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I -

Introduo

Embora os sculos XVIII e XIX tenham sido apelidados
"

a

idade da crtica ", foi na sculo XX que a crtica literria se

desenvolveu mais rapidamente tanto em relao a novos mtodos

como em termos de expanso geogrfica. Apareceram, tal como

noutros campos, os movimentos internacionais que embora podendo

ter origem num nico pas ultrapassam frequentemente as suas

fronteiras.

Ainda que com razes no passado, "podemos distinguir pelo

menos seis novas tendncias na crtica dos ltimos 50 anos:

1. A crtica marxista

2. A crtica psicanaltica

3. A crtica lingustica e estilstica

4. Um novo formalismo organicista

5. A crtica mtica que apela para os resultados dos

estudos de antropologia cultural e para as

especulaes de Cari Jung.

6. A crtica inspirada pelo existencialismo," Cl)

Interessa-nos apenas, para o estuda que vamos fazer, tomar

em considerao a crtica psicanaltica e a mtica. A primeira

baseia-se em duas ou trs noes centrais do pensamento de Freud

nomeadamente :

- A noo de que" as foras impulsoras da arte so os mesmos

conflitos que conduzem os outros indivduos neurose"

- A noo de que
"

a arte constitui um domnio intermdio

entre a realidade que nos nega o cumprimento dos nossos desejos

e o mundo da fantasia, que procura a sua satisfao
"

(2).

Ren Vellek," The main Trends of 20 th century

criticism", in The Yale Reylew, Vol LI, October,

1961, Nrl, Ed. J.E. Palmer, USA, p. 103.

S.Freud," Multiple interes dei psicoanlisis
"
in Qbxas.

Completas. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 1968

vol. 2, p.1056 ( citado por Carlos Reis, Tcnicas de

Anlise Textual, Coimbra, Livraria Almedina, 1981, p.85).

(1)

(2)
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O artista , neste ponto de vista, tambm potencialmente um

neurtico que conseguiu atravs da sublimao pela fantasia e

pela arte escapar s neuroses e aos actos anti-socias. A

literatura contm assim, sob a forma de fantasias e mitos, os

smbolos das experincias infantis recalcadas e dos complexos,

sendo consequentemente um campo Ideal para a pesquisa do

material subconsciente. Nesta perspectiva, os seguidores de

Freud exploraram ao mximo a relao entre o subconsciente e a

obra de arte: o seu significado, os impulsos das personagens, as

intenes dos autores.

A crtica literria freudiana, embora tenha contribuido para

uma leitura da literatura que ultrapassa os dados meramente

exteriores ao encarar a obra de arte como ponto intermdio entre

o real e a fantasia levando valorizao de processos

(considerados como projeces do subconsciente) como a

"metfora, o smbolo ou a imagem, a personagem de fico ou o

conflito dramtico
"

(1), caiu frequentemente no erro de

encarar o texto literrio como campo de projeco de afeces de

origem psicopatolgica orientando-se no sentido de detectar e

analisar smbolos sexuais, traumas psquicos, complexos e

perturbaes, acabando por relegar para segundo plano a

integridade e caractersticas estticas da obra em questo.

Jung, recusando-se a aceitar o ponto de vista de Freud, que

considerava o artista um neurtico, prope uma outra forma de

abordagem da obra literria segundo a qual existe um

inconsciente colectivo ( onde se encontram imagens arquetpicas

que dominam a criao literria de um modo marcante ) que

responsvel pela gestao do texto. Esta corrente crtica

desenvolveu-se bastante especialmente nos Estados Unidos onde

parece ser a "tentativa mais bem sucedida de substituir o New

Criticism" (2) . Embora Jung tenha sido muito cuidadoso na

(1) Carlos Reis, Tcnicas d Anlise Textual, Coimbra,

Livraria Almedina, 1981, p.88.

(2) Ren Wellek, op. cit, p. 115.
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aplicao dos seus conceitos literatura, o seu mtodo pode

tornar-se demasiado redutor se for aplicado indevidamente a todo

e qualquer tipo de texto literrio, acabando por limitar a obra

de arte a dois ou trs mitos essenciais, nomeadamente os do

renascimento e purificao, o que torna as fronteiras entre arte

e mito pouco distintas e deixa o leitor com uma sensao de

futilidade e monotonia.

De entre os crticos de filiao psicanaltica que

procuraram sempre demarcar o seu mtodo em relao anlise

freudiana ortodoxa admitindo simultaneamente
"

uma interpretao

servida pelos ensinamentos de Jung"(l), destaca-se Charles

Mauron. Na definio dos instrumentos e processos operatrios em

que se baseiam os seus mtodos crticos confere um papel

proeminente descrio e interpretao de mitos pessoais e

subsequentemente metfora, o que constitui
"

um elo de ligao

entre uma metodologia crtica essencialmente virada para o

individual e uma outra que procura no colectivo a motivao do

processo criativo "d).

Entre as imagens arquetpicas presentes no inconsciente

colectivo e segundo Jung, responsveis pela gestao do texto

destacaremos a do andrgino que tem sido ao longo de vrias

pocas abordada na literatura universal sob formas diversas.

Carolyn Heilbrun (2) destaca quatro perodos fundamentais em que

o tema desenvolvido : 15
-

a poca Grega clssica
-

os temas

andrginos so representados pela fora, sensibilidade e

importncia das personagens femininas dos dramas como acontece

por exemplo com Antgona, ou transmitidos atravs dos escritos

filosficos de Plato; 22
-

a poca medieval
-

a par do aumento

de importncia da mulher como smbolo religioso ( de que

exemplo o caso da Virgem Maria ), o princpio feminino torna-se,

lado a lado com o masculino, uma fora capaz de modificar o seu

(1) Carlos Reis, op.cit., p.94.

(2) Tnwards a recognltlnn nf Androgvnv. New York, Alfred A.

Knopf, 1977.
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prpria destino e necessria na modificao da civilizao
-

a

lenda de Tristo e Isolda um exemplo; 35 -

a poca Isabelina e

especialmente a obra de Shakespeare
-

aqui a fluidez entre os

papis masculino e feminino expressa-se essencialmente atravs

dos disfarces que ambos os sexos utilizam e dos poderes

redentores das personagens femininas; e finalmente (42) a poca

moderna que se inicia com o desenvolvimento do romance
-

a

androginia est presente nas personagens femininas que se

recusam a obedecer ao papel que lhes fora tradicionalmente

reservado pela sociedade como acontece em Scarlett Letter ,

Vuthering Heights ou nos romances de George Eliot .

A androginia de Orlando insere-se portanto numa longa

tradio, no lhe sendo alheia particularmente a influncia da

obra de Shakespeare que Virgnia Voolf considerava um esprito

andrgino, nomeadamente das peas Twelfth Nlght e As You LJJte.

It
,

a ltima das quais ter cedido o nome de uma das suas

principais personagens a Orlando.

0 objectivo deste trabalho aplicar, ainda que com algumas

reservas, o mtodo crtico de Mauron
-

a psicocrtica obra

Orlando
-

a bj ngraphy . uma vez que este mtodo se poder

ajustar com resultados muito positivos ao carcter

simultaneamente simblico ( colectivo e mtico) e biogrfico

(individual ) da obra em questo.

0 captulo que se segue ter por objectivo fornecer alguns

elementos sobre a evoluo e interpretao da imagem e do mito

do andrgino: o ponto 1 referir os significados mticos da

imagem nas religies arcaicas e na Antiguidade, o ponto 2

desenvolver a perspectiva da psicanlise ( Freud e Jung )

sobre o hermafrodita e o ponto 3 constituir uma breve

referncia popularidade destas doutrinas e sua expanso no

sculo XIX e princpio do XX.
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O captulo III tem por objectivo enquadrar Virgnia Voolf no

ambiente em que viveu tendo por pontos de referncia sobretudo

os factos que mais directamente se relacionam com o conceito de

androginia. Por isso escolhemos: no ponto 1 o crculo de

Bloomsbury
-

grupo de grande influncia literria em Voolf onde

a homossexualidade e a bissexualidade eram abertamente aceites;

no ponto 2 o caso particular de Vita Sackville- West -

a

escritora aristocrata e bissexual em que Voolf se inspira para

escrever Orlando.

No captulo IV prcpomo-nos, tendo em conta as informaes

dos dois captulas anteriores e com o auxlio do mtodo

psicocr tico, analisar a obra Orlando
-

a biography

relacionando depois as concluses tiradas com a perspectiva de

Voolf sobre o artista hermafrodita, servindo-nos para isso do

livro que constitui na obra da autora ? (outro) lado terico de

Orlando
-

A Room of one' 5 Qwn,,

Gostaramos ainda, no entanto, de clarificar a estrutura do

ponto 1 deste ltimo captulo. Em primeiro lugar procuraremos

dar uma panormica geral sobre os fundamentos tericos da

crtica mtica com base nos textos de Jung; depois definiremos

os instrumentos e processos operatrios utilizados pela

psicocr tica ( Charles Mauron) e aplicaremos este mtodo de

anlise. Desejamos salientar que no nosso objectivo seguir

rigidamente o mtodo referido, mas sim servir-nos dele para mais

facilmente pr em evidncia os contornas da obra em questo como

oportunamente explicitaremos. Deste modo, a interpretao do

mito pessoal, que Mauron faz em funo da comparao de vrias

obras de um autor, ser aqui limitada a uma s obra. Isto no

significa que impossvel analisar a viso do andrgino em toda

a obra de Voolf comparativamente; a opo deriva apenas da

necessidade de delimitar o nosso campo de trabalho.

A traduo das citaes da nossa responsabilidade.

Mantivemos no original os extractos de cartas e dirios.
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II. 1. Significados mticos

Deus criou o homem a sua imagem, criou-

o imagem de Deus; Ele os criou homem

e mu 1 he r .

(Gnesis, 1, 27)

A imagem do andrgino uma imagem arcaica e universal que

representa a coexistncia dos contrrios expressos atravs dos

princpios masculino e feminino e simboliza a totalidade e a

perfeio dum estado primordial de indiferenciao ( a unio do

masculino e do feminino apenas uma das facetas do conceito de

unio de opostos que apresenta uma multiplicidade de outros

pares complementares: Cu/Terra; Luz/Sombra; Exterior/Interior).

Est por isso intimamente ligada aos conceitos de divindade,

plenitude, fecundidade, autonomia, fora, imortalidade e

perfeio espiritual. Embora tenha sido essencialmente

representada em imagens religiosas de seres divinos, a

androginia no se limitou a esses seres e existem muitos

exemplos de androginia humana a comear por Ado. Como J referi -

mas, a imagem enraiza-se no conceito de caos. primordial e

indiferenciado ( nalgumas culturas representado como um ovo ),

ponto de partida do nascimento do Universo. Na sequncia deste

ponto de vista," o Homem Primordial, Antepassado Mtico da

humanidade" Cl) manifestar-se-ia como andrgino antes da

separao nas suas duas metades macho e fmea. Este ser

andrgino original " frequentemente concebido como

esfrico" (2) ,
o que nos recorda o "ovo cosmognico" (2) tambm

smbolo de totalidade e perfeio.

Os mitos sobre a criao em que a androginia desempenha um

papel fundamental estruturam-se, na generalidade e de acordo com

(1) Mircea Kl i^rle, Mpphistophles el LI andrQgyne. Paris,

Col. Ides, Gallimard, 1962, p. 160.

(2) Mircea Eliade, TEiajiQ le Histria dflS Religiges.

Lisboa, Ed. Cosmos, 1977, p.498.
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as concluses de June Singer (1) a partir de quatro fases

especficas: a primeira refere-se a um momento inicial vazio

e sem forma em que nada existe e nada pode ser a causa de nada;

a segunda refere-se ao aparecimento de uma figura unificada e

abstracta que compreende mesmo os opostos e da qual tudo pode

emanar; (em muitas religies ela identif ica-se com um Deus

criador); na terceira surge a primeira forma de vida andrgina e

ainda inconsciente das suas potencialidades, uma espcie de ser

celestial, una imagem arquetpica do primeiro homem, uma forma

pr-humana que se diferenciar no acto da criao. A vida nesta

fase decorre ainda numa espcie de "proto-mundo que ser o

modelo para o mundo
"

(2) que nascer a seguir; na quarta fase a

figura andrgina dividiu-se em duas partes, tendo perdido a sua

imortalidade e tornando-se humana. Cada uma destas partes

procura sempre, ainda que inconscientemente a reunificao

original .

0 aspecto mais significativa destas concluses a noo de

que embora a totalidade inicial tenha sido destruda todo o ser

humano continua a tender para o encontra com essa totalidade.

De entre as diversas culturas em que a imagem do andrgino

desempenhou um papel importante destacaremos as culturas

arcaicas e primitivas, a cultura da Antiguidade (particularmente

a grega) e as culturas orientais.

Uma vez que a vida era para o homem de uma cultura primitiva

uma manifestao do sagrado, a criao pressupunha a interveno

dessa fora superior. Como consequncia deste facto as

divindades da vegetao e da fertilidade eram fontes de

santidade e poder, sempre andrginas. Esta caracterstica

abrangia tanto as divindades masculinas por excelncia como as

femininas e equivalia a consider-las seres absolutos.

(1) June Singer, Androgyny
-

TowardS naw. J^goxjE g_i

sexuallty. New York, Anchor Books, 1977.

(2) June Singer, op.cit., p. 114.
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Os ritos de iniciao e passagem vida adulta celebrados

por alguns destes povcs so explicados pela necessidade de fazer

o adolescente abandonar a ambiguidade sexual andrgina que o

caracterizara at a
, para passar definitivamente e

definidamente a pertencer a um ou outro sexo.

A bissexual idade divina um fenmeno muito corrente nas

religies antigas (sobrevivendo ainda nalgumas das actuais); um

dos smbolos do poder divino era a capacidade de gerar outros

seres sem a necessidade de participao de outro sexo, o que

podia ser uma qualidade tanto de um deus masculino como de uma

deusa feminina. As cerimnias de troca de trajos, efectuadas nas

festas agrcolas de muitas regies, so ainda uma verso

atenuada da busca de qualidades andrginas, procurando uma

anulao temporria de uma condio diferenciada
"

para

reencontrar a totalizao primordial
"

(1).

