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WHEN ALL IS TOLD WE CANNOT BEG
FOR PARDON
Mac Neice
1\. SSIM como a vingança grupai dissolve o vingador
nas malhas do interesse coletivo, — quer este seja
a honra dos reis gregos, na Ilíada, quer a tranquilidade
dos proprietários lusitanos, no falso Juramento r/o
Àrahe, de Gonçalves Crespo, — a vingança pessoal
destaca-o, marca-lhe o relevo próprio e o sobressai
aos demais. O homem que vinga a si mesmo abertamente, sem subterfúgio casuístico ou racionalização,
acredita poderosamente em si mesmo e considera as
violações à própria integridade outros tantos atentados
ao equilíbrio do universo. Uma autovisão parecida
com a do grande industrial, que justifica o desencadear
de uma guerra se isto for útil ao movimento dos
negócios.
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Por isso é que ao invés de dar aos filhos coisas
como Dos Apetiinos aos Andes, — para mostrar-lhes,
enrolada em açúcar, a tenacidade que nos devem
incutir os grandes sentimentos, — a burguesia deveria
tê-los nutrido com doses maciças d'O Conde de Monte
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Cristo. Não leituras furtivas ou marginais, logo transformadas em substâncias de brinquedo; mas também, e
sobretudo, leituras dirigidas, comentadas pelo professor,
como parte importante do programa das escolas, a fim
de se transfundirem em pensamento e ação de toda
hora. . . Sem paradoxo, é claro, pois O Conde de
Monte Cristo é um tratado completo da vingança
pessoal; a vingança pessoal é a quintessência do individualismo; o individualismo foi e continua de certo
modo querendo ser o eixo da moral burguesa.
Tomado como compêndio de moral, teria ele
ensinado aos rapazes e meninos, que o leram por
desfastio, à levar às últimas consequências os princípios
de competição e a apoteose do êxito individual, no^as
formas do direito do mais forte e fundamentos étflos
da era capitalista. Edmund Dantes é dos mucos
jovens que a literatura romântica tomou, no sécjilo
XIX, para ilustrar a nova fase de conquista da posição
social pela seleção do talento e da habilidade- j A
mesma glorificação da iniciativa e do pulso firme (|ue
obcecaram Stendhal e Balzac.
Aceitando O Conde de Monte Cristo como
Tratado da Vingança, poderíamos em seguida averturar-nos a dizer que, nesta qualidade, é dos romarces
românticos por excelência- Ou, melhor, um dos romances que melhor exprimem certas caracterís cãs
fundamentais do Romantismo.
Lembro-me de ter lido no estudo de Tri ao
de Athayde sobre Afonso Arinos uma citação de
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Saintsbury, a propósito dos escritores menores "que
nos dão, com muito maior segurança do que os grandes,
a chave de uma literatura". Não é o caso dos meneies, em geral, mas talvez seja o de Alexandre Dumas
em particular, no que se refere aos aspectos tumultuosos da alma romântica.
Dentre as obras clássicas, apenas as realmente
grandes encerram as características que uma tendência literária se propôs, como padrão- No classicismo,
com efeito, os padrões ideais que norteiam o ato
criador implicam quase sempre uma vitória da ordem
e da medida sobre o demasiado e o aberrante- Ora,
ordem e medida se encontram, de certo nível para
cima, quase só nos autores realmente de primeira
água. Nas mãos vacilantes dos menores, a beleza
clássica tende para a secura e a frieza.
No romantismo, porém, o característico se confunde não raro com o desequilíbrio correspondente,
graças a uma estética toda baseada no movimento, no
incessante deslocar dos planos. Por isso o desequilíbrio
representa autenticamente o ideal romântico, que não
teme a desmedida e se inclina, no limite, para a subvjersão do d*scurso. Daí não somente a eloquência,
mas a pertinência com que escritores de segunda
oídem
Eugène Sue ou Alexandre Dumas —
representam e encarnam aspectos essenciais da escola.
De tais aspectos (aqui voltamos ao fio desta meada)
a vingança é importantíssima.

Os movimentos literários escolhem no mundo
natural e social aqueles temas mais condizentes com
a sua necessidade de expressão. Uns, por tal forma
enraizados em toda experiência humana que todas as
escolas neles se detêm, procurando recriá-los a seu
modo- É o caso da vingança, que embora tão velha
na literatura quanto a própria literatura; recebeu do
Romantismo alguns toques especiais- Não será mesmo
excessivo lembrar que ela se tornou aí um recurso de
composição literária, de penetração psicológica, de
análise sociológica e de visão do mundo.
