GEORGES BERNANOS DE VOLTA AO BRASIL

José Carlos Zamboni
A editora É, prosseguindo a publicação de Georges Bernanos
no Brasil, lançou em junho a novela Nova história de Mouchette,
primeira tradução brasileira da obra, junto com a reedição do
Diário de um pároco de aldeia, na bela tradução de Edgar da Mata
Machado (Sob o sol de Satã, na tradução de Jorge de Lima, já
tinha estreado a coleção em 2010).
Bernanos pertence àquele raro grupo de escritores que não
interessam só pela obra que escreveram, mas também pela própria
figura humana. Evidentemente, não estaríamos a falar do homem
Bernanos, se não tivéssemos lido e admirado os seus escritos,
sobretudo os romances. Mas, no seu caso, é quase obrigatório
fazer um tour biográfico pelo criador, sem que isso incomode
demais os defensores de uma crítica mais pura, amarrada ao texto.
Fressin, no norte da França, foi a aldeia artoisiana onde
Bernanos passou a infância e a adolescência, e serviu de ambiente
à Nova história de Mouchette — e à maior parte de seus
romances, exceto A impostura, que se passa em Paris. Nunca teve
mais de mil habitantes.
Era, também, o tipo de lugar que sempre preferiu para viver.
Ao chegar no Brasil, recusou convites para se instalar no Rio,
onde viveria permanentemente incensado pelos novos amigos,
geralmente velhos admiradores de sua obra, que o explorariam
sem descanso. Pelo menos, era assim que pensava Gustavo
Corção, quando certa vez o visitou e o viu assediado pelos fãs:
Bernanos pareceu-me uma montanha. Estava sendo explorado. Estava sendo
escalado, percorrido, sondado por mineiros ávidos de novos filões. Ou então era um
navio, um enorme e velho navio de muitas viagens, que tivesse encalhado ali em país
exótico, com os porões abarrotados de tesouros...

Era preciso ―economizar‖ Bernanos, afirmou Corção. Foi sem
dúvida por isso que o escritor fraqncês deu o fora do Rio, já
prevendo o que ocorreria se permanecesse perto das rodas
intelectuais: deu as costas à agitação litorânea e tratou de enfurnarse no interior para ―economizar-se‖, primeiro em Pirapora, norte
de Minas, às margens do São Francisco, e depois em Barbacena,
ao sul, entre São João del Rei e Juiz de Fora, mais próximo do
Rio. Ninguém era mais avesso à República das Letras do que ele.
O curioso é que, mesmo no interior mais distante, naquela
Pirapora quase boca-de-sertão, ele ainda pode encontrar vestígios
do mundo intelectual:
―É provável que um grande número de meus leitores nunca tenha ouvido falar

em Pirapora e o nome de São Francisco só despertará em sua memória lembranças de
gângsteres norte-americanos. O São Francisco entretanto é um dos maiores rios deste
Brasil imenso, e Pirapora um rebanho de casas brancas agrupadas ao longo de suas
barrancas, entre palmeiras e mangueiras. Pirapora é a última estação da Central do
Brasil, os trilhos param por aqui. Para além, no sentido da Bolívia, Goiás ou Mato
Grosso, até à fabulosa Amazônia, estende-se a floresta sem estradas, o sertão
torturado todo ano pela sede, e que vai perder-se, milhares de quilômetros depois, nos
pântanos da nossa floresta equatorial, a floresta venenosa que ainda esconde tantos
segredos entre suas margens putrefatas.
Eh bien! Quando desembarquei do trem, na pequena estação, com minha mulher
e meus filhos, sob o gigantesco pé d’água de uma tempestade brasileira, encontrei um
jovem mulato, que ali estava para me dar as boas vindas, e que, na apoteose de um
céu de repente varrido de suas nuvens e puro como um diamante, nos conduziu à sua
casa, onde me mostrou com orgulho a modesta estante em que organizava seus livros.
Logo reconheci Désespéré, la Femme pauvre et le Salut par les juifs. Pois toda a
América do Sul cultua Léon Bloy.‖