Estes costumes sobreviveram at bastante tarde e tomaram

novas formas na Antiguidade e na cultura grega. Marie Delcourt

d-nos exemplos muito diversas do facto, concluindo que a

androginia simblica "devia ter um valor positivo e benfico,

cada um dos dois sexos recebendo algo dos poderes do outro" (2).

A filosofia do andrgino desenvolveu-se na Grcia volta da

figura do deus Eros, uma das trs divindades primordiais,

princpio de unio que assegura a concepo de todos os seres,

sempre representado como andrgino. Por volta do sculo IV, como

se a bissexual idade difusa dos perodos anteriores tivesse

necessidade de se concretizar num ser definido, aparece na

cultura da Antiguidade a figura bissexuada do deus Hermafrodita

( cujas origens so muito obscuras embora uma lenda posterior o

tenha definido como filho de Hermes, deus do comrcio e roubo e

(1) Mircea Eliade, Tratado la Histria las Religies,

Lisboa, ed. Cosmos, 1977, p.499.

(2) Marie Delcourt Q mito de hermafrodita, Lisboa, Ed.

Arcdia, Coleco Paralelo, 1980, p. 31.
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de Afrodite, deusa do amor ). representado sob formas diversas e

ligado a valores diferentes.

No fim da poca Antiga vrias tradies e correntes de

pensamento continuam a procurar na figura do Hermafrodita a

perfeio de um mundo imperfeito por definio. Passamos sua

enumerao e descrio sumria:

"
-

0 orfismo

-

0 mito de Plato

-

A Gnose e o Hermetismo

-

A Fnix

-

A Magia e a Alquimia
"

d).

Os poetas rficos parecem ter sido dos" primeiros a dar ao

conceito de andrgino um sentido semi -real, semi -simb li:' o
"

(2)encarando-o como "um sonho de unidade primordial,

regenerao e retorno unidade
"

(2), reflexo da imagem do ovo

primordial que dera origem ao nascimento do mundo. As relaes

entre o orfismo e outras correntes de pensamento complexa pois

as influncias so mtuas e interpenetram-se.

0 mito de Plato, uma das razes clssicas mais citadas do

mito, apresenta-nos uma humanidade constituda originariamente

por seres esfricos e duplos de trs gneros: o masculino, o

feminino e o andrgina respectivamente filhes do Sol, Terra e

Lua. Para lhes diminuir a fora Zeus resolveu cort-los ao meio,

resultando a partir daqui uma procura constante e desesperada de

totalidade de ambas as partes. Embora o sentido, objectivo e

valor exacto do mito sejam discutveis, inegvel reconhecermos

nele a presena da imagem de totalidade to fortemente enraizada

no inconsciente humano.

(1) Marie Delcourt, op cit., pp. 107 a 127

(2) Marie Delcourt, op cit., p. 108.
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A imagem do ser uno e completo que se desdobra em seres

complementares aparece com muita frequncia, tanto na filosofia

gnstica como na literatura hermtica. Certos smbolos, como por

exemplo o da Fnix, eram utilizados tanto por pagos msticos

como por cristos para representar a imortalidade, a androginia

e a multiplicao auto regeneradora. Para os alquimistas, a

matria primordial que contm todas as cores e metais sintetiza

tambm os elementos opostos essenciais: o Cu e a Terra, o

Esprito e o Corpo, podendo consequentemente conceber mais

matria. 0 Rbis, princpio ordenador dos planetas e do Caos,

possuidor da frmula da
"

Pedra Filosofal
"

tambm um ser

andrgino feito de Sol e de Lua.

Para alm dos seres andrginos, as tradies gregas

mencionam seres que, ao longo da sua existncia passaram pelos

dois sexos; os exemplos mais importantes so Kaineus e Tirsias;

o primeiro inicialmente uma mulher que se vem a transformar

num homem invulnervel; o segundo um profeta cego que muda

vrias vezes de sexo durante uma vida excepcionalmente longa.

0 smbolo do andrgino ( e a imagem da unio dos plos

opostos ), que traduz a necessidade de unificao dos princpios

masculinos e femininos como meio de atingir um estdio superior

de conhecimento e harmonia, fundamental e aparece

frequentemente nas religies orientais: no Taoismo com os

princpios Yang e Yin, na tradio hindu tntrica atravs de

Siva e Sakti, no Japo com Izanagi e Izanami, na alquimia

chinesa com ming e sing.

0 mito do andrgino revela-nos como todos os smbolos, o que

de mais profundo e fundamental se desenvolve no esprito humano.

Estas revelaes podem conceptualizar-se segundo Eliade em

diferentes nveis de profundidade:
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"12 Os smbolos so susceptveis de revelar um aspecto

do real ou uma estrutura do Mundo que no so evidentes

no plano da experincia imediata.

22 Para os primitivas, as smbolos so sempre

religiosos, uma vez que visam quer algo real, quer uma

estrutura do Mundo.

32 Uma caracterstica essencial do simbolismo

[religioso] a sua multivalncia, a sua capacidade de

exprimir simultaneamente vrios significados cuja

solidariedade no evidente no plano da experincia

imediata.

42 0 smbolo susceptvel de revelar uma perspectiva na

qual as realidades heterogneas se deixam articular num

conjunto ou se integram num sistema.

52 0 simbolismo [religioso] tem capacidade de exprimir

situaes paradoxais ou certas estruturas da realidade

ltima, de outro modo impossveis de exprimir.

62 0 simbolismo [religioso] tem valor existencial pois

um smbolo visa sempre uma realidade ou uma situao que

determina a existncia humana
"

(1).

Podemos ento concluir que a fora vital do smbolo

arquetpico do andrgino universal o que revela o seu valor

como mediador ( a bissexual idade por excelncia um princpio

mediador ) entre os elementos conscientes e inconscientes do

psiquismo humano.

(1) Mircea Eliade, Meph stophles e 1' androgyne. Paris,

Col. Ides, Gallimard, 1962, pp.296 a 304.
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II. 3- A Interpretao da psicanlise

Freud afirmou desde muito cedo a existncia da

bissexual idade humana, considerando normal
"

um certo grau de

hermafroditismo anatmico, "(Duma vez que
"

um organismo

originariamente bissexual no decurso da sua evoluo se orienta

para a monossexual idade conservando alguns restos atrofiados do

sexo contrria "(1). Como consequncia, a homossexualidade do

adulto considerada sinal de imaturidade no desenvolvimento

sexual e associada histeria e neurose causadas por possveis

traumas de infncia.

Jung, muito influenciada por Freud, enraiza tambm no

inconsciente as tendncias bissexuais mas enquanto este atribui

as inverses neurose e frustrao do impulso sexual ( dando

aos seus estudos uma orientao eminentemente clnica ), aquele

relaciona estas tendncias com as imagens arquetpicas contidas

no inconsciente colectivo, ( explorando acima de tudo o aspecto

simblico ) -

dois dos conceitos centrais em todo o seu

pensamento. Para alm do inconsciente colectivo Jung considera

tambm a existncia de um inconsciente pessoal definindo-o, de

modo muito semelhante ao da psicanlise freudiana, como

repositrio dos pensamentos, sentimentos,
"

memrias esquecidas,

experincias reprimidas e percepes subliminares
"

(2).
"

A

relao da psique pessoal com a psique colectiva corresponde

mais ou menos relao do indivduo com a sociedade
"

(3).

Enquanto o inconsciente pessoal inclui materiais psquicos

provenientes da experincia individual
,

o inconsciente

(1) S. Freud, Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade,

Lisboa, ed. Livros do Brasil, s.d.,p.33.

(2) James Fadiman e Robert Frager, Teorias da personalidade

Brasil, Ed. Harper e Row do Brasil, 1979, p.45.

(3) CG. Jung, 0 eu e o inconsciente. Petrpolis, Ed, Vozes,

1978, p.21.
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colectivo (...) constituido numa proporo mnima por

contedos formados de maneira pessoal; no so aquisies

individuais, so essencialmente os mesmos em qualquer lugar e

no variam de homem para homem. Este inconsciente como o ar,

que o mesmo em todos os lugares, respirado por todo o mundo

e no pertence a ningum. Os seus contedos ( chamados

arqutipos) so condies ou modelos prvios da formao

psquica em geral "(1);
"

eles provm das possibilidades

congnitas do funcionamento psquico, particularmente da

estrutura herdada do crebro" (2). Assim, o inconsciente

colectiva simultaneamente o repositrio da experincia humana

e a condio "a priori
"

para a realizao dessa experincia,

sendo portanto uma imagem do mundo que levou milnios a formar-

se.

Os arqutipos so estruturas psquicas herdadas, comuns a

todo o ser humano, imagens primordiais originrias e universais,

"

sedimentos de experincias tpicas constantemente revividas

pela humanidade
"

(3) ou se quisermos formas sem contedo que se

firmam no inconsciente .escapando quase totalmente ao controle do

consciente e servem para
"

organizar e canalizar o material

psicolgico
"

(4), dando origem por uma tendncia natural, quer

ao aparecimento recorrente de certos temas e lendas mitolgicas

que reaparecem em culturas diferentes, quer s fantasias

individuias. A caracterstica central destes arqutipos a sua

dualidade, isto , eles tanto podem ter um efeito positivo como

negativo.

(1) CG. Jung, Letters. Princeton, Ed. by G Adler,

University Press, 1973, p. 408 < itado por James Fadiman

e Robert Frager, op. cit .

, p. 50).

(2) CG. Jung, Types psychologyques. Genve, Librairie de L'

Universit, Georg and Cie, 1977, p 448.

(3) CG. Jung, Psicologia do inconsciente, Petrpolis Ed.

Vozes, 1978, p.61.

(4) James Fadiman e Robert Frager, Teorias da personalidade

Brasil, Ed. Harper e Row do Brasil, 1979, p.50.
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Certas situaes e figuras ( o seu nmero infinito )

aparecem assim com certa regularidade embora o arqutipo no

"expresse imagens ou motivos mitolgicos definidos. Ele uma

tendncia a formar tais representaes de um motivo

representaes que podem variar muito em detalhes sem perder a

sua configurao original
"

Cl), Da que vrios smbolos possam

ser associados a um dado arqutipo sob formas e aspectos

diversos.
"

Quanta mais um smbolo se harmonizar com o

material inconsciente organizado ao redor de um arqutipo, mais

ele evocar uma resposta intensa, emocionalmente carregada
"

(2). Para Jung

"

aquilo a que ns chamamos smbolo pode ser um termo,

um nome ou at uma imagem que nos seja familiar na vida

diria, embora possua conotaes especficas alm do seu

significado convencional e :bvio. Implica algo vago,

desconhecido para ns (...) Assim, uma palavra ou uma

imagem simblica quando implica mais alguma coisa para

alm do seu significado manifesto e imediato. Esta

palavra ou esta imagem tem um aspecto inconsciente mais

amplo que no nunca precisamente definido ou

plenamente explicado (3) ".

Os sonhos, tal como os mitos e os smbolos contm diversas

imagens, quer provenientes do inconsciente colectivo, quer do

inconsciente pessoal; relacionam-se tambm intimamente, com a

produo literria que frequentemente se assemelha a um sonho.

Figuras arquet:pi:as so por exemplo a criana, o medo, o

duplo, o animal, a me, c diabo, as imagens da transformao e a

(D c.G. Jung e M. L. Von Franz, El Hombre Y sus smbolos.

Madrid, Ed. Aguilar, 1977, p.67,

(2) James Fadiman e Robert Frager, Teorias da personalidade.

Brasil, Ed. Harper e Row do Brasil 1979, p.51.

(3) c.G. Jung e M. L. Von Franz, Fl hombre y sus smbolos.

Madrid, Ed. Aguilar, 1979, p.20.
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da totalidade simbolizada por exemplo pela imagem de Deus, pelo

velho sbio e pelo andrgino. Arqutipos so tambm as

principais estruturas da personalidade: o Ego e a Persona ao

nvel consciente, a Sombra, a Anima, o Animus e o Eu-Superior ao

nvel inconsciente.

0 Ego emerge do inconsciente que constitui inicialmente toda

a psique e atravs dele que so filtradas e percepcionadas

numerosas experincias e memrias tanto interiores como do mundo

externo desenvolvendo-se assim a diviso entre o inconsciente e

a conscincia. Centro da conscincia por excelncia, o Ego

constitudo apenas por contedos conscientes provenientes da

experincia individual e tende a levar-nos a organizar e

analisar conscientemente todas as nossas experincias. Ele

"procura sempre explicaes a fim de consolidar a sua

existncia" (1).

A Persona o carcter que assumimos, a mscara que

apresentamos aos outros e ao mundo por razes de adaptao ou

convenincia pessoal, com o objectivo de os impressionar ou de

esconder a nossa verdadeira natureza. Ela
"

um preciosa

instrumento para a comunicao
"

e
"

inclui os nossos papis

sociais, o tipo de roupa que escolhemos usar, o nosso estilo de

expresso pessoal
"

(2). Entre os smbolos mais usados para a

Persona temos para alm das roupas, os instrumentos que

representam a profisso ou o nvel social.

"

A Sombra o centro do insconsciente pessoal, o ncleo do

material que foi reprimido da conscincia incluindo as

tendncias, desejos, memrias e experincias que so rejeitadas

pelo indivduo como incompatveis com a Persona e contrrias aos

(1) C.G. Jung, Letters. Princeton, ed. por G.Adler, Princeton

University Press, 1973, p. 427. (citado por J. Fadiman,

op. cit. , p. 53).

(2) James Fadiman e Robert Frager, Teorias da Personalidade,

Brasil, Ed. Harper e Row Brasil, 1979, p.54.
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padres e ideais sociais
"

(1). Originada no inconsciente

colectivo, ela representa aquilo que consideramos pior na nossa

personalidade e fortalece-se medida que o Ego repudia certas

partes da personalidade que permanecem activas no inconsciente.

