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O hometn Hetningway era, tanto quanto seus livros uma cria
ção. 1\ tendência para se envolver com a ficção aconteceu cedo na vida 
dele. Registra Burgess: "o hábito de mentir sobre suas proezas ao ar 
livre, ou de enfeitá-las, cotneçou quando ainda não tinha cinco anos. 
Contou a seu avô Hall que capturara sozinho um cavalo selvagem. O 
velho respondeu que, cotn semelhante imaginação, ele acabaria ou fa
tnoso ou na prisão" (Burgess, 1990: 13). 

Havia nele a fusão do artista sensível com o musculoso homem 
de ação. Isto o transformou num dos maiores mitos internacionais do 
século XX. Um mito enigmático e fascinante, uma personalidade que 
tnantinha uma atitude ambígua diante da vida e da morte. 

O que aflora dos textos de Hemingway? A realização do desejo 
de escrever o tnais próximo de si, o mais próximo da vida real, com 
suas angústias, suas incertezas, suas indefinições, o mais próximo de 
sua essencial finitude, de sua essencial e definitiva improvisação. 

1\ ficção tem muito de realidade. Sonhos, dúvidas, temores, am
bições, êxtases. . .  se a ficção fosse uma torrente, nós a povoaríamos 
como peixes. Se fosse utna árvore, nós a habitaríamos como folhas. Há 
tnuito de verdade nos contos da carochinha e há tnuito de ficção na 
própria verdade. Ficção e realidade são companheiras. Elas se ferem 
com advertências, tnas se representatn tnutuamente. 

Etn J(ansas City, Hemingway começou sua carreira de escritor 
profissional. Iniciou-a como repórter no jornal !(ansas City Star. Ad
quiriu utn exetnplar do tnanual de estilo do Star. A brevidade, uma 
cotnbinação do vigor cotn a suavidade, utna abordagen1 positi,ra (falar 
do que ocorre, e não do que não ocorre) - eratn as regras do Star. 
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Mais tarde, ele se encarregaria de adaptá-las à produção Hterária. Pro
duzindo 0 que poderíamos chamar de uma estética dos nervos e dos 
músculos, afastando a disposição estética da linguagem de suas loca-

ções tradicionais na cabeça e no coração. 

O repórter acumularia muitas histórias para depois apresentá-las 

etn forma de ficção. Ele descobriu que a vida real sempre supera a 

ficção; a literatura não é basicamente invenção: é a ordenação, em pa

drões estéticos, dos dados de uma experiência ampla e variada. 

Segundo Hetningway, os escritores deveriam conhecer as coisas, 
além das palavras. Tatnbém considerava que as sentenças deveriam fa

zer algo mais do que apenas configurar coisas. As palavras, elas cairiam 
lentatnente ou não, moveriam-se e começariam a se agrupar numa ca-

. , . , . . 

ciência. As sentenças dissolveriam-se em mustca, a mus1ca em patsagem 
ou num clima e, assim, finalmente, através do ar, até um ouvido. 

O ouvido de Hemingway para a tnelodia e o rittno, dizem, veio 
da mãe Grace Hall, que era uma boa musicista. A tonalidade e o ritmo 
fariam dele um grande estilista literário. Burgess assinala que não se 
pode ler "Adeus às armas sem perceber uma preocupação com as pala
vras enquanto sons de uma competência estrutural análoga à de um 
compositor musical." (Burgess, 1990: 15) 

Somos inclinados a pensar que estilo em Hemingway é uma for
ma de percepção; que cada sentença revela a maneira de o escritor 
apreciar o mundo. Procura captar nossas reações. Sua escritura move
se através de nós. A sintaxe da língua espelha a sintaxe do mundo, 
nossos espaços interiores e exteriores, sentenças curtas, algumas lon
gas, outras duras como um martelo. Metáforas de nossos desejos e de 
nossos temores. Estratégias de amor e de ambição. Fábula com os olhos 
betn abertos e no entanto, todos nós seremos logrados, mas e o perso-

, 

nagem? E ilusão? Não tornou nosso mundo mais estranho? 
O herói de Hemingway modificou o tnundo de toda utna gera