Note-se, para começar, que a conjunção perfeita
da vingança com o Romantismo pôde dar-se graças
à forma literária do romance, onde ela é muito mais
fecunda e completa do que no drama, que é uma
tragédia romanceada. A perfeita visão da vindita não
se perfaz num só momento; antes requer o encadear
sucessivo de acontecimentos, que levam do motivo
inicial à desforra. Requer duração, a fim de niio
cingir-se à parábola e aparecer, qual na verdade é, u n
modo complexo de atividade humana, inserida fundamente no tempo. O romance, por seu lado, precisava
no Romantismo de movimento e peripécia, para satisfazer a voracidade parcelada do folhetim de jornal.
Enquanto a vingança permite, quando não pressupõe, um
amplo sistema de incidentes, a ficção seriada exige, por
seu lado, a multiplicação dos incidentes. Daí a refepida e frutuosa aliança, que atendia às necessidades fie
composição criadas pelas expectativas do autor, do
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editor e do leitor, todos os três interessados diretamente em que a história fosse o mais longa e complicada possível: o primeiro pela remuneração, o segundo
pela venda, o terceiro pelo prolongamento da emoção.
As tendências estéticas do romantismo, sequioso de
movimento, convergiam no caso com as condições
económicas da profissão literária e as necessidades
psicológicas do novo público, interessado no sensacionalismo, propiciador de emoções violentas.
Mas, embora corresponda ao movimento próprio
da estética romântica, é sobretudo à concepção romântica do homem e da sociedade que a vingança se presta
como tema. O personagem romântico — dramático,
desmedido, sangrento — encontrava nela a atmosfera da contradição e da surpresa, em que banha a
sua psicologia- Ela serve não raro de amplificador : o
gesto se torna imenso, as energias, titânicas- Serve
também de precipitante : o vingador nasce do brando
de espírito, o assassino salva a criança frágil ao preço
da própria vida. Numa palavra, a antítese nasce das
condigões por ela criadas.
Eín referência à sociedade, convém observar que
uma c|as maiores contribuições do Romantismo foi o
que se poderia chamar senso de capilaridade : a noção
de que, assim como as camadas do espírito se comunicam misteriosamente, interpenetrando-se as superiores
com as inferiores até obliterar a discriminação do bem
e do mal; nas camadas da sociedade acontece o mesmo.
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A sociedade dos romances românticos (prolongando e
trazendo a termo a que se esboçara nos romances do
século XVIII) é diversificada ao extremo, estratificando-se com minúcia e comunicando de segmento a
segmento. Ora, uma vingança em grande estilo se assemelha a uma caçada equestre, isto é, uma peregrinação
caprichosa passando por muitos lugares, revistando
muitas pessoas. Compreende-se deste modo uma das
razões pelas quais a vingança pôde, no Romantismo,
desempenhar função mais ou menos análoga à das viagens no romance picaresco ou de tradição picaresca. A
viagem era a possibilidade de constatar a unidade do
homem na diversidade dos lugares : a vingança foi a
possibilidade de verificar a complexidade do homem
e da sociedade, circulando de alto a baixo na escala
social. Vingança estreitamente ligada a perseguição
e a mistério — que podem aliás, por si, desempenhar
a mesma função investigadora. Lembremos a longa
perseguição que é a vida de Jean Valjean ou o
mistério que cerca a personalidade de Vautrin — - ocasiões de análise da sociedade e do homem. Em Yictor
Hugo, em Balzac, em Eugène Sue, em Dumas, a
vingança é passaporte com que o romancista :ircula
livremente pela sociedade, ligando camadas e esvendando conexões obscuras.
Para vingar-se, necessitam-se geralmente parceiros,
informantes, executores. A duquesa se aproxima da
mendiga e o mais negro celerado pode entrar para a

órbita de um cidadão respeitável. Ao lado do "coeur
mis a nu", que constitui aspecto fundamental do Romantismo, há também um desnudamento da sociedade,
que mostra como o filho ilegítimo do procurador da
Coroa, enterrado vivo por este, se torna o bandido que
pode desmoronar a situação do pai (Conde de Monte
Cristo); ou como o impecável leão da moda vive das
extorsões de um antigo galé (Splendeur et misère dês
courtisanes). Este problema dos fundamentos rea's
de uma situação social obceca de tal modo o século,
que veremos no próprio romance inglês, muito menos
ousado do que o francês sob este ponto de vista, a
nítida interpenetração dos planos em Great Expectations, não obstante as atenuações com que Dickens
amacia o problema.
A partir daí pode-se aquilatar a importância dos
romances sociais e folhetinescos, em que o ombro-aombro motivado pela vingança nivela o étsnd monde
ao bas íonds, revolvendo na sua marcha, como um
arado espectral, as consciências e os níveis sociais.