A nica maneira de enfraquecer a fora do material contido nesta

estrutura , traz-lo conscincia, uma vez que cada poro

deste material reprimida no inconsciente representa uma

limitao na nossa prpria psique. No entanto, a Sombra nunca

pode ser totalmente e simplesmente eliminada pois ela tambm

um reservatrio enorme de energia instintiva e vitalidade,

constituindo-se como fonte principal da criatividade humana e

podendo permitir o acesso a muitos dos contedos inconscientes

rejeitados pelo Ego e pela Persona. Diz-nos Jung em relao a

este problema:

" uma questo muito difcil e importante aquilo que

vocs chamam tcnica para lidar com a Sombra. Na verdade

no existe tcnica nenhuma (...) Se podemos falar de

alguma tcnica, esta consiste apenas numa atitude. Em

primeiro lugar preciso aceitar e levar seriamente em

conta a existncia da Sombra. Segundo, necessrio ser

informada sobre as suas qualidades e intenes.

Terceiro, negociaes longas e difceis sero

inevitveis (...) Ningum pode saber qual ser a

consequncia final de tais negociaes. A nica coisa de

que se tem conhecimento que, atravs de colaborao

cuidadosa, o prprio problema vem a ser modificado
"

(2).

A Anima e o Animus so tambm estruturas inconscientes que

representam respectivamente no homem e na mulher a imagem do

sexo oposto. Nesta estrutura psquica converge todo o material

(1) James Fadiman, op cit p.54.

(2) CG. Jung, T.etters Princeton, Ed by G. Adler, Princeton

University Press 1973 p.234.
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(tendncias e experincias dissociadas ) que no condiz com a

imagem consciente do indivduo como homem ou mulher:

"Todo o homem transporta consigo a eterna imagem da

mulher, no a imagem desta ou daquela mulher em

particular, mas uma imagem feminina definitiva. Esta

imagem (...) fundamentalmente inconsciente, um factor

hereditrio de origem primordial gravado no sistema

orgnico vivo do homem, uma marca impressa ou arqutipo

de todas as experincias ancestrais da mulher, um

depsito de todas as impresses causadas pela mulher -

numa palavra um sistema herdado de adaptao psquica

(...) 0 mesmo se passa com a mulher: ela tambm tem a

sua imagem inata do homem
"

(1).

Este arqutipo, muito importante na regulao do

comportamento humano e mediador fundamental entre processos

conscientes e inconscientes muito determinado pelas relaes

da criana com o progenitor do sexo oposto e afecta intensamente

as relaes do indivduo com o outro sexo. Ele tambm, atravs

da formao de imagens, uma fonte de criatividade psquica tendo

sido por isso muito utilizado por escritores e artistas.

Tanto a Anima como o Animus tm quatro nveis de

desenvolvimento respectivamente no homem e na mulher:

"

0 primeiro nvel [ da Anima ] melhor simbolizado

pela figura de Eva, que representa relaes puramente

instintivas e biolgicas. 0 segundo pode encontrar-se na

Helena de Fausto: ela personifica um nvel esttico e

romntico que , no entanto, ainda caracterizado por

elementos sexuais. 0 terceiro representado, por

exemplo, pela Virgem Maria
-

uma figura que eleva o amor

(D C.G Jung,
"

Marriage as a Psychological relationship
"

in Aspects nf the Feminine. London, Routledge and Kegan

Paul, 1982, p.50.
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( eros ) ao mximo da devoo espiritual. 0 quarto tipo

simbolizado pela Sapincia, sabedoria que transcede o

que existe de mais sagrada e mais puro(...).[ 0 Animus ]

aparece em primeiro lugar como a personificao da mera

fora fsica- por exemplo um campeo atltico ou
'

homem

musculado
'

. Na fase seguinte ele possui iniciativa e a

capacidade de planear aces, Na terceira fase o Animus

torna-se a 'palavra' aparecendo frequentemente como

professor ou clrigo. Finalmente na sua quarta

manifestao o Animus a incarnao do sentido. Neste

nvel superior ele torna-se ( como a Anima ) um mediador

da experincia religiosa atravs da qual adquire um novo

significado. Ele proporciona mulher firmeza

espiritual, um apoio interior invisvel que compensa a

sua fragilidade exterior" (1).

0 Eu Superior ( Selbst na designao original )

simultaneamente o centro da personalidade e a sua totalidade

abarcando tanto a conscincia como o inconsciente. Para Jung

"conscincia inconsciente no esto necessariamente em oposio

um ao outro mas complementam-se mutuamente para formar uma

totalidade: 0 Eu Superior
"

(2). Existe alis entre ambos os

processos uma relao de compensao, para alm da prpria

capacidade de auto regulao do inconsciente que no s deseja

mas tambm pode cancelar os prprios desejos. 0 arqutipo do Eu

Superior representa a ordem e a totalidade da personalidade, a

unificao, equilbrio e reconciliao dos plos opostos. A

orientao no sentido do Eu Superior um percurso longo e

difcil ( o Ego neste processo deixa de ser o centro da

personalidade e torna-se uma das vrias estruturas da

psique ) que inclui a compreenso, aceitao e assimilcLo dos

prprios processos e contedos inconscientes, a libertao do

(D c. G. Jung e ML Von Franz, El hombre y sus smbolos.
,

Madrid, Ed. Aguilar, 1979 pp. 187 e 195,

(2) CG. Jung, Twn Essays on Analytical Psychology, The

Collected Vorks of C Jung vol 7
, London, Routledge and

Kegan Paul, 1953, p.175.
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Eu Superior dos invlucros falsos da Persona e a diferenciao

da psique colectiva assim como do poder sugestivo das suas

imagens primordiais
-

a todo este percurso chama Jung processo

de individuao.

praticamente impossvel chegar a uma conscincia total do

Eu Superior porque haver sempre material inconsciente que nos

escapa e nos ultrapassa.

"

Individuao significa tornar-se um ser nico e homogneo

na medida em que o termo
'

individualidade
'

abrange a nossa

singularidade mais ntima, ltima e incomparvel, significando

tambm que nos tornamos o nosso prprio Eu Superior. Podemos

pois traduzir individuao como 'tornar-se Eu Superior
'

ou o

'realizar-se do Eu Superior
'"

(1). Este processo desenvolve-se

em direco a uma maior liberdade, a m maior desenvolvimento

das qualidades individuais, existe como tendncia e capacidade

em todos os indivduos e pressupe a integrao das diversas

estruturas da psique como o Ego, a Persona, a Sombra, a Anima e

o Animus:

"Quanto mais conscientes nos tornarmos de ns mesmos

atravs do autoconhecimento, actuando de acordo com esse

facto, tanto mais se reduzir a camada do inconsciente

pessoal que recobre o inconsciente colectivo. Desta

forma, vai emergindo uma conscincia livre do mundo

mesquinho, susceptvel e pessoal do Ego, aberta para a

livre participao num mundo mais amplo de interesses e

objectivos. Essa conscincia ampliada no mais aquele

novelo egosta de desejos, temores, esperanas e

ambies de carcter pessoal que tem sempre que ser

compensado ou corrigido por contratndencias

inconscientes; tornar-se- uma funo de relao com o

(1) C.G. Jung," The Relations between The Ego and The

Unconscions" in Twn Essays on Analytical Psychology. The

Collected Vorks of Jung, vol 7, London, Routledge and

Kegan Paul, 1953. p. 171.
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mundo dos objectos, colocando o indivduo numa comunho

incondicional, obrigatria e indissolvel com o mundo
"

(1).

Atravs da sua prtica clnica Jung descobriu que na

primeira metade da vida o indivduo est bastante desligado

deste processa interior centrando mais os seus interesses

nas realizaes externas, mais dependentes dos objectivos do

Ego; na segunda metade, o interesse pela integrao e a busca de

harmonia com a totalidade da psique tornam-se mais importantes.

Nesta altura, cada novo nvel de conscincia ou fase do processo

de individuao caracterizado por uma morte e renascimento

simblicos. Para o Ego, que tem um papel crucial no processo,

este crescimento equivale ao desenvolvimento e expanso do

conhecimento no plano do consciente.

Representado pela quadratura ou pelo crculo em termos

simblicos, o caminho para a individuao desenvolve-se em

vrias fases; a primeira a dissoluo da Persona:

"

Ao analisarmos a Persona, dissolvemos a mscara e

descobrimos que, aparentando ser individual ela no

fundo colectiva; por outras palavras, a Persona no

passa de uma mscara da psique colectiva. No fundo nada

tem de real, ela representa um compromisso entre o

indivduo e a sociedade acerca daquilo que algum

parecer ser; nome, ttulo, ocupao, isto ou aquilo

"

(2).

A fase seguinte, que apenas se pode realizar plenamente

atravs da relao com algum, o confronto com a Sombra, a

(1) C.G. Jung, jwn Essays nn Analytical PsycholQgy, The

Collected Vorks of C.G. Jung Vol 7, London, Routledge

and Kegan Paul, 1953, p. 176.

(2) C.G. lungi Q_su__e_Q inconsciente. Petrpolis, Ed. Vozes,

1978, p.32.
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aceitao da sua existncia e a assimilao do material do

inconsciente pessoal que com ela se articula; a terceira fase,

que s se poder desenvolver plenamente atravs da relao com

um ser do sexo oposto o confronto com os contedos do

arqutipo da Anima ou Animus, encarando-os como entidades ou

pessoas reais com quem se pode comunicar:
"

trate-o como uma

pessoa, se quiser, como uma paciente ou uma deusa, mas sobretudo

trate-o como algo que existe (...) preciso conversar com essa

pessoa para ver a que est disposta e aprender quais so os seus

pensamentos e como o seu carcter "(1); a fase final o

desenvolvimento do Eu Superior considerado como a meta da vida

humana que unifica a psique integrando o material consciente e

inconsciente. No entanto, s poderemos
"

privar o inconsciente

de uma parte da sua energia, ele permanece em contnua

actividade, uma vez que no s contm, mas a fonte da libido,

a partir da qual os elementos psquicos fluem "(2).

Apesar de podermos traar com objectividade as suas fases, o

processo de individuao no assim to simples e linear:

desenvolve-se frequentemente por avanos, recuos e sobreposies

dos diversos passos apontados, cada um dos quais apresenta as

suas prprias dificuldades, e nunca est completo desenvolvendo-

se durante toda a vida do indivduo. Um dos primeiros obstculos

o carcter absolutamente individual do processo e a sua

desvalorizao por parte da sociedade, que aprecia quase sempre

as relaes materiais em detrimento das conquistas da psique. No

entanto, acentua Jung, absolutamente necessrio ao indivduo

relacionar-se tanto de forma profunda como mais superficial com

o seu prximo, para poder descobrir-se comparando-se com outros

e tornar-se assim consciente da sua individualidade.

Seguidamente surge o perigo de identificao com a Persona: o

(D C.G. Jung, Letters. Princeton, Ed by G.Adler, Princeton

University Press, 1973, p.461. ( citado por J. Fadiman.

op. cit. p. 58).

(2) C.G. Jung, 0 eu e o inconsciente .Petrpolis, Ed. Vozes,

1978, p.42.
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indivduo tenta tornar-se demasiado
"

perfeito" sendo incapaz de

aceitar os seus erros e fraquezas. Qua.ido consegue ultrapassar

este momento e desnudar a sua Persona, encontra-se desorientado

e um pouco perdido. Pode ento dar-se a
"

restaurao regressiva

da Persona ", uma espcie de reaco radical experincia

deprimente vivida, que o faz recuar para uma personalidade ainda

mais limitada do que aquela donde partira no se atrevendo a

avanar para no correr o risco de falhar.

A Sombra pode tambm constituir um obstculo se o indivduo

no tomar conscincia da fora dos impulsos nela contidos e a

ignorar, justificando de outros modos esses impulsos. Ao

conf rontar-se com a Anima ou o Animus e portanto ao expoi se ao

material da psique colectiva, existe o periga do indivduo ser
"

engolido pela inconsciente
"

(1). Este facto pode tomar duas

formas:" a inflao do Ego na qual o indivduo
"

(2) se

identifica com as virtudes da psique colectiva sentindo-se dono

de todas as grandes verdades e potencial salvador da humanidade,

ou a impotncia do Ego em que o indivduo
"

sente que no tem

controle sobre a psique colectiva e adquire uma conscincia

aguda de aspectos inaceitveis do inconsciente "(3).

Quando a energia libertada pelo processo de relacionamento

com a Anima ou Animus usada para fortalecer o Ego em vez de

desenvolver o Eu Superior, o indivdua identif ica-se com este

arqutipo e desenvolve a "personalidade
-

mana ". Neste caso, o

Ego confunde-se com a imagem / arqutipo do indivduo sbio,

perfeito e superior. Esta identificao perigosa mas

considerada como uma fase quase inevitvel do processo de

individuao.

Jung identificou quatro funes psicolgicas fundamentais: o

pensamento, o sentimento, a sensao e a intuio combinadas em

(1) James Fadiman e Robert Frager, Teorias da personalidade.

Brasil, Ed. Harper e Row do Brasil, 1979, p.59.

(2) Ibid.

(3) Ibid.
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percentagens desiguais de indivduo para indivduo, embora todos

tenham uma delas fortemente dominante e uma auxiliar

parcialmente desenvolvida ."0 pensamento relaeiona-se com a

verdade, com os julgamentos impessoais, lgico?; e objectivos. A

consistncia e princpios abstractos so altamente valorizados"

(1). 0 sentimento interfere na tomada de decises de acordo com

julgamentos, valores e critrios de aceitao ou rejeio muito

prprios. A sensao, que faz parte com a intuio das formas de

apreender informaes, tem a ver com a capacidade de apreenso e

resposta experincia directa, aos factos concretos, com a

percepo rpida de pormenores imediatos. A intuio organiza

informaes de forma rpida e automtica , em funo da

experincia passada ou das hipteses futuras e frequentemente

atravs de processos e contedos inconscientes.

