
o TRAGICO EM VIDEIRAS DE CRiSTAL

o estudo do tr8gico em obras literirias atuais requ« do critioo
certa habilidade: e pn:ciso. em primeiro lugar, penetrar 0 emaranbado
1OOrioo e conceitual que cerca a palavra. Como ob8e:rva GERD
BORNHEIM1

, tal conceito evoluiu. transformou-se atrav6s dos tempos.
esvaziou-se, foi recuperado. mas resiste saIlpe porquanto integra a
propria ess&1cia do homem.

Embora AristOteles 010 se haja detido na oonceitua9lo do tr8gico,
e da POETICA que promanam os oonceitos posteri<lOIleo.te desenvolvi
008. Detendo-se na anAlise da Trag6dia - solX'etudo apoflmdando-se em
extrair conceitos a partir de :tIDIPO REL que coosiderava uma obra pee
feita. Arist6teles sistc:matizou, pela primeira vez. algumas categories do
trapo. Apeccebeu-se. sabiamente, da condi9lo de bcrOi trisioo. do
homem prostrado ante a fOf9& avassaladora do destino. a "moira" imposta
pela vontade sobrenatural dos Deuses.

Quando nos deparamos. pois, com 0 desafio de investigar: 0 trisioo
num romance contemporlneo. como VIDEIRAS DE CRISTAL2 toma-se
obrigatOrio verificar ate que ponto tal~. essencialmeo.te radicada
nas orige:ns 8ticas da 1ra~a, alcan9& a totalidade do romance. A investi
88910 010 exaure. mas dissem.ina interro~: e0 tragioo elemento pre
dominante na vislo de mundo que emana da obra?E0 triako ooncebivel
dentro da oonfi~cristl do mundo? Que tipo de 1riaIco sera este
que resiste aintensa dialetica de uma religiosidade mistica que ocupou a
cenografia social do Ferrabnis e que postulava um modo de vida radical
mente maniqueista? Sera possivel reconl1ece-Io como algo que abrange a
totalidade do romance? au tratam-se apenas de manif~particu
lares? Nesse sentido. como apreenda-Io ao nivel do tcxto e oonceituA-lo
teoricamente?

A hip6tese de trabalho pareceu-me. de inicio, Obvia: 0 trigico pre
sentificava-se no romance atrav6s da resist!ncia simbolizada pela figura
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messiAnica de Jacobina, contra as "foI\l8S"·corruptoras da ordem domi
nante. Entretanto, amedida que reli a obra. deparei-me com uma sene de
indaga¢es; e este trabalho, que supunha rastreamento e investig89lo
quase de natureza probat6ria. foi-se tomando, pouco a pouco, uma re
flexlo por vezes dolorosa sobre 0 tragico, na dupla pe:rspectiva 5i6 in
dividuo e da coletividade. Sera exatamente na COI1f1u!ncia da situatrlo
subjetiva com a experiancia do coletivo que revelam.-se em VIDEIRAS
DE CRISTAL alguns Angulos do fen6meno. Paradoxalmente, 0 t:rilgico re
siste no mundo contemporineo porque pertence • esfera do real e eine
rente • pr6pria cond.i9lo humana.

Albin Lesky3, um dos teOricos que detalha com maior acuidade 0

t:rilgico como representaIrIo literiria, destaca diferentes graus em que este
elemento se configura fenomenologicamente: retomando-lhe as raizes na
pr6pria trag6dia grega, seu nucedouro liter8rio, Lesley acentua a exist&.
cia do contlito t:rilgico quando 0 homem defronta-se com a ordem e <la-se
conta de sua pr6pria medida e de sua ablJoluta impot!ncia. A ele nada
mais resta senIo debatec-se, numa luta inequfvoca, ate a queda vertiginosa
das alturas. Tentando impor-se contra a "moira", contra 0 destino adverso,
cuja razIo lhe escapa, 0 homem tennina por encon1rar sua medida. Sera
ele, entia, 0 inseto. 0 miser8vel inseto humano a que Festugiere4 mere
-se, que sente-se aplastado pelo peso de'uma Fatalidade desapiedada da
qual procura, em vlo, aleatl9&r 0 sentido. A "hybris", desmedida greg&,
sed 0 elemento detonador da tragedia que iri propiciar a queda do her6i,
este, situado inicialmente num pedestal, despenca leota e gradualmente
ate 0 abismo, lutando contra foI\l8S "divinas" ou sobrenaturais, que
desconhece, mas que se presentificam.. determinando-lhe os rumos da
existancia

