viviam refugiados num vale da Lacónia, outra vez entregues, nos ócios que lhes impusera o Deus novo, às suas ocupações primordiais de lavradores e pastores. Somente, já pelo hábito que os deuses nunca perderam de imitar os homens, já para escapar aos ultrajes duma Cristandade pudibunda, os olímpicos abafavam sob saias e jaquetões o esplendor das nudezas que a Antiguidade adorara: e como tomavam outros costumes humanos, ora por necessidade (cada dia se torna mais difícil ser Deus), ora por curiosidade (cada dia se torna mais divertido ser Homem), os Deuses iam lentamente consumando a sua humanização. Já por vezes deixavam a doçura do seu vale bucólico; e com baús, com sacos de tapete, viajavam por distracção ou negócios, folheando os Guias Bedecker. Uns iam estudar nas cidades, entre a Civilização, as maravilhas da Imprensa, do Parlamentarismo e do Gás; outros, aconselhados pelo erudito Hermes, cortavam a monotonia dos grandes estios da Ática bebendo as águas em Vichy ou em Carlsbad: outros ainda, na saudade imperecível das omnipotências passadas, peregrinavam até às ruínas dos templos onde outrora lhes era ofertado o mel e o sangue das reses. Assim se tornava verosímil que aquele homem, cuja face cheia de majestade e força serena reproduzia as feições com que Júpiter se revelou à Escola de Atenas – fosse na realidade Júpiter, o Tonante, o Fecundador, pai inesgotável dos Deuses, criador da regra e da Ordem.»

A descrição do seu devaneio é elucidativa quanto ao motivo da morte, do exílio da humanização dos deuses, das suas metamorfoses várias, o que em muito nos ajuda a compreender as vibrações poéticas e as congeminações metafísicas que de tal motivo vai extrair Teixeira de Pascoaes.

(3) Em A Relíquia, por exemplo, a religião, tal como a ciência, não são mais que dois ramos distintos da universal ilusão, e o homem só se «safa» pela coragem de afirmar, isto é, pelo poder do discurso, ou a forma mais baixa e mais perigosa dele que é o charlatanismo, enfim, a capacidade de iludir os outros, aspecto em que o pícaro Raposo acabou por falhar.
Quanto à associação do paganismo com o cristianismo, não houve escritor que em nosso entender tanto se salientasse antes de Teixeira de Pascoaes, como Eça de Queirós: Para ele, «quem desprende a ideia puramente racional dos mitos retóricos do paganismo e dos mistérios confusos do cristianismo» são os que riem (1909: 47). Referindo-se aos primitivos heresiarcas, diz que «eram mais odiados pelos bispos cristãos, que pelos pontífices pagãos. E quando sobre eles caía a lei do império com ferocidade, como sobre inimigos do género humano, havia tanto regozijo do lado de Jesus, como do lado de Júpiter (1966: II, 1200). Confrontando o sacrifício sobre o altar num passo, aliás, baseado num texto de Joseph de Maistre diz que «O cristianismo, neste ponto, concordou com o paganismo – e a missa, pela consagração do pão e do vinho, é um verdadeiro banquete, entre a Terra e o Céu» (1909: 328); a exegese de Antero «era já muito fina para assim confundir as maneiras de Jeová com as de Júpiter» (1909: 361); um dos assuntos que Fradique estudou atentamente foi a «cristianização dos Deuses Pagãos» (1900: 77); ele «amava sobretudo o povo... pelo seu catolicismo pagão, e carinho fiel aos Deuses latinos, tornados santos calendares» (1900: 90). Segundo o próprio Eça de Queirós, «o mais austero católico é ainda pagão, como se era em Citera, diante da Vénus de Milo. E a Nossa senhora do Céu só tem adorações unânimes e louvores sem contestação, quando é o pincel de Murilo que a ergue sobre o Orbe, loura e toucada de estrelas» (1909: 155-156). Este passo mostra bem como o escritor Português e em geral o escritor europeu do seu tempo viam o mito e a religião sob o ponto de vista estético, aliás já amplamente aberto por Chateaubriand.