"0 intuitivo engloba e reveste as coisas com o seu

olhar irradiante e cheio de brilha (...) ele no v as

coisas, apenas se apercebe da sua atmosfera (...) 0 que

ele tem curiosidade em conhecer o clima das coisas, a

sua origem e o seu destino. Por isso, interessa-se pelo

conjunto, procurando esclarecimentos sobre a

natureza particular das coisas, a sua vida especfica

e o modo como esse conjunto se encontra distribudo no

curso dos acontecimentos e na trama do devir "(2).

Como bvio, o indivduo equilibrado ( poderamos tambm

dizer individuado ) combina harmoniosamente as quatro funes

resumidas por Jung do seguinte modo:" a sensao introduz o que

nos dado [ atravs da experincia concreta] , o pensamento

permite-nos reconhecer o seu significado, o sentimento diz-nos

qual o seu valor e finalmente a intuio aponta-nos as

(1) James Fadiman e Robert Frager op. cit., p. 48.

(2) C.G. Jung, n homem h descoberta da sua alma., Porto,

Livraria Tavares Martins, 1962, p. 157.
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possibilidades a levantar acerca da origem e fins subjacentes

aos factores imediatos
"

(1).

Para alm do estudo e desenvolvimento dos conceitos j

referidos Jung pesquisou profundamente o campo dos estudos

simblicos atravs do aprofundamento da alquimia, mitologia e do

pensamento oriental. Descobriu ento, que ao processo de

individuao observada nos seus pacientes correspondia na

filosofia oriental e na alquimia uma busca de desenvolvimento

espiritual, crescimento psquico interno e reintegrao na

totalidade. A emoo a fora subjacente a este processo e ela

participa tambm em todas as mudanas psquicas :
"

a emoo a

principal fonte da conscincia
"

(2).

Jung foi fortemente criticado pelo facto de o seu pensamento

ser pouco sistemtico e por vezes estruturado de modo pouco

claro. No entanto, ele acreditava que o seu estilo estava mais

prximo da complexidade da vida psquica, que raramente segue um

padro lgico e coerente, do que est o modelo dos escritos

cientficos e acadmicos demasiado rgido para ter algo a ver

com a fluidez da realidade psicolgica." No devemos

iludir-nos, [ diz-nos ele ]
, pensando ter descoberto a

verdadeira natureza do processo inconsciente. Jamais

conseguiremos ultrapassar o hipottico
'

como se
'"

(3).

(1) C.G. Jung, Moriern Man in Search cf a Soul. New York :

Harcourt Brace, and Vorld, 1933, p.93.

(2) C.G. Jung,
"

Psychological Aspects of The Mother

Archetype" in Aspects of the Femlnlne. London, Routledge
and Kegan Paul, 1982, p. 125.

(D C.G. Jung, 0 eu e n inconsciente. Petrpolis, Ed Vozes,

p.52.
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II _3 -

O valor do mito no sculo XIX e princpio do sculo XX

No fim do sculo XVIII d-se a convergncia de diversos

movimentos que fazem reactivar o interesse pelo tema da

androginia: as tradies esotricas surgem luz do dia, o

neoclassicismo artstico considera que a incarnao da beleza

ideal se encontra no ser que rene o melhor de cada sexo e

valoriza progressivamente os carpos onde os contrastes sexuais

se encontram esbatidos ou que apresentam formas incertas de

androginia; a biologia volta as suc.s atenes para o par

homem/mulher ao mesmo tempo que a observao cientfica regista

mltiplos casos de interssexualidade; a filosofia romntica

alem apresenta a tendncia para a reconstituio da unidade

entre dois plos diferentes como modelo social e biolgico do

futuro; a literatura comea a referir casos de homossexualidade

e sexualidade ambgua. como se o ^ema at a desenvolvido

apenas a nvel mtico e psicolgico, fosse reactivado pelos

conhecimentos cientficos nascentes.

Durante o sculo XIX, as filosofias msticas e ocultistas

juntamente com a tradio judaico-crist, a kabbala, a

maonaria, o rosicrucismo e a alquimia continuam a ser um dos

pontos de apoio mais importantes deste conceito. Outra das

fontes de divulgao da imagem , como j acontecera no fim do

sc XVIII, o aparecimento de pintura e estaturia representando

indivduos andrginos, de que so exempla as obras dos Pr -

Rafaelitas. Mas as origens da imagem do andrgino no so apenas

externas; elas enraizam-se tambm no psiquismo (1) de cada

indivduo, sendo impossvel determinar qual dos dois factores

teve maior peso nas suas vrias representaes.

(1) Cf CG. Jung.
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Busst (1) chegou concluso que as preocupaes, ideais,

convices, aspiraes, ambiente e educao do autor de uma dada

imagem determinam mais decisivamente o seu significado e valor

que as origens de cariz externo ou interno dessa imagem. Este

facto explica a coexistncia durante o sc. XIX de duas

concepes do andrgino com caractersticas opostas :

"enquanto uma claramente optimista e saudvel, a outra

pessimista, doentia e decadente "(2). Estas duas imagens

contraditrias afirmam-se em pocas diferentes e so

condicionadas quer pela atitude espiritual de uma determinada

gerao, quer pelo ambiente geogrfico e social de uma nao.

Por exemplo, em Frana, o pas europeu em que a imagem do

andrgino aparece com mais frequncia durante o sculo XIX, o

hermafrodita era um smbolo de optimismo numa fase optimista e

um smbolo de negativismo quando o pas vivia um ambiente

pessimista.

Da anlise detalhada que faz ( no artigo j citado ) sobre o

valor da imagem do andrgino em Frana na primeira metade do

sculo XIX, Busst conclui que o smbolo se revestia de diversos

significados: confiana no futuro; esperana de progresso no

sentido da perfeio absoluta e ideal e confiana na

continuidade e unidade das civilizaes; fraternidade e

solidariedade humanas atravs da defesa da noo de igualdade

social e da simpatia pelos oprimidos, homens ou mulheres;

"pureza e bondade originais e bsicas da humanidade;

transitoriedade do pecado e de todas as formas do mal,

individuais ou sociais" (3); numa palavra, o smbolo confere

enorme dignidade e sentido vida humana associando-se a

conceitos histricos, sociais e mesmo polticos.

fl) A.J.L. Busst," The image of the androgyne in the 19th

century ", in Romantic Mitflologles, London, ed.: Ian

Fletcher, Routledge and Kegan Paul, 1967.

(2) Op. cit. , p. 10.

(3) Op. cit. , p. 38.
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Integram-se neste conjunto de valores a filosofia de

Augusto Comte, os ideais do romantismo alemo, as teorias

monistas de Saint-Simon ou (num sentido muito especfico) as

obras de Flora Tristan.

Devido ao mesmo facto, a segunda metade do sculo XIX traz-

nos um andrgino com conotaes muito diferentes. Agora ele

associado ao
"

vcio, luxria cerebral, ao satanismo,

onanismo, homossexualidade, sadismo e masoquismo
"

(1),

identif icando-se por vezes com a figura da virgem e reflectindo

a corrente de desiluso, insatisfao e desespero em relao

realidade em que mergulhava o homem da poca.

Mas nem todas as imagens da andrgino no sc XIX se

enquadram nestes deis plos de significado; como exemplo podemos

referir o romance Fragoletta de Latouche, a obra Seraphita

de Balzac, baseada nas doutrinas de Swedenborg sobre a

androginia anglica e toda a complexa filosofia de Novalis

totalmente dominada pela referida imagem.

Em Inglaterra, no incio do sculo as ideias sobre

androginia e homossexualidade estavam j muito divulgadas e

ligavam-se intimamente. Depois da I Guerra Mundial surgiu uma

certa obsesso a nvel esttico e religioso com a ideia de

unidade. Eliot foi um dos seus porta
-

vozes insistindo no

desenvolvimento de uma sensibilidade que amalgamasse o

pensamento e o sentimento;
"

o esprito do poeta deveria estar

constantemente a
'

amalgamar experincias diferentes
'

para

destas experincias
'

formar novas totalidades
'"

(2).

Quais eram ento as naes que o homem culto mdio tinha

sobre estes problemas e em que se baseavam elas ?

(D A. J. L. Busst, op. cit, p.39.

(2) Marilyn Farwell, "Virginia Voolf and Androgyny ",

pnt.PTnporary
T.it.erature. 7.16, 1975, p.448.
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Uma das ideias mais difundidas era a de que a prtica da

homossexualidade fora vulgar na Grcia antiga; devido a essa

ideia assistia-se a uma certa divulgao das glrias da

civilizao grega, ao aparecimento de referncias e termos

gregos em obras diversas, ao uso de imagens de divindades ou

heris gregos para sugerir homossexualidade. Plato,

especialmente a obra 0 banquete ,
teve como bvio um papel

decisivo em toda este processo, influenciando muitssimo as

teorias sobre a homossexualidade do fim do sc XIX e princpio

do sculo XX. Virginia Voolf e Lytton Strachey, por exemplo, aos

dezasseis anos tomam contacto com o tema atravs da leitura das

obras do filosofo.

Por outro lado, a nvel de estudos mdicos e psicolgicos,

so publicadas obras que acentuam o facto de
"

a maior parte dos

homossexuais estarem predispostos e provavelmente serem

impelidos no sentido das suas preferncias sexuais
"

Cl), Esta

tese, devidamente desenvolvida implicava a responsabilizao de

"

factores hereditrios e congnitos
"

C2) pela

homossexualidade, libertando o indivduo de responsabilidades

morais e retirando-lhe os complexos de culpa. Alguns dos seus

mais importantes teorizadores so Edward Carpenter, Lowes

Dickinson e Havelock Blis, cujas obras foram lidas e discutidas

abertamente entre a maior parte dos membros do crculo de

Bloomsbury.

Leonardo e Virginia Voolf, assim como Vita Sackville-Vest,

possuam entre 1920 e 1926 nas suas bibliotecas uma parte das

obras de Ellis.

As teorias de Lowes Dickinson, vistas por alguns como um

passo em frente em relao s velhas concepes, vieram a

(1) Barbara Fassler,
"

Theories of Homosexuality as Sources

of Bloomsbury' s Androgyny ", Signs
- Journal of Vomen in

r.ulture and Society Vol. 5 nr 2, winter 1979, p.239.

(2) Op. cit. , p.240.
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contribuir para "descriminar actos sexuais entre adultos quando

praticados com mtuo consentimento
"

Cl); estas teorias eram

decerto familiares a E.M. Fcrster, amigo ntimo e bigrafo de

Dickinson e muito provavelmente conhecidas tambm do crculo de

amizades de Forster
, no qual se incluem Virginia Voolf, Vita

Sackville-Vest e Lytton Strachey.

Particularmente relevantes no avano dos estudos sobre este

tema foram ainda
"

as hipteses cientficas sobre os meios pelos

quais os traos hereditrios passam duma gerao para a seguinte

e sobre as fases atravs das quais a diferenciao de gnero

emerge no embrio humano
"

(2). Este aspecto embriolgico

constitui o suporte do conceito da
"

alma aprisionada
"

(2), que

postulava que no indivduo homossexual as zonas nervosas e

emocionais do embrio podiam desenvolver-se num determinado

sentido enquanto a parte biolgica se desenvolvia noutro. Daqui

resultaria um ser cuja alma e consequentemente muitos traos de

personalidade pertenciam a um sexo e o corpo ao sexo oposto

(esta caracterstica contribui em literatura para a combinao

mltipla de traos masculinos e femininos que ocorre na

personagem do andrgino ). As causas apontadas para a formao

da "alma aprisionada
"

foram diversas mas a que mais nos

interessa a que considera o indivduo com estas

particularidades como pertencente a um terceiro sexo,

heterossexual e possuidor de caractersticas prprias o que o

situa muito prximo do hermafrodita.

A teoria da
"

alma aprisionada
"

relacona-se com uma outra

imagem importante nas obras e nas vidas do grupo de Bloomsbury,

e particularmente em Orlando
"

o corpo como vesturio ou

cobertura da alma, a roupa como disfarce, como smbolo do

verdadeiro sexo ou como suporte do papel do indivduo; e o

comportamento masculino ou feminina quer como uma capa para, ou

(1) Earbara Fassler," Theories of Homosexuality as Sources

of Bloomsbury' s Androgyny", Slgns Journal Q Vomen in

r.mtnrp anri Societv. vol5, Nr 2, Vinter 1979, p. 240.

(2) Barbara Fassler, op.cit., p .241.
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uma revelao do verdadeiro sexo da alma
"

(1). Vita Sackville-

Vest vestia-se frequentemente com roupas masculinas que lhe

traziam uma sensao de liberdade e coerncia consigo prpria.

Ainda no seguimento das hipteses cientficas atrs

referidas sobre o determinismo da hereditariedade, surgiram trs

variantes : a noa de que os povos do Sul da Europa e os povos

orientais estavam mais predispostos para a homossexualidade que

os povos nrdicos e ocidentais < o que explica a abundncia de

imagens de seres originrias do oriente e do sul na literatura

de inspirao homossexual ) ; a ideia de que o instinto

homossexual uma fora selvagem e primitiva, e a noo de que

h mais probalidades que o instinto surja numa famlia com

antecedentes de "homossexualidade, histeria, insanidade,

imbecilidade ou criminalidade" (2).

Situada tambm muito prximo do hermafroditismo embora um

pouco em contradio com as teorias hereditrias e congnitas

surgiu no princpio do sculo uma outra posio sobre este tema

influenciada em parte por Freud cujas teorias eram j discutidas

por Lytton Strachey em 1932; esta afirmava a bissexualidade

inata de todos os seres humanos, a sua
"

propenso para ambos os

comportamentos, quer o masculino, quer o feminino e para o amor

heterossexual e homossexual" (3). Ela foi bastante bem recebida

por alguns dos membros de Bloomsbury, mas as suas implicaes,

sobretudo a ligao da homossexualidade s neuroses e as

tentativas de tratamento desta atravs da psicanlise acabaram

por desiludi-los.