Foi esse Brasil afrancesado que o fazia sentir-se em casa,
quase sem necessidade de aprender a falar a língua do novo país,
pois qualquer pessoa com instrução média lia um pouco de
francês; muitos intelectuais brasileiros nela até escreviam.
Fato curioso, por certa dose de romanesco que continha, foi
seu primeiro encontro, em Barbacena, com um jovem advogado
mineiro, que depois seria um de seus principais amigos no Brasil.
O advogado era professor de escola pública na cidade, recém
nomeado pelo governador Benedito Valadares. Ele próprio narrou

o encontro:
Uma tarde bem fria de julho, aproveitando um restinho de sol, eu me achava
sentado num banco do jardim de Barbacena, lendo uma revista, por sinal o último
número que recebi do Mercure de France. Tive a atenção voltada para um vulto que
se aproximava: alto, corpulento, apoiado em duas bengalas, que com dificuldades se
encaminhava para o banco em que me encontrava. Mais do que as duas grossas
bengalas e a sua cabeleira revolta, branca, chamavam a atenção seus olhos violáceos
impregnados de fogo, de combatividade, de vida. Sentou-se a meu lado. Acomodou
no chão as bengalas e tendo percebido que eu parara a leitura, disse-me:
– Je vous dérange... Pardon...

Surpreendentemente, ficou sabendo, logo em seguida, que o
homem das bengalas era Georges Bernanos, de quem o jovem era
grande admirador, tendo por mais de uma vez, sem sucesso,
encontrar-se com o ídolo literário. Aquele diálogo, que se iniciara
na tarde fria de Barbacena, só se interromperia com a mudança de
Bernanos para o Rio, em 1944.
O jovem seria, mais de vinte anos depois, o futuro escritor
Geraldo França de Lima, que escreveu um belo depoimento sobre
sua amizade mineira com Bernanos, pelo qual ficamos
conhecendo um pouco de sua história na pequena cidade: seu
sofrimento com a situação da França ocupada e os futuros
conflitos do escritor com algumas pessoas da cidade, coisa que o
forçaria a mudar-se dali em 1944.
Admirável, também, é o retrato do escritor feito pelo amigo
mineiro: as suas grandes explosões de cólera contra a
mediocridade; e a voz profética, sempre procurando avisar e
prevenir sobre futuro do Ocidente que, perdendo o Cristo,
inevitavelmente decairia. O escritor que ―ousou dizer o escândalo
da verdade, e ousou sondar o escândalo da santidade‖, nas
palavras de Gustavo Corção, não precisaria de muito esforço para
imaginar qual seria o futuro da aventura humana.
Em muitas previsões acertou: como consequência do ateísmo
materialista, a eutanásia e o aborto ainda seriam considerados as
coisas mais normais do mundo. E acertou, infelizmente, sobre o
seu próprio fim: jurava que sofria de um câncer no fígado, e seria

disso que poucos anos mais tarde morreria, já de volta à França.
Bernanos era desses extrovertidos que pensavam em voz alta.
Um ―vulcão ativo‖. Segundo Geraldo França de Lima, seu estilo
literário era a mais pura expressão do seu temperamento eruptivo.
Como poderia um homem com este teor vulcânico viver mais de
sessenta anos? No trato pessoal, foi uma figura
―complicadíssima‖,
com altos e baixos, decepcionado e desconfiadíssimo (...) cavalgando, a passo,
um baio manso e magro; ora, abstrato num café, com a pena esquecida na sua mão;
ou subindo com dificuldade a escadaria de pedra da Matriz colonial; ou em sua casa
de Cruz das Almas; ou no hall do Grande Hotel desancando os aqüistas de Vichy. Era
um extrovertido: pensava alto, exprimia-se sem meias-palavras, sem rodeio, aos
gritos, com gestos fortes.

Sobre o cavaleiro Bernanos, o filho de Afonso Arinos Melo
Franco, Afonso Arinos Filho, tem uma lembrança impressionante:
Chegava montado num belo animal, chamado Osvaldo pelo escritor, por ser
presente de Osvaldo Aranha, muito ligado a Virgílio, que lhe recomendara o amigo.
Mas o porte ereto que mantinha ao cavalgar se desfazia quando apeava. Era como um
centauro se desintegrando, apoiado em duas bengalas para sustentar a perna
defeituosa, a subir, com dificuldade, os poucos degraus da varanda que circundava a
casa.