o t:rilgico, portanto, como elemento de reflexlo teOrica su.pOe dois
requisitos fundamentais: 0 homem e a ordem. Diz GERD· BORNHEIM:
"Se 0 homem eum dos supostos fundamentais do tragico, 0 outro suposto
nIo scm menos importAncia econstitufdo pela ordem ou pelo sentido que
fonna 0 horizonte existencial do homem"'. 0 t:rilgico situa-se, portanto, na
tensIo entre doi~ p6los: 0 da reconcilift9lo e 0 da suspensIo do contlito.
Oeste modo, ou se extingue e inviabiliza, ou se resolve atraves da
cat8strofe.

Mas 4eixemos de !ado as~ propriamente teOricas e
contcmplenaos 0 que ocorre em VIDEIRAS DE CRISTAL.

m no f0Bl8J1ce a manifest8910 aparente do t:rilgico: poe detris das
vontades bumann, uma vontade diviD&, que a propria seita dos Mucker e
a figura mitica de Jacobina representam.
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Comentando a obra em artigo receote. 0 critico e eosafsta TARSO
GENRO observa, com propriedade. que "ali nIo sc expressa somente um
contlito local e religioso. mas um momento da condi9Io humana - de
classe, cultural, reJigiosa - na sua essencia (...). como sujeito-objeto de um
processo que ele - 0 homem - instaura sem cootrol'-lo nas suas detami
n¢Se no scu futuro".6

Ora, esse "momento da condi9lo humana" - que perpassa 0 taigico
- prop&>-sc no romance sob 0 signa do particular e do transcendental As
falas de Jacobina e a prOpria condi9lo de sei1a reJigiosa que 0 movimento
do Ferrabnis adquire. deixam claro 0 elemento transcend&:lcia.E isto. no
meu entender, elide, de imediato, a possibilidadcde uma vivencia coletiva
do tragico. Para user a temtinologia adotada por Lcsky. DIo sc pode R

conhecer na ohm uma "vislo oerradam.ente tIigica do mundo" face Ii aber'
tura decorrente de um sentido reJigioso. onde as culpas se n:dimem e onde
hA esperatl9A de uma vida futura.

Por outro lado, poder-sc-ia propor, como argumentaQlo tc6rica,
uma leitura substitutiva que tomasse como pOlo 90brenatural do trligico, a
ordem contra a qual 0 homem sc debate, 0 "mundo da politica domi
nante", a cultura e a ordem de um momento histOrico detennjnado, que
TARSO GENRO mere como fundamental na fOftIUl9lo do capitaJismo. 0
cont1ito desloca-se, neste sentido, mais para a idcologia, portanto para a
esfera do coletivo, do que para 0 propriamente existencial, uma vez que
nIo hA possibilidade de aproxima9lo entre os referenciais do Jmpaio e da
Col6nia e 0 universo pobre e carente dos Mucker do Ferrabr6s.

Enteo.do, pois, que a preseIl98 do elem.emo ideolOgico, desviando a
&rase da leitura para 0 mvel do confJito extemo e coletivo e para sua
natureza social e politiC&, aliando-sc Ii questIo da traDsceDdencia, temli
nam por excluir a possibilidade de pens8f-llC a exist!ncia de uma visIo de
mundo cerradamente tragica em VIDEIRAS DE CRISTAL.