Um outro conceito comum na poca e fundamental para a

compreenso da caracterizao de Orlando o de

"preponderncia alternada
"

(4), em que se af irmafaplternncia no

(1) Barbara Fassler, op. cit., p.243.

(2) Barbara Fassler, op. cit., p.244-

(3) Barbara Fassler, op. cit. , p. 246.

(4) Barbara Fassler, op. cit., p.248,
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indivduo quer da masculinidade, quer da feminilidade. Lowes

Dickinson e Vita Sackville-Vest so dois exemplos. Esta

explicava atravs desse facto a prpria natureza, considerando

que a sua vida se desenvolvera por fases em que havia

predominado quer o seu lado masculino quer o feminino.

Para alm dos aspectos
"

negativos
"

j referidos, as

teorias mencionadas tambm continham aspectos positivos, que

levavam a encarar o homossexual como um ser com qualidades

muito especiais e uma certa nobreza de alma. Passamos a referi-

los:

-

A crena no sofrimento e sublimao ( resultantes

sobretudo da represso e hostilidade pblica ) como factores

importantes na formao de uma personalidade nobre.

A ideia de que as unies entre homossexuais so

baseadas no verdadeira afecta e mais sinceras do que as unies

heterossexuais dominadas pelos interesses econmicas e legais.

- 0 conceito de que a
"

tenso entre os elementos

masculinos e femininos no homossexual excepcionalmente vital,

criativa e integradora" (1), o que juntamente com as

tradies mticas que viam o hermafrodita como profeta e mgico

conduz noo do artista andrgino (o verdadeiro artista deve

combinar os elementos masculinos e femininos) desenvolvida por

Voolf na obra A Room of Qne's Qwn .

A noo de que a fuso e integrao dos elementos

masculinos e femininos atravs da
"

mulher masculinizada "(2) ou

do
"

homem feminilizado
"

(2) s pode ser enriquecedora para a

personalidade e reintegrao individual do ser humano ( Vita

(1)

(2)

Barbara Fassler, op. cit., p.250.

Barbara Fassler, op.cit., p.251.
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Sackville -

Vest e Harold Nicolson defendiam por exemplo que
"

o

casamento ideal aquele em que o homem desenvolve as suas

qualidades femininas e a mulher as masculinas" CD),

0 reconhecimento da homossexualidade C ou o

levantamento de hipteses sobre o facto ) de muitos artistas e

figuras literrias universais como Marlowe, Miguel ngelo,

Shakespeare e Plato incidindo particularmente na poca do

Renascimento.

Como veremos atravs do estudo de Orlando ( cuja aco se

inicia no Renascimento ) e de A Room of Qne's Qwn ( onde

apresenta Skakespeare coma exemplo do artista andrgino),

Virginia Voolf absorveu muitas destas teorias em que a linha

fronteiria entre androginia e homossexualidade nem sempre era

fcil de traar.

(1) Barbara Fassler, op.cit., p.251.
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III-VOOLF: UMA GERAO UMA POCA

"

If
'

to revere
'

means, as the dictionary says
'
to

regard as sacred or exalted, to hold in religious

respect" ,
then we did not revere, we had no reverence

for anything or anyone, and so far as I am concerned, I

think we were completely right (...) The dictionary,

however, gives an alternative meaning for the word

'revere '; it may mean
"

to regard with deep respect and

warm approbation ". It is not true that we lacked

reverence for everything and everyone in that sense of

the word. After questioning the truth and utility of

everything and after refusing to swallow anything or

anyone on the mere 'authority
'

of anyone, in fact after

exercising our judgement, there were many things, and

persons regarded by us with deep respect and warm

approbation: truth, beauty, love, many living men and

women and many of the dead.
"

( Leonard Voolf )
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III -

1. O crculo de Bloomsbury

III -

1.1, Os herdeiras da Idade Vitoriana

A histria da evoluo das mentalidades mostra-nos que os

valares estabelecidos e aceites num determinado grupo social e

tempo histrico contribuem frequentemente para preparar o

advento de movimentos que lhes so claramente antagnicos, o

caso de Leslie Stephen ( paradigma de uma certa faceta da vida

intelectual vitoriana), e do grupo de Bloomsbury.

Sir Leslie Stephen fora educado na doutrina evanglica e

estudara em Cambridge onde vivera oito anos como membro e

professor de um colgio universitrio. Abandonara este cargo

devido s dvidas que as leituras feitas lhe haviam suscitado

sobre a f e os ensinamentos doutrinrios da sua Igreja, e

comeara a desenvolver uma carreira literria em Londres como

editor da revista Cornhill Magazine e do Dicionrio Nacional

de Biografia ( 1882 ). A partir deste momento ( por sinal o ano

em que Virginia Voolf nasce ), toda a carreira de Leslie Stephen

se desenvolve no convvio com o melhor da sociedade literria da

poca; entre os seus amigos ccntam-se "James Russel Lowell,

Thomas Hardy, Henry James, George Meredith
"

(1). Como pontos de

referncia do seu pensamento encontramos
"

Mill, Darwin e T.

Huxley
"

(2). A sua perda de f e o seu consequente agnosticismo

haviam feito dele um escritor e um pensador e seria sobretudo

como crtico literrio, historiador e bigrafo ( para alm de

editor do dicionrio j referido ), que viria a ser conhecido e

lembrado.

(1) Herbert Mar der, Feminism and Art
-

a Study of Virginia
Voolf. USA, University of Chicago Press, 1968, p. 10.

(2) J.K. Johnstone, The Bloomsbury Group. New York, Octagon

Books, 1978, p.3.
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Leslie Stephen, como muitos dos seus contemporneos, era um

homem de convices firmes. Politicamente era um

liberal e" acreditava que as mulheres deviaa ter direito

igualdade perante a lei" Cl); no entanto considerava que o

lugar da mulher era em casa, onde deveria dignificar a vida

domstica e a integridade da famlia, valores fundamentais na

sua filosofia. A casa era encarada como um santurio onde as

qualidades dessa mulher -

anjo ( Virginia vir a criticar este

conceito ) e a sua influncia enobrecedora se poderiam destacar.

Esta tendncia para colocar a mulher num pedestal atribuindo-lhe

uma influncia moral de alto valor ( embora reconhecendo-lhe

simultaneamente inferioridade e incapacidade em termos de

possibilidades intelectuais ) leva, como bvio, limitao da

sua liberdade em virtude do papel superprotector assumido pelo

pai/marido vitoriano.

A posio de Leslie Stephen em relao ao sexo derivava

ainda das suas ideias sobre a importncia social do meio

domstico :
"

a pureza sexual deveria ser a base de uma vida

familiar estvel
"

(2); s a inocncia feminina poderia salvar o

homem da lascvia que apenas o inferiorizava. Esta
"

necessidade

de acreditar na superioridade moral das mulheres" (3) , defendendo

a sua pureza e
"

a f na santidade da famlia
M
C3) e na

estabilidade do lar, eram valores vitorianas a que Stephen se

manteve fiel at ao fim da sua vida. Foi em funo deles que

avaliou criticamente muitas obras de arte valorizando a

masculinidade e desprezando a efeminao.

A educao que Leslie Stephen proporcionou aos seus filhos

no foi apenas pautada pela rigidez moral vitoriana; ele

(1) Herbert Marder, op. cit., p. 11.

(2) Herbert Marder, Feminlsm and Art
-

a Studv of Virginia

Voolf. USA, University of Chicago Press, 1968, p. 14.

(3) Ibid.
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inculcou-lhes simultaneamente o hbito do racionalismo e da

auto-reflexo, atravs do livre acesso sua biblioteca, da

recitao de poesia e fico, da valorizao das relaes

humanas e da ausncia de imposies religiosas.

Virginia diz-nos sobre o pai:
"

Ningum acreditava mais profundamente no valor das

relaes humanas; (...) as relaes entre pais e filhos

tm hoje uma liberdade que teria sido impossvel com o

meu pai. Ele esperava um certo padro de comportamento,

mesmo de cerimnia na vida familiar. No entanto, se

liberdade significa o direito de ter as suas prprias

ideias e lutar pelos seus objectivos, ento ningum

respeitava e insistia sobre a liberdade mais do que ele.

Os seus filhos, com excepo do Exrcito ou da Marinha

deveriam seguir as profisses que escolhessem; as suas

filhas, embora desse pouca importncia educao

superior das mulheres, deveriam ter a mesma liberdade
"

(1).

Jlia Stephen, segunda mulher de Leslie Stephen e me de

Thoby, Vanessa, Virginia e Adrian provinha tambm duma famlia

que, embora menos intelectualizada que a dos Stephen,
M

mais

sentimental e preocupada com os prazeres dos sentidos e do mundo

vsivel
"

(2), no deixou de cultivar um crculo de relaes e

amizades que incluiam escritores como Tennyson e Thackeray ou

pintores como Vatts. Aqui valorizava-se mais as artes visuais e

acreditava-se que "a verdade pode apreender-se no s atravs do

raciocnio mas tambm atravs da intuio e sensibilidade" (3).

Estes valores, partilhados por Virginia e Vanessa constituram

(1) Virginia Voolf," Leslie Stephen", in The Captain's Death

Red and nther Essays. London, The Hogarth Press, 1981,

p.71.
(2) Quentin Bell, Bloomsbury. London, Veindenfeld and

Nicolson, 1968, p.40.

(3) Quentin Bell, op. cit., p. 40.
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uma herana de grande peso na vida das duas irms e

especialmente de Virginia.

A influncia de Leslie Stephen na formao das filhas foi

tambm muito grande. Aps a morte da me, ele tomou a seu cargo

a educao das duas raparigas ( Vanessa tinha dezasseis anos e

Virginia treze >, tornando-se o guia intelectual de Virginia que

leu livros da sua biblioteca e tambm aqueles que o pai lhe

trazia da "Bristish Library" . Em 1902 Leslie Stephen adoece

gravemente e torna-se completamente dependente das filhas que

so foradas a sacrif icar-se enquanto os irmos continuam a

viver a sua vida fora de casa e na Universidade.

A morte do pai em 1904 foi necessria para Virginia e

Vanessa adquirirem uma liberdade que ele prprio lhes tinha

ensinado a conquistar e utilizar, e o grupo de Bloomsbury

contribuiu para a concretizao dessa aspirao. Este surgiu

em termos conjunturais como uma reac de revolta e oposio em

relao ao vitorianismo da gerao anterior e a todos os valores

que o caracterizavam e o seu motivo mais prximo foi o grupo de

amizades cultivadas por Thoby Stephen, irmo mais velho de

Virginia e Vanessa, em Cambridge. A grande conquista intelectual

da gerao anterior fora a luta entre a f e a razo e o triunfo

do racionalismo; mas este continuava a pressupor os mesmos

padres rgidos em relao aos comportamentos morais sobretudo

no que dizia respeita s relaes entre homens e mulheres. Esta

"

coexistncia do cepticismo teolgico com o dogmatismo moral
"

(1) era inexplicvel mas a verdade que a
"

monotonia, as

restries, [ os preconceitos 3, a opresso da vida familiar
"

(2) se mantinham e se tornavam hbitos sociais.

A gerao de Bloomsbury revolta-se contra a velha hierarquia

de deveres e direitos dentro da famlia patriarcal ( pequena

(1) Quentin Bell, Bloomsbury. London, Veidenfeld and

Nicolson, 1968, p. 24.

(2) Quentin Bell, Bloomsbury. London, Veidenfeld and

Nicolson, 1968, p. 27.
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unidade do Estado patriarcal ), e contra os princpios

de obedincia a que esta sujeitava os seus membros ansiando por

uma revitalizao dos valores liberais atravs da sinceridade e

solidariedade nas relaes interpessoais.

Tal como Leslie Stephen a gerao mais Jovem prezava o

intelecto acima de tudo e acreditava que
"

nada tem realmente

importncia desde que se seja sincero e srio na busca da

verdade; no entanto, para os Vitorianos esta regra tinha que ser

modificada quando estivessem presentes senhoras no grupo
-

e

particularmente senhoras jovens e solteiras. Nesse caso, chegar-

se-ia a um ponto em que a verdade teria que ser ocultada sob uma

saia bem opaca
"

Cl),

Depois da morte do pai os quatro irmos Stephen decidiram

abandonar a casa onde haviam vivido at ao momento/ mudando-se

para o numero 46 de Gordon Square em Eloomsbury. Este abandono

da antiga residncia no foi apenas fsico pois ele correspondeu

ao abandono de todo um cortejo de obrigaes sociais impostas

pelas convenes. Independentes moral e financeiramente, os

Stephen podiam ser senhores absolutos das suas vidas. Esta

liberdade abrangia, claro, Virginia e Vanessa que, decididas a

tornarem-se respectivamente escritora e pintora, possuam um

grau de independncia bastante invulgar nas mulheres da sua

gerao. Virginia compara as duas residncias na sua memria

"Old Bloomsbury
"

escrita para ser lida no Clube das Memrias

(Memoir Club ) :

"

Em Hyde Park Gate [ primeira residncia de toda a

famlia Stephen ] tinhamos apenas um quarto onde ler

ou receber os amigos. Aqui [ Gordon Square ] tanto

Vanessa como eu tinhamos uma sala de estar para cada

uma; havia uma sala de visitas dupla e ampla; e um

gabinete no rs-do-cho. Para tornar tudo isto mais novo

e fresco, a casa tinha sido toda arranjada. Desnecessrio

(3) Quentin Bell, op.cit., p.41.
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ser dizer que a tradio de influncia wattsiana e

veneziana do rico vermelho e tinta preta tinha sido

alterada; tnhamos entrada na era da cor de tojo; chitas

brancas e verdes surgiam por toda o lado; e em vez dos

papeis de parede Morris com os seus elaborados padres,

decormos as paredes com camadas de simples tinta de

tmpera (...) amos pintar, escrever, beber caf depois

do jantar em vez de ch s 9 horas: tudo ia ser novo;

tudo ia ser diferente. Tudo estava a ser posto prova."

