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SInoPSE do 
ESPEcTácULo

No fim de um dia frustrante de audições, Tomás, o encenador, está sem 

esperança de vir a encontrar a protagonista da sua peça. Prepara-se para voltar 

a casa, desiludido, quando, de repente, surge mais uma actriz. Ela parece igual a 

todas as outras. Vem atrasada mas ainda quer prestar provas. Chama-se Vanda 

– o mesmo nome da personagem da peça. Será ela diferente de todas as outras?

Da autoria do dramaturgo norte-americano David Ives, Vénus de Vison [Ve-

nus in Fur] coloca em cena esta audição, partindo de uma releitura do romance 

homónimo de Leopold von Sacher-Masoch.

A tensão dramática e a sensualidade do romance inspiraram uma peça in-

quietante onde nos perguntamos constantemente se o que parece é. Qual é a 

cara do poder, no território de todas as máscaras, o teatro? Quem seduz? Quem 

resiste? Que força tem o desejo? E o que acontece quando o desejo ganha vida?
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Quase toda a gente já usou a palavra “masoquista” alguma vez na vida. No 

entanto, poucas pessoas sabem quem foi Leopold von Sacher-Masoch. Ao con-

trário do que poderíamos supor, a sua obra não se cinge a situações de tortura e 

humilhação, com correntes, varas de vidoeiro e chicotes.

Masoch pinta paisagens de várias cores e cheiros, com formas de uma 

miríade de texturas e sons inquietantes, constrói personagens em conflito umas 

com as outras e em luta consigo mesmas. E não é por acaso que David Ives foi 

buscar inspiração para a sua peça de 2010 ao romance de 1870, Vénus de Vison 

(também traduzido para português como Vénus de Kazabaïka ou Vénus de Ca-

saco de Peles).

Os protagonistas de Masoch, Severin Von Kushemski e Vanda Von Du-

nayev, que se conhecem numa luxuosa estância termal nas Montanhas dos 

Cárpatos, têm os seus equivalentes em Tomás Novak e Vanda Jordão, um 

encenador/dramaturgo e uma actriz que se vão conhecendo numa audição para 

a peça que Tomás escreveu, aliás, adaptou: Vénus de Vison.

Quando o João Lourenço me propôs encenar novamente e depositou esta 

Vénus nas mãos, fiquei conquistada de imediato. O texto de Ives é magnífico, na 

forma como mistura o universo místico e excessivo de Sacher-Masoch com a 

contemporaneidade e com o mundo dos fazedores de teatro. Reconheci a gran-

deza do projecto em que nos lançávamos, onde nenhum pormenor poderia ser 

deixado ao acaso e onde teria de ficar bem claro o percurso das personagens – 

pois são estes elementos que nos prendem! 

Sentamo-nos na plateia da Sala Vermelha, a peça começa e a situação é 

clara: o encenador está frustrado com as audições desse dia; não há actrizes 

capazes para interpretar o papel; e eis que chega mais uma actriz, que aparenta 

ser igual a todas as que o encenador já recusou. Dizemos para nós próprios, com 

condescendência: «Ah, já estou a ver... É uma destas peças.» E aconchegamo-

-nos confortavelmente no nosso lugar, com a expectativa apenas de rir com o 

embate destes contrários, com o desencontro entre a impaciência arrogante de 

Tomás e a alegre persistência de Vanda.

ESTáS fELIz?
AIndA não.

Marta Dias
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Mas... o que parece óbvio, sê-lo-á, no fim de contas?

Esta peça é de uma simplicidade e simultânea riqueza que me entusias-

maram muitíssimo, pois possibilitavam uma abordagem com diversas camadas 

e continham um elemento estimulante de surpresa.

Agradou-me profundamente trabalhar a incerteza e a dúvida, no especta-

dor. Nada é estático e, aos poucos, a cada arranque, a estranheza entranha-se, 

a cada gesto, o desconforto instala-se. À semelhança do que se passa na vida: 

aquilo que designamos como “normalidade” está repleto de linhas sinuosas, de-

sarmonia, de inusitado.

Agradou-me, mais uma vez, trabalhar o teatro-dentro-do-teatro e poder 

mostrar este jogo de sedução, expectativas, verdade e ilusão, na crueza do seu 

fazer – como se lê um texto, como se descobre e constrói uma personagem, 

como a ficção ganha vida pelo uso dos adereços, da luz e dos figurinos. E como, 

subitamente, tudo volta à realidade, com um estalar de dedos ou o toque de um 

despertador.

No trabalho da versão, as leituras da Vera San Payo de Lemos e do João 

Lourenço trouxeram nova luz a muitas frases e o confronto de ideias e interpre-

tações foi riquíssimo, de modo que me permiti algumas liberdades. No original, 

a audição tem lugar num estúdio alugado – mas isso é uma realidade norte- 

-americana. Pareceu-me que fazia sentido que a audição decorresse num teatro, 

não necessariamente no palco mas numa sala de ensaios, isto é, com algumas 

condições cénicas mas sem aquela aura mágica das tábuas. Adaptei certas ce-

nas para tirar partido do jogo dos actores no cenário e com os adereços (por 

exemplo quando Vanda coloca um gobo num projector para mudar ainda mais o 

ambiente com um efeito de luz.) Relativamente ao texto, questionei-me bastante 

sobre o uso da 2ª pessoa do plural nas cenas entre Severin e Vanda. Receei que 

afastasse o texto do público mas compreendi que era uma mais-valia. No origi-

nal de Ives, o texto da audição é dito no chamado Inglês Britânico, o que faz com 

que haja sempre uma diferença clara quando Vanda Jordão e Tomás Novak 

dialogam entre si e quando entram em cena Vanda Von Dunayev e Severin Von 

Kushemski  Trabalhámos o texto com rigor nos ensaios e o resultado é uma 

maior distinção entre “realidade” e “performance” e a criação de um ambiente 

especial na representação-dentro-da-representação.

“E o Senhor Todo Poderoso puniu-o e entregou-o às mãos de uma mu-

lher” é a citação bíblica que dá o mote, quer ao texto de Masoch, quer à peça de  

Tomás. Somos quase automaticamente conduzidos a uma interpretação femi-

nista da obra, cuja temática do conflito só vem a isto acrescentar. Porém, desde 

cedo, preocupou-me que o espectáculo pudesse ser visto dessa forma redutora, 

como uma queima de soutiens. É que, para além do feminismo (que existe e não 

renego de forma alguma) o texto sugere uma crítica da injustiça, num sentido 

mais lato: apontando o dedo à soberba humana, à desmedida do ego (artístico, 

social, político). Foi tudo isto que me interessou explorar.

E como? Fazendo uma dramaturgia da transformação.

Esta epígrafe bíblica lança a ideia de punição mas esta não é, efectivamen-

te, concretizada. No entanto, algo acontece ao longo da peça: no meio do conflito 

das personagens, por entre golpes e contra-golpes, opera-se uma transforma-

ção. Uma metamorfose (kafkiana, poderíamos dizer), tanto aparente como inter-

na, onde jogam vários binómios: feminino-masculino, interior-exterior, verdade-

-ilusão, desvelo-fingimento, constrangimento-liberdade, desejo-concretização, 

complexidade-simplicidade, ... Mas onde não deixa de haver mistério e incerteza. 

Nada fica indubitavelmente claro e inequívoco.