Há um episódio que revela bem a alma de Bernanos. Naquela
tarde de julho, fazia poucos dias que o escritor francês estava em
Barbacena, na companhia de Virgílio Mello Franco, irmão de
Afonso Arinos, que lhe ajudava a procurar um sítio para comprar
nas imediações da cidade.
Geraldo logo se incorporou ao pequeno grupo na busca, mas
nenhum lugar parecia agradar ao escritor, que já estava
desanimando de Barbacena e manifestava desejo de procurar na
vizinha Juiz de Fora. Certo dia, que parecia ser o último, voltavam
da visita a uma propriedade à venda, a dois quilômetros da cidade.
O sítio parecia se encaixar no perfil por ele exigido aos dois
amigos, mas misteriosamente não lhe agradava. Já perto da cidade,
Bernanos perguntou pelo nome do sítio:
— Cruz das Almas — respondeu Geraldo.

Voltaram imediatamente e o negócio foi fechado. Era só o que
faltava para o sítio ser perfeito: aquele nome. Temos todo o direito
de acreditar que se casou com sua mulher pelo nome dela: Jeanne
d’Arc. A qual, para complicar ainda mais as coisas, era
descendente de um irmão da santa.
O poeta Paulo Mendes Campos é outro jovem que, visitando
Barbacena com amigos (provavelmente aqueles três amigos que já
sabemos quem são), tem revelações interessantes sobre Bernanos:
uma sobre a arte e outra sobre a alma bernanosiana.
A primeira delas: havia um volume de Os sertões, de Euclides
da Cunha, sobre a mesa de trabalho do escritor. Não é difícil
perceber as afinidades estilísticas entre o escritor francês e o
escritor baiano.
A segunda: depois de acompanhar as visitas até o começo da
cidade e delas despedir-se, voltando a Cruz das Almas, reapareceu
subitamente:
Uma hora depois, estávamos conversando no sagão do pequeno hotel, quando o
cavalo ruço enfiou a cabeça pela janela. O escritor sorriu como se pedisse desculpas:
— Vou ficar com vocês mais um pouco. Quando cheguei em casa, senti-me
insuportavelmente sozinho.

Um estudo que ainda não foi feito é a das influências de
Bernanos sobre brasileiros, que se completaria com outro sobre as
confluências, ou seja, seus encontros com escritores e intelectuais
brasileiros da mesma família espiritual.
Entre 1938 e 1945, período de sua permanência no Brasil, pelo
menos dois grandes romancistas ―católicos‖ ainda estavam em
início de carreira, e sofreram a sua influência: o casto Octavio de
Faria (que encheu de padre e Demônio a sua Tragédia burguesa) e
o gay Lúcio Cardoso, obcecados pelo problema do mal e do
pecado. Um dos livros preferidos de Octavio era Sob o sol de Satã.
É possível, também, rastrear influências de Bernanos em
Suassuna, que era católico e monarquista. E no próprio Geraldo
França de Lima, menos conhecido do que os membros do famoso
quarteto mineiro: Otto Lara Resende (que também foi um dos

principais fãs de Octavio de Faria), Fernando Sabino, Hélio
Pellegrino e Paulo Mendes Campos, que sempre estiveram muito
próximos a Bernanos.
Quem ler o romance O braço direito, de Otto Lara Resende, e
O encontro marcado, de Fernando Sabino, vai perceber que neles
estão o dedo invisível do escritor francês (dá para fazer paralelos
entre o padre narrador do Diário de um vigário da roça e o bedel
narrador de O braço direito).
Outro mineiro, Autran Dourado, tem uma pequena novela,
Uma vida em segredo, cuja personagem feminina tem coisas em
comum com a infeliz Mouchette. Carlos Heitor Cony era
seminarista quando Bernanos esteve no Brasil, e no seu diárioromanceado de seminarista, Informação ao crucificado, ecoa um
pouco das notas do anônimo padre diarista de Bernanos. Antonio
Callado foi outro que sempre se preocupou com a questão do
pecado, e não são poucos os padres que desfilam por sua obra.
Quanto a influências espirituais mais amplas entre brasileiros,
ainda está por ser feito um estudo. Não pode ter roçado como
borboleta por nossa fauna intelectual um homem que mandava,
semanalmente, durante seis anos, um artigo para o jornal A noite,
de Assis Chateaubriand, traduzidos, durante algum tempo, por
Lúcia Miguel Pereira e depois por um padre culto de Barbacena.
Também é impossível não mencionar os inimigos que arranjou
por aqui. Polemizou com Otto Mariua Carpeaux. O comunista
Oswald de Andrade não perdoava o ―reacionarismo‖
bernanosiano:
―Se o caos reacionário de hoje fôsse possível de pessoalmente se apresentar,