(1)

Thoby Stephen comea ento em 1905 a convidar para sua casa

os amigos e colegas de Cambridge, que conhecera em 1899 ao

entrar para a Universidade. Virginia Voolf refere este facto

citando o seu dirio no artigo atrs referido:
"

no dia 16 de

Maro a Senhora Power e a Sr? Malone jantaram connosco. Sydney
-

Turner e Gerald vieram depois do jantar
-

a primeira das nossas

noites de 5? feira. No dia 23 de Maro vieram nove pessoas e

ficaram at 1 hora
"

(2).

Qual a natureza da amizade existente entre este grupo e quem

eram os seus membros ? H diversas verses para a resposta a

esta pergunta: alguns consideram que a origem de Bloomsbury

est no grupo
"

Os Apstolos
"

< The Apostles )
-

uma espcie de

sociedade secreta fundada por volta de 1820, cujos membros,

muito unidos, eram cuidadosamente seleccionados reunindo-se

acima de tudo para conversar e para uma vez por semana
"

ler e

discutir um artigo que um deles tivesse escrito
"

C3). As

palavras de um dos seus membros, Henry Sidgwick so

esclarecedoras em relao ao esprito da sociedade:

(1) Virginia Voolf," Old Bloomsbury
"

in Moments of Being.

Great Britain, Granada Eooks, 1982. pp. 187 e 188.

(2) Virginia Voolf," Old Eloomsbury ". p. 189.

(3) J.K. Jonhstone, The Bloomsburv group, New York, Octagon

Books, 1978, p.8.
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"

Posso descrev-lo como o esprito de busca da verdade

com devoo absoluta e franqueza por um grupo de amigos

ntimos, que eram completamente francos uns com os

outros e se permitiam sarcasmos humorsticos e gracejos

jocosas, sem prejuzo do respeito que mantinham entre si

( ) A franqueza absoluta era o nico dever que a

tradio da sociedade impunha
"

d)

Foram membros da saciedade Lytton Strachey (2), Maynard

Keynes (3), G.E. Moare (4), Leonard Voolf (5),

(1) Henry Sidgwick citado por J.K. Johnstone, The Bloomsbury

Group, New York, Octagon Books, p. 8

(2) Giles Lytton Strachey C 1880-1932), crtico e bigrafo,

autor de obras como Eminent Victorlans Queen

Elizabeth and Essex. e Queen Vistoria .

(3) John Maynard Keynes C 1883-1946), economista de grande

relevo no incio do sculo e cuja Influncia sentida

ainda hoje. Foi professor de Economia na Universidade e

o principal representante britnico na Conferncia de

Paris em 1919. Demitiu-se deste cargo em protesto contra

as condies impostas Alemanha, aps a Guerra.

(4) George Edward Moore ( 1873-1958 ) filsofo e professor

em Cambridge.

(5) Leonard Voolf C 1880-1969 ), de origem Judia, era

estudante de Histria em Cambridge. Foi escritor, editor

( The Hogarth Press ) e socialista activo, sendo o nico

membro do grupo realmente esquerdista. Trabalhou como

funcionrio colonial no Ceilo durante sete anos e

contribuiu para a fundao da Liga das Naes. Casou em

1912 com Virginia Stephen.
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Saxon Sidney-Turner Cl), E.M.Forster (2), Roger Fry C3) e

Galsworthy Lowes Dickinson (4) entre outros.

Clive Bell (5) apresenta uma outra verso do facto; ele

afirma que tudo comeou em 1899 quando um grupo de caloiros

estabeleceu uma slida amizade fundando a sociedade da Meia-

noite ( "Midnight Society
"

), que se reunia uma vez por semana

meia-noite com objectivos muito semelhantes aos do grupo dos

Apstolos.

Os membros originais da "Sociedade da Meia-noite
"

eram,

segundo Clive Bell, Lytton Strachey, Sidney-Tuner, Leonard

Voolf, Toby Stephen e ele prprio.

De uma maneira ou de outra o facto que, o esprito destas

sociedades universitrias se transferiu para o grupo agora

reunido em Bloomsbury em casa de Thoby Stephen, em redor deste e

das suas duas irms. Aqui o ambiente de abertura total e os

assuntos so discutidos to claramente quanto acontecia em

Cambridge apesar da presena das duas jovens. Vanessa Bell diz-

nos a este respeito:

(1) Saxon Sidney-Tunner (1880-1962), grande apreciador de

pera, possuia segundo os amigos, uma personalidade
muito excntrica e peculiar. Trabalhou como funcionrio

pblico.
(2) Edward Morgan Forster ( 1879-1976), romancista

importante, viajou pela Itlia, Grcia, tendo vivido na

ndia.

(3) Roger Eliot Fry ( 1866
- 1934 ), crtico de arte e

pintor, tornou-se uma figura respeitada no mundo da arte

e dos museus na Inglaterra (atravs da introduo do

ps-impressionismo ), em Frana e na Amrica onde foi

nomeado director do Museu Metropolitan de Nova Iorque.

(4) Galsworthy Lowes Dickinson ( 1862-1932), professor,

humanista, historiador e escritor; ensinou Cincia

Poltica em Cambridge. Colaborou na fundao da Liga das

Naes.
(5) Arthur Clive Howard Bell (1881-1964), crtico de arte e

teorizador do ps-impressionismo. Casou com Vanessa

Stephen em 1907.
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"

No hesitvamos em falar do que quer que fosse (...).

Isto era literalmente verdade. Podia dizer-se o que se

quisesse sobre arte, sexo ou religio; podia tambm

falar-se livremente e muito provavelmete sem grande

interesse sobre os factos comuns da vida diria. Penso

que havia pouca conscincia dos prprios actos nestes

primeiros encontros . . . mas a vida era excitante,

terrvel e divertida e tinhamos que explor-la gratos

por podermos faz-lo em liberdade" d) .

E Duncan Grant (2), apresentado ao grupo mais tarde atravs

do seu primo Lytton Strachey ,
escreve:

"

estes Jovens Apstolos

constataram para sua admirao que a ousadia e o cepticismo de

duas jovens podiam choc-los "(3).

Julgamos que vale a pena citar ainda que extensamente a

descrio feita por Virginia Voolf destes encontros s quintas

feiras a partir das lOh da noite:

(...) Era tarde; a sala estava cheia de fumo;

preparavam-se bolos, caf e whisky; ns no vestamos

cetim branco nem usvamos prolas; nem sequer estvamos

vestidas para a ocasio. Thoby ia abrir a porta; Sydney-

Turner entrava; Bell entrava; Strachey entrava (...)

Durante algum tempo ningum dizia nada. Nenhuma das

nossas antigas frmulas para comear uma conversa

parecia apropriada. (... ) No entanto o silncio era

difcil, no enfadonho (...) Ento Vanessa, tendo talvez

referido a sua visita a uma exposio de pintura usava

negligentemente a palavra
'

beleza' . Perante isto, um dos

jovens erguia a cabea lentamente e dizia,
'

Isso

depende do sentido que se d palavra beleza
'

.

(1) Quentin Bell, Bloomsbury. London, Veidenfeld and

Nicolson, 1968, p. 41.

(2) Duncan James Corrow Grant ( 1885-1978) pintor e

retratista .

(3) Quentin Bell, op.cit., p. 40.
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Imediatamente, os ouvidos de todos ns se aguavam. (...)

0 debate, quer fosse sobre a atmosfera ou a natureza da

verdade era sempre lanado para o grupo. Agora Hawtrey

dizia qualquer coisa; depois Vanessa; depois Saxon,

depois Clive, depois Thoby (...) Muitas vezes ainda

estvamos sentados em crculo s duas ou trs da manh

(...). No mundo dos Booths e dos Maxes no nos

[Virginia e Vanessa ] exigiam que usssemos muito o

crebro. Aqui, apenas isso nos era exigido. E parte do

encanto dessas noites de quinta feira era o seu

carcter extraordinariamente abstracto. No era apenas

o livro de Moore que nos tinha levado a discutir

filosofia, arte, religio; o facto era que o ambiente

(...) era extremamente abstracto
"

(1).

Para alm dos elementos j referidos -

que constituam por

assim dizer o ncleo central de Bloomsbury
- muitos outros se

lhes reuniam ainda que com menos assiduidade : David Garnett,

Francis Birrell, Sidney Vaterlaw, Gerald Shove, James e Marjorie

Strachey, H. T. J. Norton, Adrian Stephen.

Nos primeiros encontros o tema do amor ( e do casamento )

estava ausente e nunca era mencionado, mas medida que os

elementos do grupo se iam conhecendo mais intimamente e a sua

amizade se fortalecia, a gama de temas de conversa ia-se

alargando: apesar de se continuar a discutir assuntos mais

abstractos e srios ( cujo objectivo era a procura da verdade ),

surgia em paralelo, entre alguns dos membros do grupo uma

tagarelice alegre, mordaz, e at bisbilhoteira. Embora mantendo

o respeito pelo silncio e pelo ponto de vista de cada um, a

sinceridade
-

uma das caractersticas definidoras do grupo-

permitia-lhes falar claramente sobre sexo, e em consequncia

constatar e discutir abertamente a homossexualidade de alguns

(1) Virginia Voolf,
"

Old Bloomsbury
"

in Moments of Being.

Great Britain, Granada Books, 1982, pp. 192 a 194.
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dos seus membros C como acontecia com Lytton Strachey ) , Esta

atmosfera acentuou-se depois da morte de Thoby Stephen e do

casamento de Vanes,sa com Clive Eell. Este assinala segundo

Virginia Voolf o fim do primeiro captulo de Bloomsbury e

inaugura o segundo. A partir de agora, as reunies do grupo

passariam a dividir-se entre Gordon Square onde moravam os Bell,

e Fitzroy Square onde moravam Virginia e Adrian Stephen.

Virginia assinala esta mudana:

"

Bloomsbury perdeu rapidamente o carcter monstico que

tinha tido no Captulo Um; o carcter do Captulo Dois

seria pelo menos superficialmente muito diferente (...)

o tema do sexo permeava a nossa conversao. A palavra

homossexual [ bugger no texto origina] nunca se afastava

dos nossos lbios. Discutamos a unio sexual com o

mesmo entusiasmo e abertura com que havamos discutido a

natureza da bem. estranho pensar agora como tinhamos

sido to reticentes e reservados durante tanto tempo.

(...) Quando todas as questes intelectuais tinham sido

discutidas to abertamente, o sexo tinha sido ignorado.

Agora um mar de luz jorrava tambm sobre esse

campo. (...) Agora no falvamos de outra coisa. Ouvamos

com arrebatado interesse as histrias amorosas dos

homossexuais. Seguamos os altos e baixos dos seus

variados percursos. Vanessa com simpatia; Eu - no tinha

escrito em 1905 que as mulheres so muito mais

agradveis que os homems?
- frvola e alegremente (...)

Portanto no havia nada agora que no se pudesse dizer,

nada que no se pudesse fazer no n2 46 de Gordon Square

(...) certo que os amores dos homossexuais no so -

pelo menos se se pertence a outro credo - de grande

interesse ou superior importncia. Mas o facto de eles

poderem ser abertamente mencionados leva a que ningum

se incomode se eles forem levados a prtica em privado.

Assim muitas hbitos e crenas foram revistos. Na

realidade, o futuro de Bloomsbury provaria que se podem
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"

executar
"

muitas variaes sobre o tema do sexo
"

(1).

Segundo estes padres a uma vez que os membros de Bloomsbury

condenavam os estados de esprito impuros mas negavam a

existncia de actos impuros, apenas a paixo afectiva

justificava e sancionava as aventuras carnais. Tambm a

santidade do lar -

pilar fundamental da moral vitoriana -"tinha

justificao apenas no afecto mtuo
"

(2). Esta rejeio to

firme dos tabus sexuais por parte de Bloomsbury, a sua recusa de

aceitar a moral tradicional no estabelecimento autoritrio de

padres ticos para homens e mulheres, e o
"

feminismo

libertrio" (3) (as mulheres encontravam-se em absoluto p de

igualdade com os homens ) aliados a um certo atrevimento Jovial

nas atitudes provocaram crticas, afastamento e mais tarde o

corte completo por parte de muitas das antigas relaes que os

seus membros mantinham. Este facto foi mais acentuado no caso de

Virginia e Vanessa.

Dois acontecimentos importantes marcaram o grupo no espao

de tempo que medeia at ao eclodir da 15 Guerra Mundial: um

deles foi a exposio Ps- Impressionista (1910) organizada por

Roger Fry e que teve como resposta uma reaco altamente

negativa por parte do pblico; os membros de Bloomsbury,

particularmente Vanessa, Clive Bell e Duncan Grant, apoiaram

activamente Fry, colaborando na organizao das duas sesses do

referido acontecimento. C outro foi a criao tambm por Fry das

Galerias (Vorkshcp no texto original ) Omega C 1913 ), cujo

objectivo era promover a exposio, divulgao e venda de arte

decorativa dentro do estilo ps-impressionista. Este projecto

falhou de imediato devido a um conflito surgido entre os membros

da organizao.

(1) Virginia Voolf," Old Bloomsbury
"

in Moments of Being,

Great Britain, Granada Books, 1982, pp.200 e 201.

(2) Quentin Bell, Bloomsbury. London, Veidenfeld and

Nicolson, 1968, p.43.
(3) Op.cit. , p. 42.
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Virginia Voolf termina a sua memria de Bloomsbury evocando

exactamente estes anos :

"

Na realidade o brilho e a Iluso tingiam Bloomsbury

durante esses ltimos anos antes da guerra. No ramos

to austeros; no ramos to exaltados. Havia desavenas

e intrigas (...) As noites de quinta feira com os

seus silncios e os seus debates pertenciam ao passado.