A respeito desta transformação, a centralidade da função dos figurinos 

evidencia-se até, desde logo, pela sua presença no título Vénus de Vison. Os figu-

rinos concretizam a personificação: são, por um lado, a “pele” das personagens 
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e portanto corporizam o fingimento e, simultaneamente, cobrem com o “ideal” 

o corpo humano. Metamorfoseiam a identidade. São o artigo mágico, o fetiche, 

as texturas e as cores que afastam a sexualidade e a resumem à teatral relação 

de controlo e poder. No trabalho com o Dino Alves, procurou-se que cada peça 

seguisse fiel a esta ideia da metamorfose e que, para além disso, fizesse sentido 

na imagem de cada personagem e num determinado simbolismo, havendo ca-

madas ficcionais: há a roupa que se traz da rua, a roupa que se despe, a roupa 

que se veste para fazer as personagens, a roupa que as personagens vestem e 

despem e trocam – com tudo o que estas acções “transformadoras” codificam 

e traduzem.

Já na concepção do cenário com o Rui Francisco, foi basilar definir a gra-

dação da monotonia à fantasia. Esta sala de ensaios, dentro de um teatro, tem 

algo de equipamento; é um sítio reconhecível e reconfortantemente monótono. 

Para além disso, é um local preparado para realizar audições, sendo o espaço 

onde o encenador já trabalha sobre a produção: escolhe materiais, testa adere-

ços, ensaia luzes; é, em suma, um espaço disponível para se transformar, dando 

vida à fantasia ficcional. Finalmente, há o aspecto da segurança: no exterior cho-

ve e troveja, mas as personagems estão do lado de cá das janelas, protegidas 

da intempérie, e uma grande porta fechada garante-nos que tudo está hermeti-

camente seguro e controlado. Mas estar-se-á realmente a salvo de tudo, aqui?

O desenho de luz do João Lourenço segue esta dramaturgia da trans-

mutação cénica. Por um lado, contribuindo para um ambiente inicial reconhe-

cível e pouco estimulante, o qual vai gradualmente evoluindo. Por outro lado, 

potenciando o dramatismo dos ambientes das cenas, sendo um instrumento no 

jogo do teatro-dentro-do-teatro – isto porque órgão-de-luz, projectores, filtros, 

gobos, grelhas, etc., estão prontos a serem usados e criam magicamente um 

novo locus, a diferentes horas do dia e da noite, e sugerem diferentes estados 

de alma. A determinada altura, este instrumento acaba por extravasar o jogo do 

teatro-dentro-do-teatro e funciona também simbolicamente, sem ser manipula-

do em cena.

O som e o vídeo, sendo também co-adjuvantes na transformação da 

realidade da peça e nesta passagem do óbvio para o estranho, do interior para o 
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exterior, do protegido para o exposto, do controlado para o selvagem, funcionam 

sempre fora do teatro-dentro-do-teatro. Não são manipulados em cena e (ex-

cepção feita aos efeitos da chuva e do toque de telemóvel) actuam mais propria-

mente a um nível sensorial, com um peso simbólico. O som, em particular, criado 

pelo João Lanita e pelo Manuel San Payo, pretende pontuar as cambiantes da 

transformação, começando por ser uma leve presença, de que não se tem bem a 

certeza, sendo desconfortável e logo passando a evidenciar a estranheza, asse-

gurando o espectador de que entrámos num novo eixo, surreal, não-naturalista. 

O vídeo, da autoria do Nuno Neves com animação do Luís Soares, integra 

o cume da transformação e, assim, do movimento; evoca as origens primordiais 

e a violência vital dos elementos, com uma inspiração (talvez reconhecível) em 

Henri Rousseau e no seu “O Sonho”.

Porém, tal como disse anteriormente, todas estas componentes do espec-

táculo, confluindo numa dramaturgia da transformação, não eliminam a dúvida. 

Nenhuma nos esclarece ou é inequívoca sobre o que acontece no palco, perante 

o espectador. Cada um desvendará o seu mistério.

Este espectáculo, à semelhança de todos os espectáculos, é fruto do tra-

balho e da dedicação pessoal de um grupo de artistas e fazedores de teatro, que 

muitas vezes não é nomeado no seu todo mas é integralmente louvado e estima-

do. Aproveito estas linhas para exprimir a minha gratidão.

A equipa criativa e técnica que se formou foi de uma generosidade imensa, 

durante todo o processo de trabalho, e creio que isso transparece e pulsará no 

palco, todas as noites.

Gostaria de agradecer, sobretudo, à Ana Guiomar e ao Pedro Laginha a sua 

dádiva imensa, a persistência incansável e a confiança com que se entregaram 

neste desafio tão exigente.

A todos quantos fazem e mantêm o Teatro Aberto (em especial à Direc-

ção e à directora de produção Célia Caeiro) uma família, uma casa de cultura e 

cidadania, agradeço o empenho e o carinho com que se dedicaram a este nosso 

espectáculo.

Agradeço mais uma vez e sempre, muito, muito em especial à Vera San 

Payo de Lemos e ao João Lourenço, por tudo.
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Nascido em 1950, em Chicago, o autor norte-

-americano de ascendência polaca frequentou um 

seminário católico, seguindo depois os seus estudos 

na Universidade de Northwestern. Tendo trabalhado 

como editor na revista Foreign Affairs, durante três 

anos, ingressou na Yale School of Drama, onde com-

pletou o mestrado em escrita dramática.

Em 1972, estreia a sua primeira peça: Canvas 

[Tela], na Circle Repertory Company (Nova Iorque). O 

seu texto seguinte, Saint Freud [Santo Freud], estreou 

em 1975, pela mesma companhia.

No entanto, Ives começou a atrair a atenção da 

crítica apenas no final da década de 1980, com um 

conjunto de comédias em um acto, que, anualmente, 

eram apresentadas no festival de teatro “Manhattan 

Punch Line”. Estes textos, juntamente com outros es-

critos mais tarde, deram origem às colectâneas All In 

The Timing [Encontrar a altura certa], Mere Mortals 

[Meros mortais] e Lives Of The Saints [As vidas dos 

santos]. Entre as suas comédias em um acto mais 

conhecidas, destacam-se: Sure Thing [Com certeza]; 

Words, Words, Words [Palavras, palavras, palavras]; 

Variations On The Death Of Trotsky [Variações sobre 

a morte de Trotsky]; Philip Glass Buys a Loaf Of Bread 

[Philip Glass compra um papo-seco] e The Universal 

Language [A linguagem universal].

As suas peças curtas são sobretudo popula-

res entre os alunos de escolas de artes performa-

tivas e os grupos de teatro universitário, sendo fre-

quentemente apresentadas em festivais, um pouco 

por todo o país. As suas peças longas (escritas até 

2005) estão reunidas em Polish Joke And Other 

Plays [A piada polaca e outras peças]. O texto que 

dá título à antologia, Polish Joke, é assumidamente 

auto-biográfico, lançando um olhar surrealista e có-

mico sobre as raízes polacas do autor.

Ives escreveu para a Spy Magazine e assinou 

diversos artigos ao longo dos anos para a New York 

Times Magazine, bem como para a New Yorker mas, 

no início da década de ’90, o seu percurso invereda 

irreversivelmente pelo mundo do espectáculo – e pelo 

teatro musical, em particular. Escreve o libreto para a 

ópera The Secret Garden [O jardim secreto], inspirada 

na obra de Hodgson Burnett, que estreia no Pennsyl-

vania Opera Theatre de Filadélfia, em 1991, com gran-

de sucesso.