Ha na obra, scm dUvida, um confronto de natureza reJigiosa: de um
lado, 0 Pastor Boeber e 0 Jesuita Mathias Munsch que lutam por presavar
sellS rebanhos ou por compreender as eatencias que lcvam afoun89lo da
scit&; de outro, 0 comportamento psicol6gico· grupal que cen:a Jacobina,
quando comC9& a imp6r-se como uma esp6cic de Cristo Redivivo. Estes
epis6dios, no entanto, comp(5em um enredo que se predisp(5e muito mais a
uma inteIpretlJ9la de natureza hist6rico-sociol6gica do que a uma retlexlo
90bre 0 trligico. Este nla se constr6i ao myel geral da intriga, mas revela
se na perspectiva individual das personagens, donde projeta-sc adimensIo
coletiva. Assis Brasil eum criador de personagens: hAbil na OOIltraposi~

dos focos narrativos, no romance os narradores imbricam-se, misturam
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SU8S vozes. C01verttm-se em difere:ntes Angulos. conduzindo 0 leitor e
obrigaudo-o a mobilizar-se para alcan98l" a dinAmica do texto. Isto oonsti
tui. a meu vet". um dos pontos altos da realiza9Io ficcional do escritor.
Deste modo. se 0 tr8gico em sen gran mais original e porn jA nIo pode se:r
identificado na namdiva. cabe-nos bud-Io, como suge:re Friedrich Our
n:matt7• como wexperi&1cia trigicaw, aquilo que e inere:nte ao humano e
que corresponde, aproximadamcnte, aconccitlJa9lo de Lesk:y sobre Wsi_
tlJa9Io tragicaW. A este cmceito converge a particularidade da experiencia
individual e, cooseqOentemente, seu canter tnmsitOrio.

o tema do homem - on do grupo de homens - que luta feae
nbamcntc contra um deslino adverso (e neste sentido 0 destino 9C deixa
n:prescntarpor wcondi~sociais desfavoriveisw• wllUS&J.cia de perspecti
vasw• wfraudes ooletivasw• -interesses olig6rquicosw• etc), nIo eestranho ao
romancista Assis Brasil. Desde lIeU livro de esareia UM QUARTO DE
LEGUA EM QUADRO. a que se seguiu A PROLE DO CORVO, nos de
paramos com pe.rsonageos colocados pela Hist6ria ameret de um destino
man. que os aniquila: do as levas de imigrantes a1emIes que v&n povoar
a col&Us; do os joveos soldados. como Filhinho de Paiva. conduzidos a
guemt por uma esp6cie de wDien Cache- contra 0 qual de nada adianta re
belar-9C; TambCm em BACIA DAS ALMAS, 0 universo do romancista
nIo apresenta luz:' a prole do Coronel Trajano ecastrada pela onipot!ncia
paterna. pOlitica e. pa1riarcal. Em AS VIRTUDES DA CASA. 0 es
1rangeiro que pertmba a paz da Estancia da Fonte 6, scm dUvida. um.
emissArio do destino: atraves dele os dramas domesticos irIo revelar-se. E
o final. catastrOfico como nas tragCdias gregas. deixa entrever 0 gosto do
eacritorpcla catarse.'uma espeeie de apelo ase:osibilidade do leitor. gosto
este que retoma agora. inclusive contemplado criticamente, sob a Otica
rmovadora da Estetica da RClCCp9Io.

De modo especial, em CABS DA PRoviNCIA. Corpo Santo vive
uma sit1Ja9lo-limite essencialmente tragica em que a loucura. a insanidade
eposta em questIo: 0 w1:raDsgressot' epunido e a wordem- 9C n=stabelece.

Mas esta tendencia. observada a partir do eixo temAtico e sen de
senvolvimento. de untir finais catastr6ficos num universo setn safda. nIo e
suficiente para afiImar seguramente a preser198 de um contlito trigico cer
rado, como pt'OJlOe Albin Leski. momu:nte em VIDEIRAS DE CRISTAL.
Pode-se falar mais facilmcnte em~ com elementos da
trag6dia. como a catarse - finalidade de terror e purifiC89l<> que
AristOteles destaca na Poetics; a mimesis, imit89lo do real. visfvel na con
textuaJizlJ9lo e na tipicidade; e ainda a preocup89io quase compulsiva do
escritor com IiveroSSimj]b8~ com a coer&1cia intema da obra.
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A silua9110 dramAtica centralizadora da 89110 ea existlncja - 0 sur
gimento e posterior destrui9l0 - de uma seita reJigiosa cujo prbpOsito ea
salV89i1o das aJmas, portanto. a t:raosceode:oci A1J preces dos Mucker. os
hinos tantas vezes repetidos na narrativa (seriam coros. como na
tragedul?) 0 fanatismo religioso. se de um lado apontam para uma espeeie
de pano de fundo tnigico - pois tudo isto ocupa uma lirea-limitrofe. Da