N'O Conde de Monte Cristo a vingança é o grande
personagem. Um rapaz honesto, bom profissional,
bom empregado, bom filho, bom noivo, bom amigo, é
o ponto de partida do livro. Situação de equilíbrio
que repugna por tal forma à arte romântica que
o escritor se apressa em providenciar a tríplice felonia
que vai rompê-la e abrir perspectivas à agitação incessante da peripécia. Anos de calabouço, o encontro
com o abade sábio, a aquisição da ciência. Depois, a
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liberdade, a aquisição da riqueza e da mais larga experiência de vida. Alguns anos de mistério são precisos
para emergir o conde do marinheiro, e do conde a
vingança. Em seguida, o exercício desta, com vagar
e proficiência, pelo livro afora- No fim, o remorso,
chave de ouro romântica entre todas.
No Romantismo há vários poemas da vingança:
O Conde de Monte Cristo é todavia o seu Tratado,
por excelência- Pela primeina vez na literatura, a
longa preparação intelectual, moral e técnica, entronizada pela vitória da burguesia como ideal da conduta
moderna, -aparece aqui referida ao ato primitivo e
simples de vingar. Construindo o personagem à medida da sociedade em que vai agir, Dumas submete-o a
uma delicada e exaustiva preparação. O Castelo d'If
representa a fase de recolhimento pressuposta no adolescente pela educação burguesa : recolhimento em que
se forjam e apuram as armas intelectuais, antes de
terça Ias no mundo. Lá, o velho Padre Faria inicia-o
no saber, que será a arma básica da sua vingança.
Saber condensado e reduzido aos princípios, a partir
dos quais poderá ampliá-lo indefinidamente (!)•
Junto a esta instrução, sugere-lhe a máxima fundamental (que lhe esclarece o passado e lhe norteará o
(1) - - Eis a pedagogia do Padre: "Hélas! mon enfam,
dit-il ( Ia science humaine est bien bornée, et quand je vous
aurais appris lês mathématiques, Ia physique, 1'histoire et lês
trois ou quatre langues vivantes que je parle, vous saurez cê
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futuro) que tudo o que somos ou temos priva de certo
modo outrem de alguma coisa que quer ser ou possuir:
daí as interferências dos indivíduos na vida uns dos
outros (2). Finalmente, dá-lhe o roteiro do tesouro
dos Spada.
Morto o velho padre, Dantes se encontra aparelhado de conhecimentos, uma ética e uma desmedida
potência material. Como o capitão de indústria no
início duma grande empresa, pode cobrar da sociedade
o que a sua vontade de potência lhe julga devido.
Note-se que daí por diante o fortuito quase não vai
interferir na sua vida, até o momento em que esta
começa a vacilar : ela se desenrola como um produto
da vontade, como o desenvolvimento de um plano
traçado a partir das premissas iniciais — os três dados
que lhe equacionam a ação : saber, querer, poder.
que je sais: or, toute cette science, je serai deux ans à peine
à Ia verser de mon esprit dans lê vôtre.
- Deux ans! dit Dantes vous croyez que je pourrais
apprendre toutes cês chcses en deux ans ?
— Dans leur application, non: dans leur príncipes, oui:
apprendre n'est pás savoir: il y a lês sachants et lês savants:
c'est Ia mémoire qui fait lês uns, c'est Ia philosophie qui fait
lês autres". (Alexandre Dumas. Lê Comte de Monte Cristo,
Nelson et Calmann-Lévy, Paris, 1930 1932, 6 volumes; Volume
I, pag. 299. As citações são todas feitas de acordo com esta
edição) .
(2) — É o que se depreende da análise feita, pelo Padre,
dos causadores da prisão de Dantes.
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Dantes se transforma então no vingador científico.
Consegue meios de criar fidelidades definitivas, de
ligar-se com os poderes que lhe podem ser úteis, de
enriquecer a própria experiência com infinita variedade. Quando aparece aos demais personagens do
livro, é o paradigma do homem moderno, para o seu
tempo; a nós, aparece como um dos tipos do grande
herói romântico. Tendo sido marinheiro, galé, contrabandista, é sábio e milionário. Possui o senso da
missão a realizar e põe na realização todo o fervor de
quem encarna uma rebeldia. Contra a sociedade que
o condenou injustamente, desenvolve aquela capacidade de negação que é a própria essência do satanismo
romântico. Mas pratica a enormidade — vive em meio
a enormidades - - com a correção impecável de um
Vigny em presa aos seus malogros, ou de um Baudelaire em suas excentricidades agressivas. O Conde
é excêntrico e misterioso; é melancólico, mas preciso
e infalível. Desencadeia à hora certa um acontecimento largamente preparado, chega de Constantinopla,
a um almoço marcado em Paris, exatamente ao bater
do relógio. Conhece tudo e todos, tem uma destreza
inigualável, e é soberanamente infeliz. À medida que
desenvolve a sua ação vingadora, vai cada vez mais se
substituindo a Deus na obra de manipular o destino:
e nesta identificação, tão romântica, revive de certo
modo o mito do primeiro romântico, que foi Lúcifer.