Ives tornou-se então um autor de versões 

muito requisitado. Trabalhou frequentemente no  

dAVId
IVES
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“Encores!” de Nova Iorque (concertos de musicais clás-

sicos americanos) e adaptou entre dois a três musicais 

por ano, nas décadas seguintes, nomeadamente: Ju-

bilee [Jubileu] de Cole Porter e South Pacific [Pacífico 

Sul] de Rodgers e Hammerstein para performances no  

Carnegie Hall. Fora da música, é de destacar o seu 

trabalho de adaptação do espectáculo de magia de 

David Copperfield Dreams & Nightmares [Sonhos e 

pesadelos].

Em 2001, aventurou-se na literatura infanto- 

-juvenil com Monsieur Eek [Monsieur Coruja] – título 

ao qual se seguiram Scrib (2005) e Voss (2008).

De 2006 em diante, traduziu e adaptou regular-

mente autores franceses, cujo tom fársico Ives parti-

lha. As suas versões de Georges Feydeau, A Flea in 

Her Ear [Uma pulga atrás da orelha] e de Corneille, 

The Liar [O Mentiroso], venceram, respectivamen-

te, o Prémio Joseph Jefferson e o Prémio Charles  

MacArthur. Para além de se dedicar à obra de Yasmina 

Reza A Spanish Play [Uma peça espanhola], estreou, 

em 2011, duas versões: O Misantropo de Molière, com 

o título The School for Lies [A escola de mentiras], e 

O Herdeiro Universal de Jean-François Regnard, com 

o título The Heir Apparent [O herdeiro aparente].

Actualmente, colabora com Stephen Sondheim na es-

crita de um musical original.

Venus in Fur [Vénus de Vison] estreou em Nova 

Iorque na Classic Stage Company, em 2010, com Nina 

Arianda e Wes Bentley como protagonistas. No ano 

seguinte, (com Hugh Dancy a substituir Wes Bentley) 

estreia na Broadway, no Manhattan Theatre Club, 

passando depois ao palco do Lyceum Theatre. O es-

pectáculo foi aclamado, não só pelo público mas tam-

bém pela crítica, que o nomeou para o Prémio Tony 

para Melhor Peça e atribuiu a Nina Arianda o Tony 

para Melhor Actriz.
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Nasceu a 27 de Janeiro de 1836, na cidade 

de Lemberg que se encontrava sob o domínio da 

corte de Viena (hoje, com nome de Lvov, integra o 

território ucraniano).

Leopold von Sacher, pai do autor, director da 

polícia de Lemberg, casou em 1829 com Carolina 

Masoch, filha de um eminente cirurgião.

Quando nasceu, não se esperava que Sacher-

-Masoch sobrevivesse. Devido à sua saúde débil, foi 

entregue a uma ama de origem eslava, sobre a qual 

mais tarde escreveria: “dela recebi não só saúde 

mas também a minha alma.”

LEoPoLd 
Von SAchER-MASoch

A sua infância e juventude foram bastante 

serenas até 1848, ano em que se viveu uma convul-

são revolucionária, opondo os senhores polacos ao 

campesinato ruteno. O seu pai foi transferido e a fa-

mília Sacher-Masoch mudou-se para Praga. 

Aos dezanove anos, doutorou-se com distin-

ção e, no ano seguinte (1854), foi nomeado profes-

sor agregado de História da Universidade de Graz e 

publicou a sua primeira obra: A revolta de Gand sob 

Carlos V, que lhe valeu a reputação de jovem talento.

Enquanto escritor e historiador, Sacher-Masoch 

foi vastamente traduzido, sendo comparado pela crí-

tica a Maupassant e Turgueniev. 

Na sua obra, destaca-se A Herança de Caim, 

concebida em 1869 como uma obra magna. O seu 

intuito era coligir 36 novelas, divididas em seis vo-

lumes, cada um dos quais com um tema: o amor, a 

propriedade, o estado, a guerra, o trabalho e a mor-

te. Na novela que serve de prólogo, O Peregrino, 

evidencia-se a sua intenção de abarcar nesta obra 

toda a problemática filosófica, política e biológica 

do Homem. Muito embora tenha sido um escritor 

profícuo, após concluir os primeiros dois volumes, 

Sacher-Masoch pôs de parte este projecto.

Em 1870, é publicado Vénus de Vison – um 

dos textos mais famosos que integra A Herança de 

Caim, fazendo parte do primeiro volume, dedicado 

ao amor. Esta novela confunde-se com a vida do au-

tor, que, na época, assinou um contrato de servidão 

com a sua amante, a Baronesa Fanny von Pistor.

À semelhança da narrativa, Sacher-Masoch 

chegou mesmo a viajar como escravo de Fanny von 

Pistor para Veneza (as personagens, Severin e Wan-

da, viajam para Florença).

Findo este relacionamento, em 1873,  

Sacher-Masoch casou-se pela primeira vez. A sua 

mulher, Aurora Rumelin (que por insistência de  

Leopold mudou o nome para Wanda) dispôs-se, a 

contragosto, a continuar a fantasia de domínio do 

marido, assinando também ela um contrato.

Entre 1881 e 1885, Masoch foi editor da re-

vista mensal Auf der Höhe, famosa pelo cunho pro-

gressista, publicando artigos contra o anti-semi-

tismo e a favor do movimento sufragista feminino. 
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Hulda Meister trabalhava como tradutora na revista, 

quando se envolveu com o autor, tendo casado com 

ele em 1890. 

No mesmo ano, são publicadas As novas in-

vestigações sobre psicopatia sexual de Richard von 

Krafft-Ebing, especialista nas áreas emergentes da 

psiquiatria e da neurologia. Krafft-Ebing escolheu o 

nome de Sacher-Masoch para designar um desvio 

sexual, reunindo no novo conceito de “masoquis-

mo” elementos muito diversos: desde o homem que 

procura uma mulher brilhante e dominadora até ao 

homem que encontra prazer em fazer-se açoitar 

e pisar por prostitutas de baixo estatuto. Sacher- 

-Masoch defendeu-se contra as afirmações de Krafft- 

-Ebing, no entanto, pareceu-lhe inútil uma refutação 

pública. Todavia, a sua fama haveria de sofrer um 

revés profundo.

Masoch desenvolve problemas de saúde, alia-

dos à falta de dinheiro que o atingiu, no fim da vida. 

Em 1893, a celebração dos seus sessenta anos foi 

praticamente ignorada. O tempo de Masoch havia 

passado. A Europa da década de 1890 era diferen-

te. Agora era a grande metrópole que dominava a 

sociedade, já não a propriedade rural nem a aldeia.  

A questão social não era a abolição do trabalho força-

do mas sim a emancipação do trabalhador e o avanço 

dos partidos social-democratas na Austro-Húngria e 

na Alemanha.