ção. Duro, estóico, sofredor. Exibindo o tipo de coragetn à tnoda de 

Heminbrway que ficou conhecida como "grace undcr prcssure" (digni
dade ou elegância, sob pressão). Era preciso lutar. A luta� seria, para 
Hetningway, uma expressão da criação literária. Era utna expressão ex
terior da grande luta interna gue travava. A luta ta111bét11 para escrever 
utna "frase sitnples declarando a verdade.'' 1\ tneta de I-lcnÜng'\v�y era 
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"descerver sen1 adornos supérfluos, sen1 itnpor utna atitude, fazer co1n 
que as palavras e a estrutura da prosa transmitissen1, além do pensa
n1ento e do sentin1ento, un1a ditnensão física - hoje, isso parece fácil, 
principaln1ente lJorque 1-Ien1ingway nos tnostrou como fazê-lo, mas não 
era fácil nun1a época etn (1ue "literatura" ainda significava escrever com 
elegância no sentido vitoriano, usando ornamentos neogóticos, alusões 
livrescas, utna estrutura complexa de orações subordinadas ( . . .  )" 
(Burgess, 1990: 30-1). Escrever era reahnente utna luta, uma ardua
tnente conquistada economia estilistica, utna mania de polir. Esse estilo 
seco, objetivo, era utna tnusica nova. E assim foi reconhecido. 

A escritura de Hemingway poderia se afigurar a um jogo de da
dos, passatnos por sobre os quadrados com nossas pedras coloridas, os 
dados nos itnpeletn e as linhas traçadas nos guiam, mas o vencedor não 
leva nada. A forma do jogo jaz no próprio jogo. As pedras são transfor
tnadas pela itnaginação em chuva e sangue. Se chove, num conto de 
Hemin�vay, as ruas reahnente ficam molhadas; se uma pessoa é apunha
lada, sangra. E enquanto perdura a leitura você é aquela dor, a consciên
cia pode contrair-se em torno de um núcleo como uma concha. Ele com
protnetia-se cotn a criação de uma sensibilidade alerta. Nele, os sentidos 
funcionavatn com uma maravilhosa animalidade e uma incrível precisão 
\Terbal, registrando odores, sabores e sons, 

Hemingway sabia muito bem pintar uma paisagetn, evocar um 
sentimento, desencadear uma tempestade - cravar na memória do leitor, 
utn ser, a itnortalidade. Fixar uma viva imagem humana através de seus 

personagens. 
O fascínio de um grande personagem nunca desvanece. A gran-

de literatura é grande porque seus personagens são grandes, e os perso
nagens são grandes quando são notáveis. Uma formula muito simples. 
O velho Santiago brada para ser lembrado c nós, obedientemente, o 
letnbramos porque o velho nos ensina que o peixe é maior do que o 
hotnem; o mar tambétn é utn peixe gigantesco. Ele desperta nossa po
tência onírica: Sonhamos guc somos tragados? Seremos realmente? 

Os personagens mais notáveis são concebidos cotno vivos fora 

da linguagetn, saetn de braços dados cotn o leitor. Personagens são 

telas, é preciso observar o que lhes foi dado, ou seja, o que tên1 e 

1 TA • ;> T" -

;> T"' 
ta1nbé1n 0 que não tên1. Por cxen1J) o: etn nar1z. etn n1aos. etn 
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olhos? Eliminando-se o nariz da personagem de Em busca do tem

po perdido, todo um mundo de memória perde 
.
o sabor da Madeleine. 

É nos olhos de Capitu que :Nlachado de Assts concentra todas as 

sutilezas da sedução e da atnbigüidade. E quetn poderá ler o Velho e 

0 mar sen1 se enternecer diante das mãos feridas de dignidade do 
' 

pescador solitário? O que vemos quando espiamos através de um 

vidro verbal? As palavras são chaves, são indicadores. As palavras 
são objetos de linguagen1. 

O mundo que o rotnancista constrói é setnpre um modelo me-
tafórico de nosso próprio tnundo. Há alguns pontos nutna narrativa 
que permanecem relativamente fixos. Podemos nos afastar deles, mas 
logo voltamos, como a música volta a seu tema. Em Hemingway, não 
conseguimos nos desviar da morte; do código desportivo: um ho
n1em nasce como um jogador, logo derrotado pela vida, mas não 
deve perder a honra, a dignidade; outros temas são a velhice; as toura
das, a luta entre o hotnem e o touro vista como um ritual mágico, mas 
do que um esporte sangrento. 

O que vemos mesmo através do vidro verbal? Vetnos metáforas. 
As metáforas revelam, produzem conhecimento. Descrevem algo para 
que possamos inferir outra coisa. A metáfora é uma travessia. A pala
vra vem do grego meta (tnudança) e fora (transporte). 

Aristóteles afirmava que a metáfora era um sinal de gênio. Por 
quê? Por meio da metáfora, o artista é capaz de organizar todas as áreas 
do pensatnento e do sentimento humanos. Quando um personagem 
cai, a realidade da cena apresentada deveria ater-nos à realidade da nos
sa própria queda, cada qual pessoal embora tão partilhada como o ar 

que respiramos. Também posso assumir a posição de espectador: 
ah,olhetn ele está caindo! \Villiam Gass assinala: "o rotnance não diz, 

mostra; mostra-me minha vida numa figura: obriga-n1c a olhar para os 
dedos de meu pé" (Gass, 1971 :72). 