0 seu lugar foi tomado por festas de um tipo muito

diferente. 0 movimento Ps-Impressionista tinha lanado

- no a sua sombra -

mas o seu feixe de luzes matizadas

sobre ns. Comprvamos poinsetia feita de rico vermelho;

fazamos vestidos do algodo estampado de que os negros

tanto gostam; vestamo-nos maneira dos quadros de

Gauguin, corramos em Crosby Hall. A Sr3 Vhitehead

ficava escandalizada. Dizia que Vanessa e eu estvamos

praticamente nuas "(1)

A posio do grupo de Bloomsbury perante a 13 Guerra Mundial

no totalmente clara nem uniforme;
"

alguns dos seus membros

foram objectores de conscincia, enquanto outros se dispunham a

lutar ou a cooperar com o governo de diversas maneiras
"

(2). No

entanto, e ainda que a filosofia e a deciso de cada um sobre as

aces a realizar fosse diferente, todos eles partilhavam uma

mesma atitude de esprito: a recusa de acreditar na guerra

considerando-a horrvel e desnecessria, e de aceitar a
"

religio da guerra
"

(3). Esta atitude foi proclamada

publicamente atravs de artigos e ensaios escritos na poca

por alguns dos mais destacados elementos do grupo. Clive Bell,

por exemplo foi dos primeiros a pr em questo a

(1) Virginia Voolf,
"
Old Bloomsbury

"

in Moments of Balng.
Great Britain, Granada Books, 1982, p.206.

(2) Quentin Bell, Bloomsbury. p. 68.

(3) Quentin Bell,
"

Bloomsbury and the Vulgar Passions ",

Criticai Inqulry nr 6(2), Vinter 1979, p.246.
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"

onda de emoo popular
"

(1) que ameaava transformar os anos

que se viviam em anos de
"

Insanidade Nacional
"

(2). No seu

panfleto
"

Peace at Once ", publicado em 1915 e imediatamente

condenado pelo publica, Clive Bell apela aos diplomatas para que

ponham fim guerra por eles prprios iniciada.

Tambm Maynard Keynes na obra The Economic Consequences of

Peace (1919 ) critica as condies do tratado de Versalhes,

considerando-o pela sua dureza desrespeitador dos mais

elementares valo:res humanos, morais e racionais.

A obra de Lytton Strachey, Eminent Vlctorlans ( 1918 ),

embora sem cariz poltico, acabou por ser pelos seus efeitos,

poltica devida aos
"

ataques dirigidos mitologia popular

(. . . ) e aos heris e heronas
"

(3) vitorianos, nela

desmistificados atravs da
"

produo de um subtil poder do

ridculo
"

(3) .

Morgan Forster foi um dos escritores que, devido ao seu

gnio, influenciou mais decisivamente a opinio pblica,

contribuindo para destruir o mito imperialista do funcionrio

colonial nobre, cumpridor e ntegro. Tantos os funcionrios

britnicos como os Indianos passaram a ser caracterizados como

indivduos comuns, o que contribuiu para convencer as pessoas

que um povo no pode respeitar outro com base na coaco ,e as

levou a compreender a necessidade e inevitabilidade de

independncia da ndia.

A atitude de Leonard Voolf em relao guerra no se

definiu atravs de qualquer tipo de literatura, mas sim atravs

da sua actividade prtica. Sendo um homem com uma vida

(1) Qentin Bell,
"

Blomsbury and The Vulgar Passions ",

Cri tical Tnquirv. NR2 6 (2), Vinter, 1979, p.243.

(2) Quentin Bell,
"

Bloomsbury and The Vulgar Passions ",

p.243.
(3) Quentin Bell,

"

Bloomsbury and the Vulgar Passions ",

p.246.
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imensas novas amizades que passam a constituir uma nova camada

de Bloomsbury. Em 1920, o grupo forma uma nova associao: o

"Memoir Club "f cujos elementos lm em voz alta as suas memrias;

"entre os seus membros originais encontram-se Clive e Vanessa

Bell, Lytton Strachey, Leonard e Virginia Voolf, Desmond e Molly

Mac Carthy (1), Duncan Grant, E.M. Forster, Roger Fry e Maynard

Keynes
"

(2)

Simultaneamente os membros do crculo original, entre quem

existia uma afinidade muito especial, atingem um certo sucesso

artstico que vir a repercutir-se mesmo em termos materiais:

publicam-se obras de Lytton Strachey, Maynard Keynes, Clive Bell

e Virginia Voolf; Leonard Voolf torna-se (1920) editor literrio

do peridico The Nation . Duncan Grant comea a ter sucesso e

at imitadores do seu estila.

Quentin Bell descreve-nos um pouco do conforto que o

referida sucesso material trouxera a Bloomsbury:

"Bloomsbury nos anos 20 era no sentido material,

prspera. (...) "Old Bloomsbury
"

(...) no era chie,

era muito tolerante em matria de vesturio, jantava bem

mas sem qualquer espcie de ostentao. Com meios

suficientes o epteto que me parece mais apropriado.

Havia o conforto esttico dos jardins de Sussex cheios

de flores nos quais esculturas de gesso da antiguidade

se desintegravam lentamente de ano para ano; estdios

que tambm eram salas de visitas (...) quartos (...) em

cujas paredes estavam pendurados os esplios de anos

mais ousadas, quadros fauvistas e cubistas que tinham

sido comprados quando custavam apenas algumas libras

(1) Charles Otto Desmond Mac Carthy ( 1877-1952), jornalista

e crtica literrio, editor; tambm licenciado em

Cambridge e Apstolo. Conheceu os Stephen antes da

morte de Sir Leslie. Em 1906 casara com Mary Molly

Josepha Varre-Cornish.

(2) Quentin Bell, Bloomsbury. London, Veidenfeld and

Nicolson, 1968, p.14.
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(...); escultura Negra e Chinesa (...) grandes potes

Espanhis ou Italianos (...), livros em perptua

desordem (...) Neste ambiente bastante esfarrapado mas

agradvel, os membros de Bloomsbury reuniam-se para

comer e conversar. Penso que nada mais era necessrio

para os divertir." C3)

(3) Quentin Bell, Bloomsbury. London, Veidenfeld and

Nicolson, 1968, pp. 99 e 100.
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III - 1.2 -

Filosofia e Esttica

A maior parte dos valores e dos gostos do grupo de

Bloomsbury formou-se sob a influncia das ideias de G.E.Moore,

expressas na obra Principia Ethica . J . K. Johnstone resume em

dois captulos do seu livro The Bloomsbury Grnup os conceitos

fundamentais de Moore:

- 0 Bem uma noo indefinvel que no pode ser analisada;

por isso
"

os princpios fundamentais da tica devem ser

proposies sintticas, declarando quais as coisas que possuem

essa propriedade no analisvel e simples a que se pode chamar

'valor intrnseco
'

ou 'bem
'

e em que grau
"

(1).

-"
Todas as coisas de grande valor intrnseco so um todo

altamente complexo
"

(1), ou seja duas partes sem valor prprio

podem constituir um todo de grande valor ( princpio da unidade

orgnica ) .

-

0 prazer esttico ou apreciao do belo ( em primeiro

lugar ) e as afeies pessoais ( em segundo lugar ), so os

componentes mais essenciais do Bem, os maiores bens que podemos

conceber; o bom gosto , em consequncia, um elemento central

desta filosofia.

- 0 conhecimento ( saber ) tambm um elemento importante

mas apenas como meio para atingir uma mais completa apreciao

da beleza.

- Para que as afeies pessoais sejam consideradas um bem

intrnseca dever tomar-se em considerao a beleza fisca e as

qualidades mentais da pessoa em causa.

(1)
- J.K. Johnstone, The Bloomsbury Group. New York, Octagon

Books, 1978, pp. 21 e 22.
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-

Os melhores bens do relacionamento humano resultam do

afecto pessoal ;

"

esta relao deve ser ntima, subtil e inteligente. As

pessoas entre quem existe essa afeio devem ser

fisicamente belas ( ...
) as suas caractersticas

mentais devem ser boas; a sua relao deve ser to

ntima que se possam aperceber das qualidades (
. . . )

que cada um possui ( . . . ) e devem ter inteligncia e

gosto suficientemente refinados para apreciar estas

qualidades e para as apreciar correctamente ( ... ). A

amizade torna-se uma disciplina exigente e uma arte de

grande valor
"

(1)

-

A natureza do Ileal do Bem deve ser mental mas o aspecto

material e uma parte indispensvel dess-' Ideal.

- 0 individuo que tenha conhecimento dos valores intrnsecos

do Bem dever ter a possibilidade de tomar as suas prprias

decises sobre o que est certo e errado cumprindo apenas as

regras sociais cuja utilidade for aprovada pelo senso comum.

Esta filosofia sofreu algumas modificaes ao ser absorvida

pelo grupo dos Apstolos: a busca do conhecimento para alm do

amor e da apreciao da beleza esttica, tornou-se um dos mais

importantes
"

bens intrnsecos
"

e a no3o de que algumas

regras de conduta deveriam ser seguidas foi ignorada.

0 amor intimamente ligado amizade, *:eraa muito discutido

pelo grupo e vivido na prtica com muita seriedade pelos seus

membros. A maior parta destas convices foi herdada pelos

elementos do circulo de Bloomsbury.

(D J.K. Johnstone, The Bloomsbury Group, New York, Octagon

Books, 1978, p.28.
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Aqui desprezava-se o sucesso mundano, as honras sociais, os

ttulos, medalhas e distines, a afectao, a falta de

sinceridade; exigia- se franqueza absoluta e a discusso aberta

de pontos de vista e estados de esprito;" havia liberdade

completa de preconceitos morais" fl). 0 amor era considerado um

bem de grande valor, um exerccio espiritual C embora tendo uma

base fsica ) e
"

o caminho mais directo para
'

a realidade
' "

(2). A arte
-

"

tambm um veculo de troca de estados de

esprito
"

(3) -

estava segundo Bloomsbury
"

menos sujeita s

exigncias e acidentes de tempo e espaa, sendo menos exclusiva

que o amor e mais permanente ". (3)

A apreciao e criao de obras de arte assim como a anlise

das afeies pessoais tornam-se deste modo a religio do grupo.

Clive Bell di-lo literalmente
"

a arte uma religio. uma

expresso de e um meio para atingir estados de esprito to

segrados como quaisquer outros que os homens sejam capazes de

experimentar ". (4)

Virginia Voolf acrescenta a estes elementos a viso do

Universo que considera um dom fundamental do escritor:" o

escritor, segundo penso, tem a possibilidade de viver mais do

que as outras pessoas em presena da realidade. 0 seu trabalho

consiste em encontr-la, reuni-la e comunica-la a todos ns
"

(5).

0 grupo de Bloomsbury combina, par conseguinte uma certa

dose de
"

intuio e misticismo
"

(6) com a f na razo e na

(D J.K. Johnstone, The Bloomsbury Group, New York, Octagon

Books, 1973, p.33.
(2) Op.cit. , p. 35.

(3) Ibid.

(4) Clive Bell, Ar_t, p.277 ( citado por J. K. Johnstone, Ine.

Bloomsbury Group. New York, Octagon Books, 1978, p.36.).

(5) Virginia Voolf, A Room of Qne's Qwn. London., Grafton

Books, 1985, pp. 104 e 105.

(6) J, K. Johnstone, op. cit., p.38.
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investigao intelectual;
"

o racionalismo e a sensibilidade, a

razo e a intuio devero caminhar de mos dadas pois h sempre

novas descobertas a realizar
"

(1). No aspecto social, e como

resultado da premissa de que a arte um agente civilizador,

considera que a sociedade mais evoluda deveria desenvolver as

melhores condies para a criao e apreciao da obra de arte.

A vida, as experincias, o dia-a-dia, as conversas, as

ocupaes, as grandes e pequenas opes do grupo, que j tivemos

oportunidade de referir no captulo anterior constituram o

passar prtica de todas as suas crenas; e foi talvez porque

se sentia unido numa vida e numa vontade comuns que Bloomsbury

sobreviveu tantos anos. A sua maior contribuio para o

pensamento do sculo XX resulta da noo de que a arte um "bem

intrnseco
"

que vale por si prprio: a ressurreio da doutrina

da
"

arte pela arte
"

.

0 sistema filosfico de Moore est intimamente relacionado

com a esttica. No entanto foi o grupo de Bloomsbury,

essencialmente atravs de Roger Fry e Clive Bell, que desenvolveu

um conjunta de princpios estticos cuja influncia se exerceu

nalguns pintares e escritores entre os quais Virginia Voolf.

Embora as teorias de Reger Fry se apliquem acima de tudo s

artes visuais, ele considera que elas so vlidas tambm noutros

campos artsticos inclusivamente no caso da literatura.

A arte diz-nos ele
"

o rgo principal da vida da

imaginao (...), uma expresso e um estmulo da vida da

imaginao que est separada da vida presente atravs da

ausncia de uma aco de resposta "(2); ela suscita uma resposta

muito prpria
-

"

o estado de esprito esttico ou emoo

esttica
"

(2). A reaco que experimentamos em relao obra

(1) J. K. Johnstone, op. cit., p.38.

(2) J. K. Johnstone, op. cit., 1978, pp. 48 e 49.
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a

de arte uma reaco s relaes existentes entre objectos,

pessoas ou acontecimentos.
"

A criao artstica comea com a

viso que dever ser de tipo penetrante e especial "(D. Ao

transmitir o estado de esprito do artista, que tem a ver tanto

com o subconsciente como com a conscincia, a arte torna-se

altamente individualizada. Segundo Fry a obra de arte afectada

por
"

aquelas partes do ser subconsciente que se filtraram

atravs da nossa vida consciente e consistem num resduo

permanente de inmeras sensaes, sentimentos, predileces,

piraes , desejos, julgamentos, numa palavra, todas aquelas

coisas que constituem a nossa vida espiritual ". (2)
"

0 mundo

infinito das entidades e relaes psicolgicas
"

(2) tem o seu

veculo prprio na literatura.