Em Janeiro de 1895, o estado de saúde de 

Leopold agravou-se, devido a uma deficiência car-

díaca. O autor morreu a 5 de Março de 1895, em  

Lindheim.

oBRAS hISTÓRIcAS
- A revolta de Gand sob Carlos V
- O desaparecimento da Hungria sob Maria d’Áustria

RoMAncES, noVELAS
- Histórias da Galícia (1862)
- O emissário (1863)
- Kaunitz (1865)
- O último rei dos Magiares (1867)
- A divorciada (1807)
- A czarina negra
- A murta dos amantes
- Margarida Lambron
- Vénus de Morany
- Hmelnizki
- O cossaco
- Um rasgo de génio da Pompadour (1878)
- Histórias judias
- A estética da fealdade (1880)
- A câmara negra
- Rafael, o judeu
- O velho castelhano
- A mãe de Deus
- A falsa Hermínia (1883-4)
- Magas, o salteador (1886)
- Os últimos dias de Pedro-o-Grande (1887)
- Histórias polacas (1888)
- Os pequenos mistérios da História do Mundo
- Histórias da corte da Alemanha
- A serpente do paraíso (1890)
- Os solitários (1891)
- Tarde de mais (1891)
- História dos pintores (1892)
- O martírio d’amor de Zoe de Rodenbach (1892)

O Legado de Caim – I parte: O AMOR
- O peregrino
- O rendido
- A noite de segunda-feira
- O amor de Platão
- A Vénus de kasabaïka
- Marzella
- O romance de Glück
- Histórias da corte de Viena (1873)
- As Messalinas de Viena
- Falsa Hermínia (1873)
- Um sultão-fêmea
- Do valor da crítica (1873)

O Legado de Caim – II parte: A PROPRIEDADE
- O direito popular
- O testamento
- Hazara Raba
- O Hajdmak
- Basílio Hymen
- O Paraíso do Dniester (1874)
- A república das mulheres inimigas (1878)

oBRAS PÓSTUMAS
- Ricos e pobres
- O americano
- Sereias demoníacas
- Uma Semiramis africana

TEATRo
- Os versos do Grande Frederico
- Os nossos escravos
- José Sonnenfels
- O homem sem preconceitos ou Os Franco-Mações na Áustria
- Procura-se um homem
- A serpente no paraíso
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Perdidos em pensamentos, com as espingardas às 

costas, caminhávamos, o velho guia e eu, através da 

floresta primordial que se estende em massas pesa-

das e escuras no sopé das nossas montanhas e que 

expande os seus imensos tentáculos bem longe até à 

planície. O fim da tarde toldava os limites negros da 

zona de coníferas virgens, que parecia ainda mais es-

cura e mais silenciosa do que o habitual; não se ouvia 

a voz de uma única criatura viva, nem perto nem à dis-

tância, nenhum som, nem sequer o rumorejo do cume 

das árvores, e não se vislumbrava luz ao longe excep-

to, de quando em quando, a rede dourada, ténue e baça 

que o pôr-do-sol lançava pelo musgo e pelos fetos.

O céu, limpo e de um azul pálido, vislumbrava--se ape-

nas em manchas isoladas por entre as coroas imóveis 

e veneráveis dos abetos. Um espesso odor a bulor 

pendia das agulhas gigantes dos pinheiros e das er-

vas; nada sequer estalava debaixo dos nossos pés. Ca-

minhávamos como sobre um tapete suave, lânguido. 

Aqui e acolá via-se um daqueles macissos rochosos 

desgastados, cobertos de vegetação, que penetram 

profundamente nas florestas das encostas das Cár-

patos ou mesmo no terreno da planície amarela: tes-

temunhas mudas do tempo meio esquecido em que o 

grande mar amansava as suas marés contra as costas 

aguçadas das nossas montanhas. E, como se nos qui-

sesse relembrar daqueles solenes e monótonos dias 

da criação, um vento agreste ergueu-se repentinamen-

te e dirigiu as suas ondas invisíveis, céleres, através 

dos cumes pesados do arvoredo, das agulhas verdes 

que se arrepiavam e das centenas e centenas de er-

vas e arbustos que se dobravam humildemente à sua 

passagem.

O velho guia estacou imóvel, passou os dedos pela sua 

cabeleira branca, que fora desalinhada pelos fortes 

ventos selvagens, e sorriu. Sobre as nossas cabeças, 

pairava uma águia no firmamento azulado.

“Desejais atirar, senhor?”, perguntou ele com uma voz 

arrastada.

“Mas como seria possível acertar-lhe?”, perguntei.

“A tempestade irá forçá-la a descer,” o velho sussurrou 

sem alterar a postura. A mancha negra, alada, sobre 

nós começou efectivamente a tornar-se maior e maior 

a cada segundo, e eu podia já observar o brilho da sua 

penugem. Aproximavamo-nos de uma clareira ladeada 

por pinheiros sombrios, entre os quais algumas bétu-

las alvas se destacavam como esqueletos num museu 

de anatomia, e sorvas vermelhas cintilavam aqui e ali.

A águia desenhava círculos serenamente, acima de 

nós.

“Atirai agora.”

“Aproveitai vós e atirai, velho homem.”

O guia semi-cerrou os olhos, piscou-os brevemente, 

de seguida tirou a espingarda do ombro e engatilhou 

a arma.

“Dai-me licença?”

“Com certeza. Eu não conseguiria acertar-lhe, de qual-

quer forma.”

“Então, em nome de Deus.”

O velho calmamente segurou a carabina contra a bo-

checha, um clarão voou em direcção ao céu e a flores-

ta ecoou o tiro com estrondo.

A ave bateu as asas e parecia ser levada pelo ar para 

cima ainda por um momento. E depois caiu à terra 

como uma pedra.

o PEREgRIno
LeopoLD von sacher-Masoch

Apenas Deus sabe quão longa será a sua peregrinação.
ivan turgeniev



 13LEITURAS
Apressámo-nos em sua direcção.

“Caim! Caim!” Subitamente, vinda dos arbustos, soou 

uma voz tão estranha e poderosa como a do Senhor 

quando falou aos primeiros seres humanos no paraíso 

ou ao homem amaldiçoado que derramou o sangue do 

seu irmão.

E os ramos abriram-se.

Perante nós surgiu uma criatura de uma super-huma-

nidade selvagem e bizarra.

Um homem estava-se de pé nos arbustos, um homem 

velho com membros enormes, sem chapéu, com cabe-

lo branco ondulado e uma barba branca que esvoaça-

va, e olhos grandes, escuros e ameaçadores, os quais 

ele lançava sobre nós como um juiz ou um vingador 

fariam. A sua camisola estava rasgada e remendada 

em vários bocados e trazia o seu cantil pendurado ao 

ombro. Ele inclinou o seu cajado de peregrino e abanou 

tristemente a cabeça. Depois caminhou até à clareira, 

ergueu a águia morta, cujo sangue quente se derrama-

va pelos seus dedos, e estudou-a em silêncio.

O guia benzeu-se.

“Ele é um peregrino,” murmurou com uma respiração 

suspensa “um homem santo.”

E dito isto, ele discretamente voltou a colocar a espin-

garda ao ombro e desapareceu por entre as árvores 

castanhas centenárias.

Contra minha vontade, os meus pés tinham ficado pre-

sos ao chão, e tive quase um impulso de estudar este 

velho misterioso.

Já por várias vezes tinha ouvido falar nesta estranha 

seita a que ele pertencia e que goza de tamanha ve-

neração entre o nosso povo. Podia agora satisfazer a 

minha curiosidade.

“O que haveis ganhado com isto, Caim?”, o peregrino 

virou-se para mim e disse, passado algum tempo. “A 

vossa luxúria assassina sossegou? Ficastes saciado 

ante o sangue do vosso irmão?”

“Não é a águia um predador?,” respondo prontamente. 