Sobre Lúcifer, possui a superioridade moderna
do planejamento, da ação racionalizada e submetida

a um traçado. Ao contrário do vingador corriqueiro,,:
cuja principal característica é a cegueira da paixão
(compare-se o Vasco, d'O Monge de Cister, de Alexandre Herculano), Monte Cristo põe em primeira linha a coerência do plano. A cada etapa da sua
missão, temos vontade de comentar à margem, em tom
evangélico: e isso aconteceu para que realizasse mais
uma premissa da conduta racionalizadaComo acontece todavia nos momentos de transição, a mentalidade do Conde é uma combinação de
arrojo moderno e de conceitos antiquados (3). Como
romântico, se de um lado o absorvem as novas possibilidades de ampliar satânicamente a influência do Eu
sobre o Mundo, de outro, as relações humanas lhe
apbrecem como desviadas de velhos padrões, portadores da humanidade e verdade moral. Ele mesmo dizia
haver em si muito de oriental; sentimos desde logo
nale, com efeito, aquele orientalismo de ornamento que
hs nos heróis de Byron- As mulheres devem ser escra(3) — Note-se, de passagem, que a contradição fundantal do livro consiste no emprego dp Tesouro dos Spada •—
que é arrancado às entranhas da terra, como nos mitos e nas
lendas, para vir servir a desígnios modernizados, numa era de
capitalismo fiduciário. Dumas satisfaz desta maneira a necessidade romântica de mistério mas também as da verossimiIhança literária: com efeito, era preciso munir Dantes de um
instrumento poderoso e por assim dizer já pronto, que não
requeresse anos e anos de dura conquista, prejudiciais à marcha
do livro.
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vás e os homens devem poder escravizar-se- No
tocante à vida económica, a sua condição de nababo,
resfastelado em tesouros, leva-o a uma concepção
retrógrada que horripilaria qualquer herói de Balzac
como a classificação das fortunas, que expõe a Danglars, e na qual reputa por baixo a iniciativa
económica e valoriza a renda segura. Mas como a
alma romântica vive de contradição com este levantino
manhoso, nostálgico de vida passada, que desprega
profundamente o constitucionalismo de Julho, como
um Lucien Leuwen, coexiste um desenfreado conquistador de novos tipos de ação- Usa o telégrafo semafórico para dar um golpe em Danglars e, segundo o
seu heterônimo, Lord Wilmore, "il est chimiste habile
et physicien non moins distingue" (IV, 195). Contemporânea (constrangida ou benevolente) do crédito
moderno e da industrialização, a vingança, o velho
arranco ancestral, aparece aqui integrada numa visão
nova da existência. Graças a ela Monte Cristo põe
em jogo a capacidade humana (multiplicada recentemente ao seu tempo) de agir mais livre e poderosamente sobre a natureza e o semelhante, libertando-se
da coerção de uma, aproveitando ao máximo o rendimento do outro. A sua vida de vingador cientifico
realiza um sonho moderno : advento dum novo ritmo
de vida, mediante o qual o espaço fosse encurtado, e
o tempo ampliado, pela mobilidade mecanizada, de
um lado, a economia do gesto, de outro.
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E ele encarna a sua super-humanidade de paradigma cem tanta precisão, que Albert de Morcerf
observa aos amigos :
'•— Quand je vous regarde, vous autres beaux
parisiens. . . et que je me rappele cet homme, et bien!
il me semble que nous ne sommes pás de Ia méme
espèce". (III, 35).
E Villefort :
"— . . . j'ignorais me présenter chez un homme
dont lês connaissances et dont 1'esprit dépassent de si
loin lês connaissances ordinaires et 1'esprit habitue!
dês hommes". (III, 206)
Para elevar-se à altura semelhante, da qual é
possível manobrar livremente os sentimentos e os
destinos, Monte Cristo, parte duma simplificação
psicológica e duma observação sociológica. Psicològicam nte, a sua força vem da circunstância de ele
dividir os homens, secamente, em bons e maus, a
partir do papel que desempenharam na sua desgraça.