(4) Minerva é, como vimos acima, «a luminosa padroeira de Atenas». Aos antigos oleiros da Grécia que fabricaram as célebres terracotas, chama-lhes «santeiros» (1909: 277). Enfim, nele aparece frequentemente Vénus como homóloga da Virgem Maria e vice-versa e, sempre numa perspectiva sinóptica, equilibrando com igual peso relativista no mesmo prato da balança, os dois paradigmas, diz que a rosa «foi sucessivamente helénica, pagã, imperial, feudal, católica, mística; que, captando-lhes o amor, partilhou o poder dos heróis, dos senados, dos césares, dos barões, dos papas, dos santos; que se identificou arteiramente com Vénus, quando era Vénus que no seu cinto fechava o mundo todo, e se identificou logo com a Virgem Maria, quando por seu turno foi a Virgem que pousou os pés sobre o orbe» (1909: 319).

(5) É o que como se pode ver no passo seguinte: «Roma é essencialmente cesariana, e comunica, imprime carácter cesariano àqueles que a governam. Ela mesma foi sempre cidade soberana, ou no temporal, ou no espiritual. Só há cem anos é que deixou de vir de lá, de entre as sete colinas, ou sob a forma de édito imperial, ou sob a forma de encíclica papal, a ordem suprema que se impunha aos reis e povos e regia os nossos bens ou as nossas almas. E o senhor da cidade de Rómulo sempre partilhará desta supremacia que lhe é inerente» (ibid., 1210). Da canonização de Santa Joana d'Arc, diz que «temos no calendário uma nova santa, virgem e mártir, e mártir que não sofreu martírio por edictos pagãos de Diocleciano ou de Décio, mas por uma sentença eclesiástica, assinada por bispos» (ibid., 1246).

(6) Em As Sombras, por exemplo, podem ler se estes versos sugestivos relativos à «sombra do Amor» e expressos em apóstrofes exaltadas: «Ó Essência de tudo quanto existe / Por ti, noivam as aves, e a manhã / Injecta sangue virginal da Terra. // Por ti nasceu Jesus, Orfeu e Pã! / (...) / Por ti Apolo é um deus anoitecido, / Luz, de joelhos; sol rezando, absorto». / O Canto IX de Marânus tem precisamente por título «Marânus e os Deuses» (III, 227). Aí aparece Marânus a dialogar com Apolo, enquanto, escondidos por detrás dos rochedos, velhos faunos «com lume a arder nos olhos», espreitavam «bandos de claras Ninfas, vagueando nos confins amenos de um planalto». E «Íris de face angélica» e «Diana tão cruel com sua gélida / Castidade» e Júpiter arrebatando Europa e Hércules com sua clava e Baco cantando com uma voz que «era uma fonte / De embriaguês celeste». Marânus, «extático e surpreso / Contemplava essa viva multidão de Deuses, quando surge eternamente, / A Imagem de Jesus na solidão!» (III, 230). A própria Vénus «para sempre, em harmonia, / Há-de viver e confundir seu riso / Com as lágrimas santas de Maria» (III, 51).
(7) O próprio Jorge de Sena acabado de citar, fala também de «uma poesia herética, que brota do âmago da ingenuidade e da inocência. Uma poesia de esperança, de redenção, de liberdade, de suprema alegria, e todavia redundante de formas espectrais, de cinzas idas, de lágrimas e prantos. No limiar de novas eras, e com todo o verbalismo de um vocabulário academicamente consagrado, um poeta do 'incriado' o 'Inominado ainda', como disse Pascoaes num dos seus mais belos poemas» (ibid.).