“Não mata os membros mais fracos e pequenos da sua 

raça? Não é , então, uma boa acção matá-la?”

“Sim, ela é uma assassina,” suspirou o estranho velho. 

“Derrama sangue, à semelhança de todas as criaturas 

que vivem mas será que, por isso, nós devemos fazer 

o mesmo? Eu não mato mas vós – sim – sim – vós 

pertenceis à raça de Caim. Conheço-vos; vós tendes a 

marca.”

“E vós?,” perguntei envergonhado, “quem sois vós, en-

tão?”

“Um peregrino.”

“O que vem a ser isso?”

“Alguém que está a fugir da vida.”

“Estranho!”

“Estranho mas é a verdade,” replicou o velho. Ele pou-

sou a águia morta delicadamente sobre a terra e olhou-

me com alguma compaixão, e de repente os seus olhos 

tornaram-se infinitamente gentis e reconfortantes.

“Olhai para dentro de vós,” prosseguiu numa voz tre-

mida e premonitória. “Rejeitai a herança de Caim, re-

conhecei a verdade, aprendei a renunciar, aprendei a 

desprezar a vida e a amar a morte.”

“Como poderei seguir a verdade se não a reconheço? 

Ensinai-me.”

“Não sou um santo,” replicou ele. “Como poderei ensi-

nar-vos a verdade? Mas dir-vos-ei aquilo que sei.”

Avançou alguns passos em direcção a um tronco de 

árvore apodrecido que estava caído no chão da clareira 

e sentou-se nele. Sentei-me então, não muito afastado 

dele, numa pedra coberta de musgo. Ele descansou a 

cabeça venerável sobre ambas as mãos e olhou em 

frente para o vazio, e eu deixei os meus braços escor-

regarem até às pernas e preparei-me para ouvi-lo.

“Também eu sou um dos filhos de Caim,” principiou, 

“um dos descendentes daqueles que comeram da ár-

vore da vida, e devo espiar este acto e caminhar – ca-

minhar até que me liberte da vida. Também vivi e, como 

um ignorante, experimentei prazer na minha existência, 

rodeando-me de deboche. Também eu agi assim. Cha-

mei de meu tudo aquilo que um homem pode adquirir 

com os seus constantes e insaciáveis desejos, e apren-

di qual é o seu valor. Já amei e já fizeram pouco de mim 

e já fui humilhado quando amei com todo o meu cora-

ção. E já fui adorado, quando licenciosamente brinquei 

com os sentimentos de outras pessoas e com a felici-

dade de estranhos, adorado como um deus! Descobri 
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que a alma que julgava tão próxima da minha e o corpo 

que o meu amor tomava como sagrado foram vendidos 

como mercadoria no negócio mais desprezível. Já vi a 

esposa que me foi confiada pela igreja e pelo estado, 

a mãe dos meus filhos, deitada nos braços de um es-

tranho. Eu fui escravo de uma mulher e amo de uma 

mulher e fui como o Rei Salomão, que amou todas as 

mulheres. Cresci no meio da abundância e não conhe-

cia a necessidade nem a miséria mas, do dia para a 

noite, a riqueza da nossa casa desapareceu e, quando 

chegou o momento de enterrar o meu pai, mal havia 

dinheiro para o seu caixão. Passei anos a lutar pela mi-

nha existência, conheci a angústia e a preocupação e 

a fome e passei noites em claro e experienciei o medo 

e a doença. Lutei contra os meus irmãos por posses e 

vantagens. Já traí e já fui traído, roubei e fui roubado. 

Já tirei a vida de outras pessoas e estive muito perto 

de morrer. Tudo em nome desse ouro demoníaco e da 

propriedade. Já amei apaixonadamente o estado do 

qual sou cidadão e o povo cuja língua falo, e foram-me 

atribuídas graças e honras e prestei juramento à ban-

deira do meu país. Já marchei para a guerra com um 

entusiasmo raivoso e odiei e persegui e matei outros 

simplesmente porque eles falavam outra língua. Não 

ceifei coisa alguma senão vergonha pelo meu amor e 

desprezo e desdém pelo meu entusiasmo.

“Tal como os filhos de Caim, compreendi como viver 

à custa dos outros, através do suor dos meus irmãos, 

os quais eu levei à degradação e tornei meus escravos 

e minhas ferramentas, e não hesitei em pagar pelos 

meus prazeres e entretenimentos com o sangue de 

desconhecidos. Mas eu suportei o arnês em mais do 

que uma ocasião, senti o peso do chicote, trabalhei para 

outros, e lutei arduamente por lucro; trabalhei incansa-

velmente de manhã à noite, e nos sonhos inquietos da 

noite continuei a somar os meus números; e dia e noite, 

na boa e na má sorte, na necessidade e na abundância, 

temi apenas uma coisa: a morte. Estremeci perante a 

morte, já verti lágrimas ante o pensamento de ser se-

parado desta cara existência, e amaldiçoei toda a cria-

ção ante o pensamento do meu fracasso. Oh, eu sofri 

um medo terrível e tormentos terríveis enquanto ainda 

tinha esperança.

“Mas fui abençoado com uma revelação. Vi a guerra 

entre os vivos – e vi a vida humana como ela é – e vi o 

mundo como ele é.”

A cabeça branca do velho movia-se para cima e para 

baixo e estava perdida em pensamentos.

“E que revelação vos abençoou?” perguntei eu, passa-

do um bocado.

“A primeira grande verdade,” continuou, “é que vós, 

povo pobre e tolo, viveis na ilusão de que Deus, na sua 

sabedoria, bondade e omnipotência, criou este mundo 

tão bom quanto possível e investiu nele uma ordem 

moral, e que aquele que seja maldoso e pratique o mal 

perturba esta ordem e este mundo bom e que esse ho-

mem mau será castigado tanto pela justiça temporal 

como pela justiça eterna. Um erro triste e fatídico! A 

verdade é que este mundo é mau e deficiente e que a 

existência é uma espécie de pena, um teste doloroso, 

uma peregrinação triste, e tudo o que vive, vive da mor-

te, vive da exploração dos outros!”

“Então a vossa revelação disse-vos que o homem não 

é mais do que uma besta?”

“Com efeito. A mais racional, sanguinária e cruel das 

bestas. Nenhuma outra é tão inventiva quando se trata 

de roubar e se servir dos seus irmãos, e portanto, para 

onde quer que olhemos, na raça humana tal como na 

natureza, existe a luta pela existência, vida às custas 

de outros, assassínio, roubo, pilhagem, traição e escra-

vatura. A mulher faz do homem seu escravo, o estado 

faz dos cidadãos seus escravos. Toda a labuta, todo o 

medo se dedica a esta existência, a qual não tem qual-

quer outro propósito para além dela própria. A vida! a 

vida! Toda a gente a quer. Simplesmente seguir com a 

sua vida e reproduzir a sua existência pecaminosa em 

outros iguais a si. E a segunda grande verdade – mas 

não me compreenderíeis, Caim.”

“Talvez eu compreenda.”

O velho olhou-me com compaixão.