fronteira entre a sanidade e a loucura. 0 real e 0 imaginmo apn:e:odido
atraves da visIo de algwnas penonagens. par outro repelem a n09lO 'de
tnigico por revelarem. de imediato. certa transitoriedade. Nilo se pereebe.
senio em alguns momentos, como sugere Festugiere Da anilise da essen
cia da tragedi.a, a angUstia do SCI' humano. interrogando-se pennaneo.te
mente sobre os desfgnios de Deus. Hi, isto sim, forte 0fl0Si9I0 entre
f~ distintas, colonos dos dois lados confundindo-5e nas matas e sua
destrui9lo pelas fozvas imperiais. Hi tambem a submisslo dos dcsvalidos
80 fascinio e 80 misticismo dos Maurer, reve1ando cIaramente nova faceta
da crise de natureza politica, ideo16gica, factual ou ate psioo16gica. Se
pensannos, pois, no tragico enquanto visio de mundo, parece-me que a
proposi91lo se relativiza e se esvai.

Retomemos, pais, a questlo do ingulo JroPriamente litcr8rio: sera
a partir do narrador de VIDEIRAS DE CRISTAL -e portanto de suas in
divid~ - que alC8J198I'ClDos uma aproxima9lo critica mais satis
fat6ria, permitindo-nos contemplar a ocorrencia de diversas ......
tnp:_ no romance. Nelas 0 heroi e:rgue--se tendo por detr8s de si. nIo
mais 0 cen8rio escuro e ame&98dor de uma f~a divina e sobn:natural.
mas a consci8ncia da falta absoluta de safda politica e existencial. E nislIo
reside, seguramente, 0 interesse polemico que esta obra de A1Jsi.s Brasil
vem suscitando.

Esta espeeie de tragico, que ocorre posteriormente 80 Cristianismo,
pennanece ainda oomo IepIesentatiVO da absoluta tnmsgressIo da ordem.
o tragioo, sob esta 6tica, objetiva-se de dais modos: inicialmente porque
toea 0 problema das origens: crla-se a comunidade do Fetrabris em tomo
afigura do Wunderdooktor, que recolhe os indigeotes, 1rata-os em suas
mazelas, ftescuta os suplicantesft . Na sua individualidade, Jolo Jorge
Maurer acena com a possibilidade do 1rigico, muito embora sua wqueda
das alturasw nlo seja propriamente objeto da aten9lo do escritor: ecJipsa
se amedida que Jacobina ascende junto 80S oolonos da seita. Jacobina,
par sua vez, retoma e amplia a f'un9Io de wouvir os suplicantesw, cono
tando-a de uma reJigiosidade que evolui ao misticismo. Depois, par trans
gredir a ordem da ool&Ua que dividia seus habitantes entre 0 Padre e 0

Pastor, entre as leis (e a polftica) locais e as do ImpXio, os Mucker oc
ganizam-se em coletividade e preparam-se para eofn:ntar, inicialmente, 0
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interdito terrestre: aqueles que inicialmente os aoolhenan e que depois os
trafram: simultaneamente os Deuses do Bem e do Mal.