Um romance passa gradualmente através de nossa percepção, 
obriga-nos a enumerar objetos que se levantam diante de nós: catedral, 
letreiro de loja, peixe, um velho, o mar ou o traço de un1a lingua tensa 
sobre a penutnbra da altna. Obriga-nos a cotnpreender c1ue: "nenhun1 
hometn é uma ilha isolada; cada homem é un1a partícula do continente, 
utna parte da terra; se u1n torrão é arrast�do para o n1ar" a Europa fica 
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din1inuída, con1o se fosse un1 pron1ontório, cotno se fosse o solar de 
teus an1igos ou o teu próprio; a n1orte de l]Uah.]uer homen1 me dimi
nui, porque sou parte do gênero hutnano. E por isso não perguntes 
por quem os sinos dobratn; eles dobratn por tP . 

A arte nos convida a tocar, provar, ouvir e ver o mundo. Há um 
pensatnento do corpo e I-Ien1ingway sabia bem disso. Longino, em 
sua 1\rte do sublitne dizia que nascetnos para circular os olhos pela 
vida. Hen1in�vay foi acusado de ser "hedonista neutro" porque escre
via sobre a celebração da vida. Alguns dizetn que Hemingway é pouco 
filosófico, há etn sua escritura pouco pensamento, muita ação. É como 
se un1 corpo que respira, transpira e expele gases fosse um ato 
antitilosótico. 

() corpo é, antes de tudo, linguagetn. A linguagem, pele. Palavras 
de Barthes: "A linguagem é utna pele: esfrego minha linguagem no outro. 

, 

E con1o se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das 
palavras. Minha linguagetn treme de desejo" (Barthes, 1991 :64). 

Hemingway sabia descrever bem todos os gestos de composição 
; 

do corpo social da literatura. E preciso reconhecer que nenhuma estilização 
ocorre no vazio. Se devo representar um jantar, exetnplifica Gass, devo 
perceber que ele reúne e satisfaz vários fins numa serie de atos e cada um 
desses atos tende a assumir uma significação sitnbólica quando o jantar 
se desenvolve. O litnite final é alcançado quando toda a execução é assim 
conceituada, que o comensal (ou o caçador, ou o amante, cada um a seu 
modo distinto) totna seu alimento não porque esteja com fotne e precise 
dele para viver ou porque deseje entregar-se a certos sabores mas por
que deseja, pela alimentação e através dela significar alguma coisa: segu
rança ou posição social, ou educação ou atnor ao próxitno. Os gestos 
dos personagens, os objetos no rito constituetn, desse tnodo, utna dis
posição na linguagem. Herningway, neste sentido, era un11nestre notável. 

A página etn branco representava, para Hetningway, o abismo. 
Era como utn odre de vinho vazio. Era algo tnuito desesperador por
que revelava a crueldade da nossa condição: estamos à espera do vazio, 
nadatnos às cegas no nada. O nada foi tambén1 un1 dos grandes 
tetnas de Hetnin�vay. Ele chegou tnestno a tnodificar o pai nosso 

·1 Poesia de J onh l)onnc, cit�da por l·lcn1ing\vay cn1 �or �lU!.:tD_os sinos du._b.mm. 
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porque "ele sabia muito bem que tudo podia reduzir-se a nada y pues 
nada y nada pues nada. Nosso nada que estais no nada, nada seja 0 

nome do vosso reino, venha a nós o vosso nada; seja feito o vosso 
nada assin1 no nada como no nada; o nada de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos o nosso nada assim como perdoamos os nossos nadas; 
não nos deixeis nada no nada, tnas livrai-nos do nada; pues nada salve 
o nada cheio de nada, o nada está convosco" (Hetningway, 2001 :260). 

Na manhã do domingo 2 de julho de 1 961 , Hemingway acor
dou cedo. Encontrou a chave do depósito onde estavatn as armas, 
carregou uma espingarda de cano duplo que usava para caçar pom
bos. Encostou os dois canos na testa e disparou. 

O espelho da existência do autor havia sido despedaçado. Mas os 
olhos do leitor cotnpreenderatn que na literatura vemos através de "es
pelhos mágicos" ou das límpidas águas em que Narciso se admirava. É 
preciso caminhar no sentido de atravessarmos o espelho do autor para 
que possamos ultrapassar o reflexo psíquico e enxergar a verdadeira 
imagem acerca de nós mesmos. Hemingway? Ahora, somos. 
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