“A segunda verdade é que,” continuou com uma ho-

nestidade suave, “o prazer não é algo real, nada para 

além nem aquém dele próprio, apenas uma libertação 

da necessidade inquietante e do sofrimento que a ne-
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cessidade gera, e, no entanto, todo e cada ser perse-

gue o prazer e a felicidade e, no fim de contas, ele não 

fez nada mais do que marcar o tempo até ao fim dos 

seus dias, quer ele acabe em riqueza quer em pobre-

za. Mas, acreditai em mim, a nossa miséria depende 

não da renúncia mas apenas desta esperança, sempre 

acesa, por uma felicidade que não vem jamais, que ja-

mais pode vir. E o que é essa felicidade, que sempre 

parece próxima e ao nosso alcance e, porém, eterna-

mente distante e inatingível, desde o berço até à cova? 

Respondai-me se conseguirdes.”

Abanei a minha cabeça e não encontrei resposta.

“O que é a felicidade,” prosseguiu o velho. “Procurei-a 

nas mulheres, na propriedade, no meu povo, em todo o 

lado onde dominam a vida e a respiração – e em todo o 

lado me vi enganado e feito de parvo.

“Felicidade? Talvez seja a paz que procuramos em vão 

aqui onde não existe nada para além da luta cujo auge 

é a morte que tanto receamos. Felicidade! Quem não 

a procurou no amor acima de tudo, sofrendo precisa-

mente aí as mais dolorosas desilusões? Quem não foi 

ludibriado pelo sonho de que a satisfação do desejo so-

brehumano que o consome, de que a posse da mulher 

que ama lhe traria a perfeita plenitude, uma benção 

inominável, não tendo soltado por fim uma gargalhada 

triste face às alegrias que imaginou? É uma visão para 

nós vergonhosa que a natureza nos tenha imbuído des-

te desejo para apenas nos tornar cegos, fazer de nós 

ferramentas voluntárias – porque ela não se interessa 

realmente por nós. O intuito da natureza é propagar a 

raça! Assim que tenhamos cumprido esse intuito natu-

ral, tenhamos provido a imortalidade da raça, podere-

mos cair em ruína, e a natureza equipou a mulher com 

tanto charme apenas para nos forçar a colocar nela 

uma semente e dizer-nos: ‘Trabalha para mim e para 

os meus filhos.’

“O amor é a guerra dos sexos na qual cada um luta 

para subjugar o outro, para fazer do outro seu escravo, 

uma besta de carga, porque homens e mulheres são 

inimigos por natureza, tal como todas os seres vivos, 

unidos em doce luxúria, por assim dizer, fundidos num 

único ser por um curto período de tempo pelos seus 

desejos, pela pulsão de se propagarem a si mesmos, 

apenas para inflamar ainda mais esta inimizade ter-

rível e para pugnar com ainda mais violência e mais 

impiedade pelo domínio. Alguma vez visteis maior ódio 

entre duas pessoas do que entre aquelas que um dia 

se uniram por amor? Alguma vez encontrastes mais 

crueldade e menos misericórdia do que entre homem 

e mulher?

“Sois todos idiotas cegos e loucos! Criastes um laço 

eterno entre homem e mulher como se fosseis capa-

zes de modificar a natureza, capazes de, com as vos-

sas ideias e fantasias, controlar uma planta para que 

ela floresça e nunca murche nem dê fruto.”

O velho peregrino sorriu, e no seu sorriso caloroso não 

havia nem malícia nem desdém nem ironia, nada ex-

cepto a clareza da compreensão.

“Eu também conheci a maldição,” continuou ele, “que 

existe na propriedade, em todas as formas de posse. 

Nascida do roubo e do assassínio, da pilhagem e da 

trapaça, ela seduz-nos e gera ódio e conflitos, roubo 

e assassínio, pilhagem e trapaça para sempre e eter-

namente. Como se o grão que está no campo, o fruto 

que está na árvore, o leite dos animais não estivesse lá 

para toda a gente. Contudo existe nos filhos de Caim 

uma luxúria demoníaca pela propriedade, uma cruel-

dade que abarca tudo ao seu alcance, mesmo que seja 

apenas para evitar que os outros o tenham. E não é 

suficiente que o indivíduo use de violência e mentiras 

para reclamar a posse de algo que poderia sustentar 

centenas ou até milhares de outros; é como se toda a 

gente se quisesse superiorizar para toda a eternidade, 

a si próprio e à sua prole, e portanto ele deixa tudo para 

os seus filhos e netos, que deixam imundas as almofa-

das de seda, enquanto os filhos daqueles que nada têm 

seguem miseravelmente para a sua ruína. Um homem 

procura obter e o outro procura manter aquilo que tem. 

O homem sem posses faz guerra contra o proprietário, 

um conflito sem fim à vista; um ascende e o outro cai 

e volta a subir novamente. E jamais existe um compro-

misso ou justiça. Todos os dias José é vendido pelos 

seus irmãos; todos os dias Caim derrama o sangue do 

seu irmão, e brada aos céus contra ele.”
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Como se para se defender, o velho esticou os braços à 

frente numa indignação solene.

“Mas o indivíduo é demasiado fraco para declarar 

guerra contra os seus inúmeros irmãos,” continuou 

ele, “portanto, os filhos de Caim uniram-se em comu-

nidades, nações e estados, em nome do saque e do as-

sassínio. É verdade que, nestes agrupamentos, o ego-

ísmo do indivíduo se restringe de diversas maneiras, 

o seu desejo meliante e assassino é prejudicado, mas 

os mesmos códigos da lei que é suposto prevenirem 

novos crimes concedem, ao mesmo tempo, uma nova 

dignidade aos criminosos das épocas e dos povos an-

teriores. E no estado, não apenas o egoísmo que é ob-

jecto de coerção. Conforme os objectivos perseguidos 

por aqueles que estão no governo, somos forçados a 

aceitar a religião de outro, a língua de outro, as convic-

ções de outro, ou as nossas são no mínimo suprimidas 

e depois fenecem; somos utilizados para fins que des-

prezamos e vemos os nossos esforços próprios sabo-

tados; o nosso suor e até mesmo o nosso sangue são 

cunhados em moedas para que se possam pagar os 

caprichos daqueles que governam o estado, quer es-

tes caprichos se chamem luxúria e opulência, caça e 

mulheres, soldados, ciências ou artes. Nada é sagrado; 

contratos de toda a natureza são estabelecidos e que-

brados sem qualquer razão ou vergonha. Quantas ve-

zes foi sacrificado o futuro de uma nação inteira devido 

a uma tentação momentânea de um príncipe! Espiões 

infiltram-se em famílias e dissolvem todos os laços da 

moralidade e a alma; a mulher denuncia o marido, o 

filho denuncia o pai e o amigo trai o seu companheiro. 

A justiça torna-se falsa e a educação do povo (o úni-

co meio para uma reforma geral) é recebe esmolas 

medíocres, e, assim, o conhecimento e a compreen-

são ficam restritos a círculos limitados. Aqueles que 

representam o povo com as suas palavras e as suas 

canetas são perseguidos, algemados com correntes, 

exterminados ou subornados e feitos em apóstolos da 

mentira. Todavia, aqueles que servem o estado bus-

cam apenas o seu próprio benefício sob o manto de um 

disfarce ou chegam mesmo a roubá-lo (ainda que afir-

mem que o estado é o seu deus) e, no final, retribuem 

à nação pela sua servilidade, pela sua vergonha e pelo 

seu entorpecimento perante a bancarrota. E se o povo, 

em desespero, transformar as ferramentas da paz em 

armas contra os seus opressores, a revolta – quer ter-

mine em vitória quer em derrota – apenas liberta as 

paixões e a bestialidade das massas, respondendo a 

sangue com sangue e a pilhagem com pilhagem. Será 

o nosso prezado amor pela nação e pela pátria algo 

mais do que mero egoísmo?