E eneste ponto que instaura-se um paradoxo. ali8s um <los aspec
tos mais instigantes da obra: se a verossimilh8D9& eum dos pontos altos
do romance. aco~ de ordem. no universo desta narrativa. sofIe
uma inverslo. E sob este Angulo. a obra extrapola a esfera de denUncia, do
processo de desm.itif'icavJo da Hist6ria, como ocorria nos romances anteri
ores do escritor. Como observa GEORGES BATAILLE. cOm reI89&> a
"Wu1hering Heights". de Emily Brontel

• 0 Crislianismo euma fidelidade
muito estrita 80 Hem. arazIo. No caso de VIDElRAS DE CRISTAL. a lei
que os Mucker violam 6 a da ordem estabelecida pelos "homens de hem".
A vio1!ncia que se instaura nIo e, portanto .arbitI8ria como na tragatia
antiga. A razIo substitui, assim. 0 primitivo interdito. E. ascmelhanc;a do
que Bataille identifica no romance de Emily Bronte, em VIDEIRAS DE
CRISTAL ocorre a transgresslo da lei dos homeos, a ordem identifi.cada
com as fonnas contingentes da Hist6ria. Oeste modo, do ponto de vista
hermeneutico, vislumbra-se 0 trigico na pl'e!eDc;a do interdi.to. E 0 "inter
dito diviniza aquilo a que ele proibe acesso".9

Assim. se 0 MAL ea t:ransgressIo da ordem, a literatura de Assis
Brasil 6 0 MAL em sua funQlo humanizadora, esclarecedora. lUcid&, vi
gorosa. Opt5e-se, portanto, avisIo cristI. protestante, cat61ica. religiosa,
rigid&, que destr6i as pessoas. impondo-lhes restri~ que vlo da con
ten9lO <los impulsos sexuais (negando-lbes., portanto. a vida) amais abso
1uta culpa moral (negando-lhes 0 prazer da vida). 0 BEM e, portanto, 0

MAL para as personagcDS e para 0 escritor. que 0 revela atraves de uma
visIo de Mundo profundamente tensionada e dividida.

A compet&1cia de Assis Brasil como romancista pe:rmite 80 1eitor
acompanhar a fiut:l1a9lo de diferentes pontos de vista scm deixar-se con
duzir (ou seduzir?) por urn caminho umco. Preservado 0 esp890 da
dialCtica. qualquer outra 8011J91o descambaria para 0 maniquefsmo. Resta
entIo. nesta discussIo so~ 0 tdgico. vcrificar a oe<>nencia de situa9ftes
lrigicas entre personagens que namun - ou que det!m 0 foco narrativo.

A "situ89lo trigica" e. para Albin Lesk:y. um terceiro estagio feno
menologico. Embool nela estejam presentes os mesmos elementos que
constituem 0 "conflito tragico cerrado".j' antes referido -0 doloroso peso
da falta de escapatOria - esta sit1Ja9lo nIo se configura como definitiva.
Sera atraves da otica de algumas persooagens que verificam-se momentos
lrigicos em VIDEIRAS DE CRISTAL. E. como nIo poderia deixar de sec
numa obra que parte do manancial da HistOria. a consci&1cia da falta de
satda - que ocorre. ftmdamentalmente. em. personagens coadjuvantes,