Sociol Jgicamente, do conhecimento de que a sociedade
do sei tempo, em plena recomposição de estrutura, era
composta em boa parte de aventureiros que haviam
subido, e que portanto os ligamentos das altas esferas
com a borra do crime e da miséria eram ainda frescos,
palpáveis e manobráveis.
A marcha da vingança vai permitir-lhe enriquecer
a .visão psicológica, superando o esquema inicial.
-15

Quando começam a acumular-se as desgraças que preparou metodicamente, surge o problema dos inocentes
ligados aos culpados, e o da própria culpa destes,
terminando o Conde por perdoar a vida ao principal
fautor da sua prisão - - Danglars. E' que, chegado
ao máximo da vingança, duvida de si mesmo, e ao
fazê-lo perde a caudalosa energia que lhe tornara
possível agir sem remorsos- O cúmulo do individualismo, depois de desenvolver-se largamente, desvenda
a sua vacuidade e atira o indivíduo, de volta, à
necessidade de solidariedade e amparo.
Monte
Cristo desaparece no futuro, após haver providenciado
pela felicidade dos que reputou justos, deixando uma
declaração de humildade e uma lição de relativismo.
Pede que rezem "pour un homme qui, pareil à Satan,
s'est cru un instant 1'égal de Dieu- . . .Cês prières
adouciront peut-être lê remords qu'il emporte au fond
de son coeur.
. . .il n'y a ni bonheur ni malheur en cê monde,
il y a Ia comparaison d'un état à un autre, voilà tout".
(VI, 378).
E assim temos o nosso Conde, chegado 10 cabo
da sua missão, verificando a ilusão de tudo. Com
efeito, o desenvolvimento ilimitado da vontade de
poderio tende a isolar o seu agente, uma vez que o
sobrepõe com demasiada altura aos outros homens. O
tributo pago pelo chefe é este afastamento implícito em
16

toda elevação. O grande capitalista — em largo bater
de asas ao tempo do Conde — paga, em isolamento e
desumanização, tudo o que tira à humanidade dos
outros pela exploração do trabalho alienado. A profunda melancolia que assalta o Cidadão Kane, no
píncaro da vitória, se aparenta, aí, com a do génio
romanticamente concebido — e expresso melhor do que
em qualquer outro símbolo pelo Moisés de Vigny.
Hélas! j e suis, Seigneur, puissant et solitaire,
Laissez-moi m'endormir du sommeil de Ia terre !
Este é em parte o drama do Conde de Monte
Cristo, filho do século como os demais. A afirmação
desmesurada" do próprio eu vai alargando em torno
dele o silêncio e a solidão, até que ele sinta a vertigem
final <Jo individualismo e recue na obra vingadora.
Recuai tarde, provavelmente, porque nessas coisas não
há qtase nunca voltar atrás. Quando nos demos,
como [ele, o privilégio de exercitar as nossas veleidade:3
à cusfa do próximo (o exercício das veleidades pessoais
se dá quase sempre em detrimento, não acréscimo
às dojs outros), não podemos evitar que o próximo se
afasta de nós. Porque, à medida que nos exaltamos
come indivíduo, nos desumanizamos pela perda de
conte to humano. E quando conseguimos impor aos
outrc 3 tudo o que pretendíamos dizer, fazer, plasmar,
não i emos o direito de pretender — por cima de tudo
— q.ie os outros carreguem o nosso poderoso andor.
Do í Ito da vingança monumental, Monte Cristo sente
esta maldição, implícita na moral individualista,
— 17

procura reumanizar-se, como vimos, por alguns atos
de retração da sua vontade onipotente.
Não deixa de ser meio decepcionante esta recuperação da normalidade ética, após um esforço tão
grande de exceção. O burguês pode dar sossegado
este livro aos filhos, porque a sua chave, sem apagar
o movimento anterior (o direito de impor violentamente o próprio eu, sempre que disso resultar acréscimo espiritual ou material), paga o devido tributo
à mediania das virtudes civis, penhor de toda sociedade. . . A retração de Monte Cristo, sendo por assim
dizer um imperativo lógico de toda hipertrofia individualista, é também uma renúncia ao Romantismo
criador. O Conde se cansa, como todo trabalhador;
arquiva a paixão de fogo e gelo que o animou por mais
de vinte anos, entrevendo, num primeiro impulso de
senilidade, o conforto nos braços dóceis da jovem
Haydée. "Attendre et espérer"
• diz então. Mas
haverá lugar para os que sobrevivem à própria missão,
construtiva ou destruidora ?
When ali is told
W e cannot heg for pardon.
António Cândido
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