“Nações e estados são pessoas em tamanho grande 

e, tal como as pequenas, anseiam pelo saque e estão 

sedentos de sangue. É verdade – quem não quiser cau-

sar danos à vida não pode viver. A natureza forçou-nos 

a depender da morte dos outros para viver. Mas, as-

sim que a necessidade e o ímpeto de auto-preservação 

permitem o direito de explorar organismos inferiores, 

este já não se restringe apenas ao homem prender os 

animais ao arado ou matá-los; trata-se do mais forte 

explorar o mais fraco, o mais talentoso explorar o me-

nos talentoso, a raça branca superiorizar-se às raças 

de cor, o povo mais capaz, mais educado ou, graças à 

virtude ou a um destino benévolo, mais desenvolvido 

explorar um povo menos desenvolvido.

“E, de facto, é assim que as coisas são.

“Aquilo que seria punível com prisão ou com a forca 

na sociedade civil é praticado por uma nação, é leva-

do a cabo por um estado em relação a outro, sem que 

ninguém veja nisso um crime ou uma imoralidade. 

Eles atacam-se mutuamente por causa de territórios 

e bens, e uma nação tenta tirar partido da outra, sub-

jugá-la e escravizá-la, explorá-la ou exterminá-la, tal 

como uma pessoa faria a outra pessoa.

“O que é a guerra – em nome da qual marcham os me-

lhores de cada nação, seduzidos por pretensões deso-

nestas e entusiasmo ilusório – o que é a guerra, senão 

a luta pela existência em larga escala? O estupro de 

países e o assassinato de populações, acompanhado 

pela escravatura de um juramento à bandeira, espio-

nagem, traição, incêndio criminoso, coerção sexual e 

pilhagem, seguidos de epidemias e fome?!

“Não é evidente que existe aqui a mesma pulsão mal-

dita que funciona em cada um? A mesma pulsão que 
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no indivíduo está constantemente ocupada a subverter 

toda a existência humana?”

O velho calou-se por uns momentos.

“Deverei eu revelar-vos,” perguntou ele então com uma 

compostura solene, “o grande segredo da existência?”

“Contai-me.”

“O segredo é que todos os homens querem viver dos 

outros, pelo roubo e pela matança, e eles deveriam 

viver de si mesmos, através do seu próprio trabalho. 

Somente o trabalho nos liberta de toda a miséria. En-

quanto toda a gente pretender que outros trabalhem 

para si, pretender tirar prazer do esforço dos outros 

sem esforço próprio, enquanto uma parte da humani-

dade for forçada a suportar a escravatura e a pobreza 

para que a outra parte possa dar-se ao luxo e ao prazer, 

não haverá paz na terra.

“O trabalho é o tributo que pagamos à vida: quem quer 

que deseje viver e gozar a vida tem de trabalhar. E tudo 

aquilo que a sorte nos reserva podemos encontra-lo no 

nosso trabalho e no nosso esforço. Somente através 

de uma luta viril e corajosa pela existência poderemos 

triunfar. Quem não trabalhar e retirar prazer dessa 

condição é, no fim de contas, alguém que foi ludibria-

do, pois ele é atormentado por uma insatisfação que o 

consome, uma insatisfação que encontra normalmen-

te terreno fértil nos palácios dos ociosos e dos ricos, 

um tédio profundo em relação à vida combinado com o 

mais angustiante medo da morte.

“Sim! É a morte que atemoriza intransigentemente to-

dos aqueles que vivem insatisfeitos, todos os infelizes 

e ainda muitos dos que reconhecem a essência da nos-

sa existência – a morte a par dos seus companheiros 

mais terrivelmente tortuosos: a dúvida e o medo.

“Quase ninguém pensa no tempo, ou deseja pensar no 

tempo eterno em que ele ou ela ainda não existiam. To-

das as pessoas estremecem perante aquela segunda 

eternidade na qual elas deixarão de existir. Por que re-

ceamos aquilo que fomos outrora?, ou fomos durante 

tão longo tempo?, um estado que se tornou tão fami-

liar?, ao passo que a nossa condição actual apenas nos 

deixa ansiosos pela sua brevidade e nos apoquenta 

com mil mistérios cruéis.

“A morte está por todo o lado, ao nosso redor. Podemos 

encontra-la á nascença ou mais tarde, subitamente, 

violentamente ou após um longo sofrimento ou enfer-

midade ou numa mortandade absoluta e generalizada 

e, todavia, todos os homens urdem planos constante-

mente e esforçam-se por evitá-la, por prolongar a sua 

existência, a qual mais cedo ou mais tarde tem de ter 

um fim igualmente miserável, até mesmo absurdo.

“Quão poucos homens compreendem que é somente 

a morte que nos traz a salvação, a liberdade e a paz 

absolutas! Quão poucos homens, desesperados com a 

vida, reúnem a coragem de ir serena e voluntariamente 

ao encontro da morte! É melhor, certamente, não ter 

nascido jamais mas, se nascemos, então devemos dis-

frutar calmamente o sonho, com um sorriso de des-

prezo pelas suas imagens refulgentes e ludibriantes, 

para que possamos afundar-nos no colo da natureza 

para sempre.”

O velho colocou as mãos castanhas, gastas, sobre a 

sua cara de rugas profundas e tristes e pareceu estar 

ele próprio a sonhar.

“Haveis partilhado comigo a sabedoria que ganhastes 

sobre a vida,” disse-lhe então. “Não podeis falar-me 

sobre também sobre as verdades eternas que haveis 

apurado dessa sabedoria?, sobre os ensinamentos que 

vos guiam?”

“Eu vi a verdade,” gritou o velho, “e vi que a felicidade 

reside apenas na compreensão, e vi que seria melhor 

que esta raça de Caim se extinguisse. Vi que é melhor 

para um homem caminhar para a ruína do que para o 

trabalho, e disse: não mais derramarei o sangue dos 

meus irmãos e não mais os roubarem, e abandonei a 

minha casa e a minha mulher e vesti-me com o caja-

do dos peregrinos. Satã governa o mundo e, como tal, 

é um pecado dedicarmo-nos a um igreja ou participar 

num serviço religioso ou nas actividades do estado. E o 

casamento é também um pecado mortal.

“E estas seis coisas: o amor, a propriedade, o estado, a 

guerra, o trabalho e a morte são a herança de Caim, que 

tirou a vida ao seu irmão, cujo sangue bradou aos céus 

e o Senhor disse a Caim: «Tu serás amaldiçoado sobre 

toda a terra e serás um fugitivo e um vagabundo.»
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“O homem honesto nada exige desta herança amaldi-

çoada, nada exige aos filhos e filhas de Caim. O homem 

honesto não tem lar; foge do mundo e dos homens; ele 

tem de caminhar, caminhar, caminhar.”

“Durante quanto tempo?” indaguei. Assustei-me com 

a minha própria voz.

“Quanto tempo? Quem sabe?” respondeu o velho. “E 

quando a sua amiga, a morte, se aproximar, ele terá 

de esperá-la serenamente sob o céu aberto, no campo, 

ou numa floresta, para que possa morrer como viveu 

– em fuga.