134 Travessia NO 25 - 1992



como Christian Fisher. Mathias .Munsch, Santiago Dantu e. par vezes. 0

prOprio Jac6 Mula, relacioua-IC iDtimamente <XJDl 0 :fun de SU88 utopia.
numa p«spectiva, portanto. individual. E <XJDlO afinna .Joscph Berbard
"aquele que reflete sobre a estrutura do aoontcc:er hist6rico DID podcri es
capar a 9OJIlPreensIo de que esse acootecer foi preacrito per uma lei
trigica"lO. Quando tennina a esperaIl98, quando os projetos de vida vlo
se por aguas &baixo (tanto Christian Fiscbcr quanto Mathias Munch pas
suiam projetos de vida utbpicos. de bataJbar pela converslo dos ptios.
aradicar a lepra da fudia, etc. coincidentemente p-ojetos de ampla rqx:c
cussIo no coletivo) a personagem se dcpara com a dimeuslo de sua
fmgiJidade e do sen tempo. E0 iDseto humano aplestado pcla FeteJidade.
que refere Festugiere. POl outro lado. se ha em Jacobina MauIao esbo9o
de culpa tn\gica, pelo romance que mantem com Rodolpho Sdm, afron
tando a ordem mood da col6nia, este epel'CCbido pcla conaci&cia limi
tada de Jac6 Mula: a culpa tri.gica DID se desenvolve propon:ioaalmCDte
80 am:do do romance. Deste modo. a desmedida - a paixIo de Jacobina,
o abandono a que relega 0 marido e. noutra dimeoslo. 0 fato de equiparar
se a Cristo (0 que poderia oom:sponder a uma"faJha trigica")-pc:mumc
cem como indices da Hist6ria. 0 conflito do FerraIris, como Assis Brasil
o apreende. diz muito mais de sua natureza social e poHtica do que de um
destino trigico. de uma moira que pesasse sobre os Muclcer e seus des
cendentes. Nio h8. em Jacobina, momentos de "hybris". mas 6Ktases
mistioos. Ate, sob este aspecto, se poderia reconhec« ca1a tragicidade na
herofna, sobretudo se conSiderarmos 0 momento tI8gico "como aquele em
que os pIanos humano e divino sIo sentidos 80 mesmo tempo como in
sepaniveis e distintos, em que a responsabilidade humana se afirma,
vendo-se embora aprisionada num macrocosmo de que resse:nte os cfei
tos".l1 Entretanto esta tragicidade permanece na esfera do individual. Ela
aciona, mas nIo aia a trag6dia, tampouco vive tragicamente sua em
di9lO: a fe a redime. A cat8strofe que Christian Fischer. Mathias Munsch,
Santiago Dantes, Jac6 Mula e tantos ou1ros pressentem, e termiDam par
vivenciar. se de um !ado pemrite so romancista csbo9ar vis&;s tr6gicas
desse uniVerllO, de outro apresenta-se como conting6ncia, como n::pro
~ literiria de uma realidade factual e histllrica de fato catastrofica.

Deste modo. scm querer me alongar par demais em~
de onJem~a, reservando esp890 para as colOC89&:S dos puticipantes
deste debate, que certamente muito contribuirlo As minhas observ~.
acrescento que mesmo a reden9Io cristI que Jacobina apregoa. aludindo a
exist&1cia de um mundo meJhor. nIo invalida nem as leis da Natureza,
nem as formes contingentes da Hist6ria. Alguns cpis6dios finais, como a
cena pat6tica em que Christian Fischer contempla a dest:rui9lO asua volta,
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com as lentes dos Oculos quebrados. OU ainda quando a lama recobre (ou
pdrifica?) os oorpos de Mathias Munsch, que carrega 0 aleijado. e de
Elizabeth Carolina. cujas mIos quase Be tooam, deixam entrever 0 final
que conduz • catarsis aristot6lica: terror e piedade. AristOtcles afuma.
com c1an:za. Da Po6dea. que nossa paixIo sO pode surgir quando SOO1OS

tcstanunbas de um.a cIc:ssr89a im.cmcida. Catarsis b'. na obra de Assis
.8Jasil. a mancheias: famllias massecradas de ambos os lados. I11IlOR8 ex
tintos pol" mortcs intempestivas e injustas, como DO romance de Ana Ma
ria Hoffstatt« com. 0 jovan-lIaubcrt; 0 c80s instaurado. a queda
lIlunciada e rigorosamente cumprida. E 80 leitor. que Be desloca con
tumamente, peneguindo 0 foco narrativo. estas ooorrencias parecem do
inevit8veis quanto. em seu tim Ultimo. absurdas. Mesmo assim.. Be delas
DOS apercebemos como leiton:s. sera atrav6s do somatOrio de diferentes
focos. A wqueda das· alturasw- individual. portanto. que configuraria 0

beroi da 1ragedia modana (sobretudo apOs Kierkegaani. que afinna estar
o lxmc:m scparado de Deus parum abismo intransporrlvel). pennanece Da

obra,fencmenologicamente, como.~ tripe.. posto que transitOria.
•na dimensIo individual de cada personagem.