traria o nome do Sr. George Bernanos‖; ―Um intelectual que beija a mão de príncipes
palermas (não porque sejam palermas, o que constituiria um ato de humildade cristã,
mas porque são de sangue azul)‖; ―anarquista cristão‖ que só tem a oferecer ―a
verdade, a unção, a Marselhesa, o Código Civil, a Restauração, enfim tudo que
atrapalhe, retarde e distraia o saneamento do mundo‖; ―Bernanos, esse Ubu-Rei de
Deus, inconformista e cego, amarrado às conclusões de um mundo desaparecido e
querendo conservar dêle, nas suas roupagens mortas, a pureza aproveitável e a ética
confusa. Não percebendo nunca que o mundo dos curas de aldeia foi o contraponto
necessário do mundo capitalista de Vautrin‖; e que ―se rói com o procedimento da

França moderna como um avô inválido não compreende os divórcios de sua neta;‖
―Jeanne D'Arc de Barbacena‖; ―receio muito que Bernanos tenha um pouco de
Jeanne D'Arc e muito do Visconde de Barbacena.‖

Os paradoxos do escritor estavam lá para confundir os
contemporâneos, e continuam entre nós para, um dia, confundir a
posteridade. O monarquista, influenciado por Michelet e
Rousseau, respeitava a Revolução Francesa (na certa aquela de
1789, pois é impossível imaginá-lo de acordo com 1793), mas não
hesitou em escrever o Diálogo das carmelitas, que tratava da cruel
perseguição religiosa levada a cabo pelos revolucionários da
França. O católico como o general Franco, apoiou a causa
falangista (devia saber das fortes ligações da República espanhola
com Stalin), mas tornou-se adversário feroz dos vitoriosos quando
o movimento pareceu distanciar-se da democracia. Foi um
implicante maurasiano contra os banqueiros judeus? Também foi
ele quem propôs ao judeu Stefan Zweig, pouco antes do suicídio
do seu colega de exílio, uma campanha contra o extermínio de
judeus nos campos de concentração nazistas. Homem de
temperamento barroco, detestava no entanto as igrejinhas barrocas
de Minas, cuja exuberância visual lhe dificultava a concentração
religiosa. Enfim, era o mesmo homem que tirava o chapéu para o
rei e para o zé-ninguém.
Embora suas obras estejam cheias de pobres e miseráveis, e
isso francamente o incomodasse, não devemos acreditar que a
primeira coisa que ele enxergasse, na realidade, fosse a injustiça
social, ou pelo menos não a via como os marxistas. Como cristão,
percebia antes de tudo a miséria humana, que abrange a primeira e
a torna inerente à nossa condição.
Bernanos não foi só um homem de letras. Sua literatura era
engajada, obra de um moralista que vivia atrás dos defeitos dos
homens, julgando-os com os critérios que aprendeu com Cristo.
Implicava sobretudo com os imbecis, os que boiam na superfície
do ser, sem coragem de mergulhar no fundo das coisas (―La colére
des imbeciles remplit le monde‖, é um dos motes de Les grands
cemitières sous la lune).

Basta ler diretamente os Evangelhos para ver que o nazareno
era a pessoa mais implacável que existia: nada do Jesus de
folhinha, com olhar sereno e manso. Era a partir desse
cristianismo que Bernanos julgava, e por isso sua faxina começava
dentro de casa, na própria Igreja — mas em nome da própria
Igreja, que também é obra de santos, mas sobretudo de pecadores
e por pecadores conduzida (Bernanos, que escreveu durante a pior
crise do cristianismo, sempre preferiu mais os santos da Igreja do
que o seus padres).
É do depoimento de Geraldo França Lima este auto-retrato
irretocável de Bernanos:
―Quando um dia perguntarem a você o que sou, responda que sou um

antifascista, que odeio a mediocridade, a falsa modéstia, a virtude fingida e estudada,
a mentira e a superficialidade... Sou um antifascista e pouco importa que o fascismo
esteja na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Rússia, na França ou nos
Estados Unidos. Responda que sou alguém que acredita em Deus e que acredita que o
homem foi feito por Deus para amar, ser amado e respeitado.‖
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