(8) É esse mesmo valor semântico que nos ajuda a compreender a expressão «o grande Tudo», muito usada no século XIX (cf. Fraisse, 1973: 330-331) e empregue por Eça de Queirós numa carta a Jaime Batalha Reis (30/10/1886): «Mostra o punho daí de Newcastle, como eu faço daqui de Bristol ao grande Tudo que é o grande Nada» (1987: 21).

(9) A exclamação «O grande Pã morreu» é mais um refrão ou leitmotiv que interliga num grande todo interdiscursivo, as vozes do tempo, que vão da Revue Germanique de 1832 à Revue de Paris de 1840, de Quinet a Heine, passando por Nerval (Juden, 1985: 31-33), Vítor Hugo, Banville e Michelet. Este último, em La Sorcière (t862), abre o capítulo intitulado «La Mort des Dieux» com o parágrafo seguinte (1982: 54): «Certains auteurs nous assurent que, peu de temps avant la victoire du christianisme, une voix mystérieuse courait sur les rives de la mer Égée, disant: 'Le grand Pan est mort'». No fim do terceiro parágrafo, o brado é repetido, como que a prometer-nos um refrão. Enfim, o mito teve. ao longo do século XIX e sobretudo na primeira metade, dominada pelo espírito romântico, uma importância demasiado significativa, para que o lexicógrafo Larousse não deixasse de lhe consagrar no seu Grand Dictionnaire Universel du XIX Siècle, um artigo sob o título «Le Grand Pan».

(10) Mesmo no folhetim «Ao Acaso», o motivo do exílio dos deuses que se refugiaram na Itália Renascentista, onde triunfaram «sobre o cristianismo ascético», funciona, não enquanto tal, mas como uma espécie de sinédoque, pressupositiva da arte, das artes plásticas, da pintura, da escultura, da arquitectura, que lhe andam intimamente associadas. Desta maneira, o jovem escritor condena simultaneamente a decadência do ideal artístico, que caracteriza o seu tempo, favorecida pelo materialismo de uma burguesia capitalista, e a arte gótica ligada ao cristianismo, à Idade Média e a tudo o que aos seus olhos isso representava de negativo, de tenebroso, de inquisitorial, de repressivo, etc. Consideramos este aspecto fundamental, para bem compreendermos, quer o verdadeiro espírito que informou alguns dos mais representativos textos das Prosas Bárbaras, quer a função catalítica que nele exerceu não só a obra de Heine, que Eça de Queirós conhecia na sua versão francesa, mas também escritores gauleses, igualmente conhecidos de Eça de Queirós, como Nerval, Michelet, Leconte de Lisle, Théophile Gautier Banville, Baudelaire, Flaubert, Taine, Renan e outros.
Na «prosa bárbara» «Notas Marginais» (Março de 1866), Eça de Queirós associa a antiga existência dos deuses «debaixo das estrelas» ao tempo dos «idílios divinos quando ainda vivia o grande Pã» (1903: 6). Ao Diabo, que «luta pela liberdade, pela natureza, pela fecundidade, pela força e pela lei» considera-o, num texto de O Distrito de Évora (21/7/1867), «íntimo de Pã. É mesmo um Pã do Cristianismo. Enquanto pressente um deus, luta e persegue-o» (1986: IV 826). A mesma ideia ocorre em outro texto cronologicamente próximo deste, na «prosa bárbara» «O Senhor Diabo» (20/10/1867), onde essa entidade demoníaca, enquanto «representante imenso do direito humano», que «quer a liberdade, a fecundidade, a força, a lei», é «uma espécie de Pã sinistro, onde rugem as fundas rebeliões da natureza» (1903: 115).
Mas, as referências a Pã, embora sejam mais frequentes na primeira fase, não desaparecem posteriormente do texto queirosiano. Por fim, na «nota contemporânea» «As Rosas» (1893), Eça de Queirós volta a mencionar o nome dessa helénica divindade campestre, para dizer que «entre os cornos de Pã» penduravam os colonos um ramo de rosas» (1909: 300).
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