Os zumbis
povoam o imaginário haitiano
(a propós�o de Adriana em todos os meus sonhos
de René Depestre, Nova Fronteira,1996)
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Nas literaturas de Ungua francesa do Caribe (MarWIIca, Cua
deloupe e Haili), os autores vem se apropriando, d...de o boom do
Realismo Maravilhoso latin<Hllt'lericano, do mito do zumbi que
constrói-se a partir da n�o de m.tnm�.
Zumbi (do termo "kongo nz.ambi", significando "fanta•ma",
"revenant") I. No Ha1tl, Individuo a quem foi adminiStrada uma
droga que Induz a um estado próximo ao da morte, e que um fei·
ticeiro vodu exuma para colocá-lo a seu serviço. ;>., Familiar: pes
soa com ar ausente, amorfo.
O p rocesso de zumbificação equivale a uma condenação: exis
tiria no Hatl
i o costume de desenterrar as pessoas para transfor
má-las em zumbis que se tornam escravos de quem os zumblflca.
O zumbi, segundo Hurbon,' é um individuo mantido em estado
letárgico. Após sua morte, é retirado do cemitério, passando a
trabalhar como um escravo para seu proprietário nos campos de
cana ou em outros trabalhos. Alguns relatos dão conta de que à,
vezes pode ocorrer que saiam do estado cataléptico e de total
submissão a seus amos, que voltem ao lugar onde estão suas tum·
bas, que escavem e regressem definitivamente ao reino dos mor-
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zumbo seria uma das armadilhas do história colonooJ", no medida
em que os escravos teriam interioriz.1do, a ponto de IIanSformá·la
em nuto, a condiç�o de morto-vivo a q ue 6c:a relegado o ser hu
mano submetido â escravidão.
O mito do zumbi estaria também a simbolizar, segundo Oe
pestre, os processos de reiftcação do homem, sob regimes políticos
injustos. Zumbi corresponderia a uma espécie de sub-negro em
uma sociedade com fraco coeficieote de direito e de liberdade.
Na origem do mito do zumbi está n metamorfose. Na mitolo
gia grega. eram os deuses que possuíam a capacidade de meta
morfosear-se para fins de punição, ciúme ou sedução. Já na Renns
cença, a acusação de que determinado individuo possufa a facul
dade de transformar-se em outro, constitu!a motivo de condena
ção pela Inquisição. Na verdade, estes monstros em que se tral\5formam os seres que estão sob o fado, representam a violêncill, o
estranho, em suma, os medos do ser humano. De onde o empenho
em eliminã-los, pois a sua elíminaçào corresponde ao reestabele
ci.mento da harmonia e da ordem originais. Expressando a ambi
güidade humana, estes seres híbridos constituem-se em bodes
expiatórios da comunidade que ao eliminá-los exorciza os seus
medos perante o estranho e o desconhecido.
Este mito povoa o imaginário de escritores que, no Caribe. em
tempos de pós-modernidade, o reutilizam em seus textos, instau
um salutar contraponto
rando - através deste recurso insólito
dialógico.
Procedimentos de reutilização de vestígios culturais (trace) em
clrrulaçâo na tradição popular, d� reutilizaç\o portanto do �nor
(no sentido de Cuy Scarpetta) em montagem m11ior (formas literá
rias cnnonizndas como o romance), constituem-se em pólo5 de
convergmcia entre as lit�raturas das Américas. Os dispositivos de
apropriação de materiais ds
í pares se efetuam de modo que os di·
ferentes aportes se lntervllorizem numa ordenação nova. porém
tespeJtosa do Diverso. Sem visar à homogeneizaç:to, que anula ou
minin1iza a Diferença, a escritura praticada por Depestre preserva
a aiteridade, oportunizando o !Tânsito entre duas lógicas que on
teragem sem se antagoniznr
O que o autor visa nào é a construção de uma escntura pas
teurizada e previsível, ou a inscrição de formas e sentidos popula
res pelo m<>ro gosto de produzir efeitos de exotismo. No bojo de
seu projeto de escritura está a elaboração d e uma odenbdade ame·
ricana criouliz;ada ou hfbrida, alicerçada no reconhecimento do
outro e estruturada com base na não-hoerarquizaçâo das diferen
-
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