“Esta tarde pareceu-me que ela estava junto de mim, 

solene, amistosa e consoladora, mas passou por mim 

somente. Assim sendo, eu tomarei o cajado na minha 

mão e segui-la-ei, e hei-de encontrá-la.”

O peregrino levantou-se realmente e pegou no seu ca-

jado.

“O fundamental é fugir da vida”, disse ele, e uma bon-

dade misericordiosa cintilou desde o fundo do seu 

olhar, “e a segunda coisa mais importante é desejar a 

morte e procura-la.” E o velho ergueu o seu cajado e 

prosseguiu o seu caminho. Em pouco tempo, os arbus-

tos ecultaram-no.

Eu permaneci sozinho na solidão profunda da floresta 

e a noite caiu ao meu redor. Ante mim estendia-se um 

tronco bolorento. A sua madeira apodrecida começou a 

brilhar e nele se tornou visível um mundo absolutamen-

te alvoroçado e mexido de plantas, mosses e insectos.

Perdi-me em pensamentos. As imagens do dia corre-

ram céleres à minha frente como ondas ou a espuma 

que a água atira em frente e novamente devora. Ob-

servei-as sem preocupação nem medo, mas também 

sem alegria.

Comecei a compreender o significado da criação. Vi 

que a vida e a morte não eram tanto inimigas mas 

sim amistosas camaradas, não opostos que se ne-

gam mutuamente mas como variações da natureza, 

cada uma fluindo da outra. Senti-me desligado do 

mundo. A morte já não me parecia terrível; de facto, 

parecia menos terrível do que a vida. E, quanto mais 

ficava submergido em mim mesmo, mais tudo o que 

me dizia respeito se vivificava e tornava expressivo e 

tocava a minha alma.

Árvores, arbustos, ervas, até as pedras e a terra estica-

vam os seus braços na minha direcção.

“Estás a tentar escapar-nos, seu idiota? Desiste; não 

consegues. Tu é como nós, e nós somos como tu. O teu 

pulso bate apenas ao mesmo ritmo da pulsação da na-

tureza. Tens de nascer, crescer e apodrecer como nós; 

viver, morrer e, na morte, dar nova vida; esse é o teu 

destino, filho do sol. Não procures defender-te dele, 

porque de nada servirá.”

Um restolhar profundo, solene, propalou-se através da 

floresta e, sobre mim, as chamas eternas ardiam subli-

me- e calmamente.

E pareceu-me estar perante a deusa negra, silenciosa, 

sempiterna criadora e devoradora, e ela começou a fa-

lar comigo:

“Tu tentas manter-te perante mim como um ser com-

pleto em si mesmo, seu idiota infeliz! Mas uma onda 

que brilhe sob o luar, torna-se ela arrogante por bri-

lhar durante um mero instante com um pouco mais 

de vida? Uma onda é igual a outra. Todas elas nascem 

de mim e a mim retornam. Aprende a ser humilde na 

companhia dos teus irmãos, paciente e dócil. Se o teu 

dia te parecer maior do que o dia de uma mosca que 

vive apenas por um dia, isso não é mais do que um mo-

mento em mim – que não principio nem acabo.

“Filho de Caim! Tu tens de viver! Tu tens de matar para 

viver e matar quando já não desejas viver, porque so-

mente a morte do eu te pode libertar.

“Aprende, pois, a submeter-te às minhas leis severas. 

Não hesites em roubar e em matar todos os meus fi-

lhos. Compreende que és um escravo, um animal que 

tem de viver sob o arnês, que tens de comer o teu pão 

sob o suor que escorre da tua testa. Vence esse medo 

infantil da morte, esses arrepios que se apoderam de ti 

na minha presença.

“Eu sou a tua mãe, tão eterna e infinita e imutável 

quanto tu és limitado pelo espaço, uma vítima do tem-

po, mortal e mutável.

“Eu sou a verdade; sou a vida. Nada sei acerca do teu 

medo, e a tua vida e a tua morte nada significam para 

mim. Não me consideres cruel por deixar a tua vida 
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– a qual consideras ser a tua verdadeira essência – à 

mercê da sorte, como a vida dos teus irmãos. Tu, como 

todos os outros, todos vós nasceis de mim e a mim re-

tornais, mais cedo ou mais tarde.

“Por que deveria eu impedí-lo ou proteger-te disso ou 

lamentar-te? Tu fazes parte de mim, e eu estou em ti. 

Aquilo que te faz tremer não é senão uma sombra pas-

sageira que eu lanço. A tua verdadeira essência não 

pode perecer com a morte, tal como não nasceu com 

o teu nascimento.

“Observa os teus irmãos, como eles se embrulham na 

sua casca ao caírem, dedicados apenas a proteger os 

seus ovos, sem qualquer preocupação consigo mes-

mos, todos eles caminhando para a morte serenamen-

te, a fim de despertarem outra vez para nova vida na 

primavera.

“Observa a gota de água, onde, no brilho do sol do 

meio-dia, um novo mundo se origina todos os dias e 

fenece a cada pôr-do-sol.

“Não despertas, tu próprio, para uma nova vida após 

uma pequena morte diária e não estremeces ante a vi-

são de um sono derradeiro?

“Outono após outono, olho com indiferença o cair das 

folhas; vejo guerras, epidemias, cada grande mortan-

dade da minha prol, pois cada um dos meus filhos con-

tinua a viver em novos seres, e assim eu continuo viva 

na morte, eterna e imortal na degradação.

“Compreende-me, e não mais nutrirás receio por mim 

nem me acusarás, a mim que sou tua mãe.

“Fugirás da vida em direcção a mim, para o meu ventre, 

do qual emergiste para um curto período de tormento. 

Voltarás novamente ao infinito que existia antes de ti e 

depois de ti continuará, ao passo que, pelo contrário, o 

tempo limita e consome a tua existência.”

Assim ela me falou.

E em seguida não houve mais nada, excepto um silên-

cio imenso e triste ao meu redor. Era como se a natu-

reza se tivesse recolhido em si mesma, por compaixão, 

deixando-me entregue aos pensamentos dos quais 

não era capaz de me libertar.

Vi como mentiras sagradas nos deixaram cegos, como 

nós (os herdeiros de Caim) não fomos colocados acima 

da natureza, como seus senhores, mas, em vez disso, 

somos os escravos que ela usa para os seus propósi-

tos indecifráveis e que ela nos infectou com esta ân-

sia de viver e nos propagarmos, para que ela possa ter 

os nossos esforços extenuantes, a nossa submissão 

opressiva, a nossa subserviência desesperançada.

Um arrepio inominável dominou-me e instigou-me a 

afastar-me dela, a fugir dela. Reuni as minhas forças 

e fugi para o campo aberto. Pensamentos, medos e 

dúvidas voavam à minha volta silenciosamente como 

morcegos. E por isso me precipitei encosta abaixo em 

direcção à estepe, que lá estava pacificamente sob a 

claridade suave do céu nocturno e das suas incontá-

veis luzes. À distância, via a minha aldeia e as luzes 

tremeluzentes, amáveis, da minha casa. Uma calma 

profunda abateu-se sobre mim, e no meu interior in-

flamava-se um desejo de conhecimento e verdade, e, 

ao chegar ao caminho familiar que há entre o bosque 

e o campo, surgiu subitamente uma enorme estrela 

nos céus, grandiosa e cintilante, e pareceu-me que me 

guiava, como um dia guiou os três reis que procuravam 

a chama do mundo.
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