Finalmente. mesmo tentando-se &JX'CCIlder 0 1nigico como a dec«x'
rencia da falba de um projeto - DO caso. da constIu9Io de uma sociedade
mais justa. de 1DD mundo melhor. -poderemos telaciona-Io apenas aparte
mais concreta. que diz de sua rea1iza9lo teIrena. A destrui9lo do templo.
das casas em volta. 0 incandio provocado. configuram a cat8strofe com
sua caraeteristica de sofrimento e morte. 0 epis6dio do Luppa. pro
curando entre os escombros. 0 corpo carbooizado da mulher. levando
qualquer coisa assim. inde8critfvcl para Jacobina. que jt oJo tem mais
fCJr9& para ccosoIa-lo ante a enonnidade da destrui9Jo. a extensIo da dor e
das perdas individuais, apontam para a tragicidade dessas exist&lcias. En
1retanto. ainda assim eimposslvcl negar que 0 projeto dos mucker - e so
bletudo 0 de Jacobina - oJo se limita adimenslo terrena. No fanatismo
rcligioso. como observa Bornheim. wa 8910 se desdobra de modo inverso a
t'raJ¢dia grega. 0 he.r6i encama a justi98, destituido de 'hybris·. enquanto
o mundo ou a si1:lJa9lo objetiva einjustaw.12

E pteciso. pois, cOnfrontannos a narrativa e a Hist:6ria: sera que a
cat8strofe final restabelece. naquele universo romanesco. a ordem que fora
transgredida? Tcri 0 inc&dio do templo e das matas 0 sentido mais
gm6rico da purificaltlo e da extint;lo do Mal? Sabemos que DO plano teal
- apenas contexto para 0 lOJDIIDcista - a conseqDancia do cont1ito proloo
gou-Be em doc~Dum amplo ressentimento. Mas a narrativa finaliza com 0
retcmo de Hans Willibald. em Rotbenburs-obdcc-Taubcr. quando IeCebe
a Ultima e volumosa carta do sobrinho Christian Fischer. Wque com.uni-
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cava-lhe partir de sua cidade para ver e sentir com sua propria visIo e sua
pele tudo 0 que se passava naquela colOnia alema perdida ao sope de wn
morro conflagrado, onde os homens se matavam lIDS 80S outros e a
demencia coma a 8Olta"!3 Hans Willibald considera que "talvez tivesse
criado 0 sobrinho para perd6-lo".14 Confnma-se 0 tragico, portanto, na
perspectiva individual do narrador; desta vez onisciente, que mergulha~
reflexlles da personagem. 0 que ainda nos rests, foge, portanto, aesfera
do propriamente tragico e e, como na inteIJlt"ebl9lo hist6rica, apenas trans
cendencia.

Notas

1 - BORNHEIM, Gent 0 sentldo e a macara. Porto Alegre: UFRGS,
1965.

2 - ASSIS BRASIL, Luiz AntOnio de. Vldelr. de Crlstal. Porto Alegre:
Mercado Aberto. 1990.

3 - LESKY, Albin. A trag6d1a grega. Sio Paulo: Perspectiva, 1971.

4 - FESTUGIERE, A-J. La esencla de la tragedla grlega. Barcelona:
Ariel, 1986.

5 - Op. cit. 1, p.99.

6 - GENRO, Tarso. 0 puro cristal de Assis Brasil. Porto Alegre, Rev.
Ponto e Vlrgula, 2, maioljun.1991, p.16-7.

7 - "Se a tragedia. em seu estado puro, j6 nto e mais posslvel, a ex
peri6ncia tragiee, inerente ao humano como e, ainda se pode veriI\
eer". In: BORNHEIM, Gent Op. cit. 1, p.119.

8 - BATAILLE, Georges. A llteratura e 0 mal. Porto Alegre: L&PM, 1989.

9 -Id. ibidem, p.18.

10 -In: LESKY, Albin. Op. cit. 3, p.33.

11 - GIRARO, Gilles & OUELLET, Real. 0 unlverso do teatro. Coimbra:
A1medina, 1980. p.178.

12-Op. cit. 1, p.118.

13 - Op. cit. 2, p.536.

14 -Id. ibidem.
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