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Um Grande Romance Brasileiro* 

Artur Eduardo Benevides 

Carlos Nejar, em seu romance Carta aos Loucos, mostra
nos como se pode fazer ficção em profundidade e largueza, fu
gindo à horizontalidade ou superficialidade do descritivo sim
ples, a que pagaram tributo tantos autores nossos; ho passado e 
no presente. É um romance de acentos transcendentais e 
metafísicas, em que o autor penetra, com autoridade de mestre, 
no onírico, no mítico, nas cousas simbólicas e · eternas, 
reinventando o ser humano e sua lenda, sua trajetória e, sobre
tudo, seu mundo interior. 

A aldeia, onde se desenrola a narrativa, é um lugar imagi
nário e toda a sua história tem a beleza e a legitimidade das cousas 
primitivas, distanciando-se o autor, assim, em seu discurso literá
rio, dos estilos convencionais, em que não se sente a realidade 
transfigurada. Ou a presença do surreal. 

Para ele, não há modelos preestabelecidos no universo 
ficcional. Homero também não os tinha, nem Joyce. Nem o nosso 
Guimarães Rosa, em que o telúrico e o mistério são elementos 
poderosos a dimensionar todos os caminhos do entrecho. 

O mais próximo parâmetro de sua criação é o realismo má
gico, acrescido de mergulhos no tempo, no ser, na História e no 
sonho, criando o pathos de seu belíssimo romance, que me sur
preendeu e encantou. 

De modo geral, a prosa de ficção, na Literatura do nosso 
País, é quase linear, memorialística ou realista, no que se refere 
a determinadas situações dos personagens, que poucas vezes 
transcendem, ou vão além de seu habitat, ou de sua condição 
humana. 

Em Nejar, não. O fantástico se apodera de quase tudo e às vezes 
parece loucura, ou pesadelo, ou premonição, ou Weltannschaung 
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alucinante. E tudo isso com elegância de linguagem, erudição e 
talento, o que o toma, assim, um dos grandes romancistas do Brasil. 

Os nossos tradicionais cânones romanescos, bom é que se 
diga, estão partidos para melhor. Nejar ilumina a nossa alma com 
tocantes imagens, frases metafóricas e aliciantes pensamentos, atra
vés dos seus personagens reais ou irreais, importando, em última 
análise, a grandeza da narrativa ou a sua fascinante beleza. 

"Não existe fim. Não existe início. Existe apenas a infinita 
paixão da vida", disse certa vez o cineasta italiano Federico Fellini. 
E Pearl S. Buck, a romancista que todos lemos, escreveu: "Dentro 
de mim há um lugar onde vivo sozinha. E é ali que se renovam as 
fontes que nunca secam". 

Pois essa solidão emocional e criadora existe, em plenitude, 
na obra de Nejar. E ele recria, com paixão, a vida que é, que foi ou 
poderia ter sido, seguindo, aliás, a lição de Sófocles, na tragédia 
grega: "Eu pinto os seres como deveriam ser". E dentro desse con
ceito criacional, corretíssimo, a meu ver, surge a maravilhosa saga 
que é Carta aos Loucos, a biografia de uma aldeia-mulher, com as 
figuras de Israel Rolando, o escriba, Assombro, Oceano, Oriondo, 
Rogério e tantos mais. 

Os personagens pensam cousas poéticas e proferem pala
vras inesquecíveis. "Nosso amor é árvore que fala", disse Aura 
(p. 87); "Há que ter fé na palavra, como um cão olha o seu dono" 
(p. 133); "a luz soprada reverdece a alma" (p. 133); "a batalha é no 
espírito" (p . 135); "A sabedorja não vem de segurar os dons, mas 
de tomá-los belos" (p. 157). E muitos ~ E muitos outros. 

Não se pense, porém, a partir do título, que o autor adote 
o obscurum per obscurius. Não. No livro, tudo é poesia a acla
rar o espírito do leitor, com um hermetismo natural e necessá
rio, decorrente da própria fabulação, com influências, vagas ou 
indiretas, das rapsódias gregas, das velhas histórias e relações 
de naufrágio, de cousas mágicas e alegóricas, de Umberto Eco, 
de passagens bíblicas, de Garcia Marquez, de Ernesto Sábato, 
de Literatura Medieval (sobretudo o fantástico) e tópicos as
sim, enriquecedores. Um livro resultante de uma visão 
transcendental, ou de uma compreensão profunda do ser, do 
tempo, do sonho e da vida. E de mais nada precisaria, para se 
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transformar num dos mais belos romances da Literatura Brasi
leira contemporânea, graças, sobretudo, ao imenso espírito 
poético do autor. Lá, aprendemos que viver é trocar de abismo, 
e que o sonho é um pássaro sozinho. Ou mais: "podia haver o 
intervalo de não respirar o amanhecer". 

Um livro marcante, esse de Carlos Nejar, que foge 
vigorosamente a modelos peremptos para criar alguma cousa re
almente nova, em que a narrativa tem inegável esplendor, embo
ra Terêncio, da Roma antiga, nos advirta de que "nada do que se 
diz é novo". 

Creio, porém, que diante da ficção de Nejar, ele emendaria 
a frase, para uma ressalva glorificante. Como diz o autor, também 
grande poeta, "o que importa é que tudo em nós permaneça vivo, 
miraculado diante da palavra, e com ela ressuscite. O maravilho
so é sempre novo, se for visto com novos olhos". 

Palavras poéticas. Proféticas. Mágicas. Palavras de quem 
procura ser aquele "colaborador de Deus", de que fala Raísa 
Maritain. O que é dado, diga-se de passagem, a poucos. Como 
diria Antônio Houais, somente àqueles "em cuja normalidade há 
um quantum de loucura e outro de santidade". Afinal, Nejar é 
um poeta, conhecendo, pela própria etimologia da palavra grega 
poíesis, a força por vezes alucinante da criação, no verso ou no 
romance, cumprindo-se, assim, uma certeza premonitória de 
Clarice Lispector. E como já disseram alguns dos que comenta
ram os seus livros, ele é um reformador do imaginário, por seu 
amor à fronteira do desconhecido e sua deliberada fuga aos figu
rinos literários habituais, já cansados. 

Quem chega a esse ponto, atingiu, sem dúvida, o substrato 
da beleza, em sua plenitude interior. Ou se ergue, diante de nós, 
como um grande escritor, tomando felizes aqueles que se podem 
conectar com o pequeno universo que ele sabiamente criou, pleno 
de pureza e de visão sagrada do tempo e do espaço. 

E o livro vai atingindo mais expressividade e densidade à 
proporção que se desenvolve a trama, de andamento original e 
final riquíssimo, com os personagens vivendo e vendo (não olhan
do) as cousas. Olhar é simplesmente contemplar a superfície; ver, 
ao contrário, é chegar à profundidade, ou ao mais recôndito. É 
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olhar com paixão, alumbramento ou arrebatamento. Mas só com 
muita experiência literária (e aqui me lembro de uma lição de Rilke) 
pode-se fazer uma obra assim, com estranha mensagem e 
irradiante luz. 

Tudo isso, aliás, sem necessidade de apelar para o patético 
ou o melodramático, na criação da atmosfera do romance. Para 
Nejar, bastou pôr em exercício o seu irrecusável talento, que re
percute em todo o conteúdo, ou o seu extraordinário poder de 
criar, conseguindo resultados que o consagram como um dos 
maiores nomes da prosa de ficção de nossos dias. E da Poesia, que 
é, no conceito de Maritain, o espírito de toda obra de arte. 
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