Fry partilha neste ponto das ideias de Charles Mauron, de

quem se tornou grande amigo e cujo ensaio sobre esttica e

psicologia traduziu em 1926. Este considera que existem em

literatura

"

volumes psicolgicos que correspondem aos volumes

plsticos da arte visual e entre os quais o escritor

estabelece relaes expressivas. (...) Volume

psicolgico
'

significa para Mauron uma sensao, uma

emoo, um estado de esprito
-

qualquer realidade

psicolgica que o escritor possa descrever. (...)
'

As

entidades mais simples que a arte da literatura admite' ,

diz ele,
'

so estados de esprito ou talvez devssemos

dizer momentos do esprito. Eles so aquilo que nos

transmitido num momento. . . A realidade externa combina-

-se com a interna, ou melhor passa a existir apenas uma

realidade
' "

(3).

(D J.K. Johnstone, op. cit., p. 52.

(2) J.k. Johnstone, op. cit., p.54.

(3) J.K. Johnstone, op. cit., pp. 58 e 59,





- 59 -

As frequentes conversas sobre esttica que Fry mantinha com

Virginia Voolf abrangiam tanto a literatura como a pintura e

influenciaram muitssimo a escritora na sua conceoo da obra de

arte como um todo esttico e orgnico, um mundo independente e

autnomo que deveria combinar o
"

facto e a viso ":

"A vida no uma srie de lmpadas ordenadas

simetricamente; a vida uma aurola luminosa, um

envelope semi-transparente que nos rodeia desde o incio

da conscincia at ao fim. No ser tarefa do romancista

transmitir esta diversificao, este esprito

desconhecido e indefinido, qualquer que seja a aberrao

ou a complexidade que ele apresente, com a mnima

mistura possvel do que estranho e externo ?
"

(1)

A realidade constituda por momentos repletos de

significado, que o subconsciente do escritor combina de uma

forma determinada sem que este se aperceba de tal processo;

esta
"

inconscincia que significa presumivelmente que a parte

submersa do nosso esprito trabalha a enorme velocidade enquanto

a parte emersa gasta o tempo ociosamente, um estado que todos

conhecemos. Todos temos experincia do trabalho efectuado pelo

inconsciente nas nossas vidas dirias
"

(2). com a ajuda do

subconsciente que o escritor depois de sentir as emoes as

ordena e agrupa relacionando-as entre si. Talvez, diz-nos Voolf,

"

que a Natureza, na sua disposio irracional, tenha escrito em

tinta invisvel nas paredes do esprito uma premonio que (...)

os grandes artistas confirmam; um esboo que apenas tem de ser

iluminado pelo fogo do gnio para se tornar visvel
"

(3). Esta

concepo esttica, que nos recorda com muita nitidez o conceito

de arqutipo de Jung, leva Virginia Voolf a desenvolver a

capacidade de transpor as emoes mais fortes da sua vida para

(1) Virginia Voolf,
"

Modern Fiction
"

in Collected Essays
vol II, London, The Hogarth Press, p. 106.

(2) Virginia Voolf, The Moment. London, Hogarth Press, 1974,

p. 109.

(3) J.K. Johnstone, The Bloomsbury Group, p.90.
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um todo organizado e equilibrado interiormente -

a

arte. E precisamente nessa linha que surge ol obra

produto da forte impresso causada por Vita Sackville

Virginia Voolf.

A pedra de toque da filosofia de Bloomsbury a sua

percepo de que a natureza andrgina necessria

civilizao, e a afirmao dela decorrente de que a

sensibilidade e o intelecto so igualmente importantes para o

artista.

Para o enraizamento destas naes contriburam de forma

inequvoca G.E, Moore e Roger Fry. Os artistas de Bloomsbury,

ainda que mantende o valor de individualismo, mantm em

consequncia uma srie de traos comuns entre si;

"

0 respeito pelas coisas do esprito; a crena que a

vida interior da alma mais importante que a vida

exterior da aco e o mundo material; a admirao pelo

indivduo e pelas virtudes da coragem, tolerncia e

honestidade; o desejo que o ser humano seja total e se

expresse tanto emocionalmente como intelectualmente; o

amor da verdade e da beleza; a noo de que a forma

to importante numa obra de arte como o contedo; que no

fundo ambas so inseparveis uma vez que o artista no

pode expressar emoes e ideias adequadamente a no ser

numa forma significativa ". (1)

(1) J.K Johnstone, t>ip Blnomsburv Group, p.375.
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III ~

2. Vita Sackville-Vest

"

Vell, somewhere I have seen

a litle bali kept bubbling up

and down on the spray of a

fountain: the fountain is

you; the bali me. It is a

sensation I get only from

you. It is physically

stimulating, restful at the

same time. . . .

(Virginia Voolf- Carta de 7 de

Outubro 1928 a Vita Sackville

Vest)

Orlando , segundo Nigel Nicolson ( filho de Victoria

Sackville-Vest ), a mais longa e fascinante carta de amor da

literatura d). A obra o culminar de um verdadeiro romance

amoroso que ligou fortemente duas mulheres sem, por estranho que

parea, perturbar ou desequilibrar o casamento de qualquer

delas. A que se deve este facto? Poderamos responder:

natureza andrgina de ambos os casais; no entanto se quisermos

ser mais objectivos deveremos analisar mais detalhadamente as

personalidades de Vita e Virginia. Ambas evidenciam traos

claros de bissexualidade, especialmente Vita, que o reconhece

desde muito jovem. 0 caso de Virginia Voolf um pouco mais

complexo, pois existem diversos testemunhos da sua atraco em

relao s mulheres e do seu desinteresse pelos homens. Leonard

Voolf seria ento o companheiro ideal em quem Virginia procurava

apoio, que podia respeitar e que lhe proporcionava a

tranquilidade de que necessitava para escrever.

(1) Pnrtrait of a Marriage
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Quem era Victoria Sackville-Vest?

Vita nascera em Knole -

a manso histrica doada a Thomas

Sackville pela Rainha Isabel I em 1566,- em Maro de 1892.

A sua famlia, de razes e nobreza ancestrais habitara Knole

durante sculos e tanto o av como o pai de Vita, ambos com o

nome de Lianel Sackville-Vest haviam sido respectivamente o 22 e

32 Lordes Sackville. Ao nascer mulher Vita trazia j consigo uma

condenao: a impossibilidade de herdar Knole que, de acordo com

as leis de transmisso por herana viria a passar para o irmo

do seu pai, Charles. Este facto causou-lhe bastante desgosto,

pois a manso fora o nico lar que conhecera desde a infncia, o

objecto que povoava de histrias a sua imaginao infantil, o

local onde a permanncia e estabilidade se encontravam patentes

em cada sala, cada pintura ou tapearia. A influncia da me,

Lady Sackville, sempre tinha sido essencialmente negativa e

destrutiva, mas Vita aprendera algo: o esprito de luta que

manteve durante toda a vida. Apercebeu-se que teria que ser ela

prpria a construir a sua estabilidade. E por isso se refugiou em

Knole e na sua imaginao. A histria, a poesia, o romance que

envolviam a manso acabaram por tornar-se smbolos (atravs do

passado) da permanncia e segurana que lhe eram negadas no

presente. Apenas restava o obstculo de ser mulher. Ento

muito natural que dada a sua natureza forte e imaginativa, Vita

tenha encontrado uma soluo na construo de uma personalidade

paralela, de traos totalmente masculinos que passo a passo a

ajudava a reviver a imagem de herdeiro de Knole a que tinha

direito. Assim construiu ao lado da feminina, uma imagem de

poder e coragem, at de um certo atrevimento vigoroso
"

(1) e

eficincia, que lhe viria a ser til na direco de Knole, e que

Virginia Voolf viria a admirar muito." Para Vita o sentimento de

domnio era magnfico, e o eu masculino que tinha criado

(1) Mitchell A. Leaska," Introduction "in The Letters of Vita

Sackville-Vest to Virginia yo_ali, Great Britain, ed.

Louise de Salvo e Mitchell A. Leaska, 1985, p. 17.
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tornar-se-ia o mito pessoal que viria a orientar a sua maneira

de viver durante o resto da vida
"

d).

Vita explica estes factos atravs do princpio da

preponderncia alternada, j referido no captulo II3. Em 1920

traava numa memria autobiogrfica os estdios alternados da

sua prpria vida, afirmando que depois deu ma infncia turbulenta

e um relacionamento lsbico na adolescncia, o casamento com

Harold Nicolson, o dia-a-dia como mulher de um diplomata e os

dois filhos que tivera, haviam trazido ao de cima o seu lado

feminino. 0 incio do romance amorosocora Violet Keppel marcava

de novo a preponderncia do seu lado masculino. Nesta memria

autobiogrfica Vita encara aberta e honestamente o seu caso:

"

I hold the conviction that as centuries go on, and the

sexes become more nearly merged on account of their

increasing resemblances, I hold the conviction that such

connections will to a very large extent cease to be

regarded as merely unnatural, and will be understood far

better, at least in their intellectual if not in their

physical aspect. I believe that then the psychology of

people like myself will be a matter of interest and I

believe that it will be recognized that many more people

of my type do exist than under the present-day system of

hipocrisy is commonly admitted. . . I advance therefore,

the perfectly accepted theory that cases of dual

personal ity do exist, in which, the feminine and the

masculine elements alternately preponderate ". (2)

A paixo de Vita e Violet Keppel Trefusis desenvolveu-se

entre 1918 e 1921 culminando em Fevereiro de 1920 com a fuga das

(1) Ibid.

(2) Vita Sackville-Vest, Memrias ( citado por Frederick

Kellermann, A New Key to Virginia Voolf s Orlando,

Fngiish studes
- a Journal o Engllsa Language and

T,i terature. vol 59, nr2 16, Amesterdam and Lisse, 1978,

p.149 ).
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duas mulheres para Frana at onde foram seguidas pelos

respectivos maridos. Depois deste acontecimento Vita restabelece

a sua relao conjugal com Harold, que manter at ao fim da

vida. Este casamento que referiremos mais em detalhe no final

deste captulo simultaneamente estranho e extraordinrio. No

sabemos dizer se ele se baseou na homossexualidade de ambos os

cnjuges ( Harold viveu tambm aventuras deste tipo), no

entendimento intelectual e respeita mtuo, ou na satisfao por

parte de Harold da grande necessidade de amor, afecto,

autonomia, privacidade e intimidade de Vita.

A agressividade, que marca a sua atitude perante a vida

(baseada na convico de que
"

a vida em toda a sua diversidade

algo por que se luta e que se conquista, algo que exige

competncia e fora
"

CD) leva-a a ser sincera, honesta e a

desenvolver um certo sentido de eficincia e uma natureza

eminentemente prtica. Vita acreditava que, apenas os mais aptos

sobrevivem e estava determinada a sobreviver atravs do emprego

da fora pessoal, do domnio das tcnicas da vida... e da

escrita. No entanto, a sua personalidade tambm inclua

contradies:

"
Era rebelde e ao mesmo tempo reservada. Era audaz e

medrosa; era socivel e solitria; corajosa e tmida. Era

uma mulher que escondia uma natureza essencialmente

tmida sob uma carapaa de competncia administrativa e

coragem extravagante. Por conseguinte era uma mulher que

via apenas o que queria ver, que era generosa com aqueles

que lhe dedicavam amor e obedincia, mas que ignorava

aqueles cujos desejos no coincidiam com os seus; e era

uma pessoa que desde muito cedo aprendera a descobrir as

fraquezas dos outros" (2).

(1)

(2)

Mitchell A. Leaska, op.cit., p. 19.

Mitchell A. Leaska, op. cit. , p. 11 .
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Foi esta mulher que Virginia conheceu em casa de Clive Bell

em 14 de Dezembro de 1922,6 acerca da qual escreveu no seu

dirio no dia seguinte :

"

This is partly the result of diring to raeet the lovely

gifted aristocratic Sackville-Vest last night at Clive' s.

Not mu eh to my severer taste-f lorid, moustached, parakeet

coloured, with ali the supple ease of the aristocracy,

but not the wit of the artist. She writes 15 pages a day

- has finished another book -

publishes with Heinemanns-

knows everyone-But could I ever know her? (...)

The aristocratic manner is something like actresses-no

false shyness or modesty: a bead dropped into her plate

at dinner -

given to Clive - asks for liqueur
-

has her

hand on ali the ropes
- makes me feel virgin, shy and

schoolgirl ish. (...) She is a grennadier; hard; handsome;

manly; lnclined to double chin
"

d)

De incio a amizade desenvolveu-se lentamente a um nvel

formal e literrio, Virginia interessou-se pelas obras de Vita

(trs volumes de poesia, trs romances e a obra Knole and the

Sackvilles ) e ambas partilharam um grande interesse pela

literatura e pela escrita. A pouco e pouco as cartas tornaram-se

mais frequentes e informais comearam a encher-se de termos

carinhosos e ntimos, a gama de temas nelas discutidos aumentou

e os encontros quer em Londres, quer era Longbarn ( a casa de

Vita em Kent ) ou em Rodraell, Lewes ( casa de campo de Voolf ),

foram combinados com frequncia. At que num dado ponto as duas

mulheres se apaixonaram. 0 fascnio que exerciam uma sobre a

outra tornou-se recproco.

Cl) The Dlary of Virginia Voolf -vol. 2
-

England, Penguin

Books, 1981, pp. 216-217
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Possuidoras de duas personalidades muito diferentes, o que

as atraiu ?

Em primeiro lugar, ambas tinham sido emocionalmente

abandonadas na infncia e um pouco afastadas do contacto com

outras crianas; Virginia devido morte da me, subsequente

dor do pai e aos colapsos nervosos de que sofria; Vita devido

separao dos pais, ao temperamento da me e localizao

de Knole. Ambas provinham de famlias cujo nome estava de

algum modo ligado histria e cultura do seu pas. Mas,

factor talvez mais determinante do que estes factos, era o de

cada uma possuir algo que fora negado outra:

"

Vita era a mulher superior aos olhos de Virginia e

Virginia era a escritora superior aos olhos de Vita; e em

breve se tornaria claro para ambas que assim como uma

delas procurava a glria a outra buscava afecto;

(...) Vita invejava Virginia como escritora [ elogiando-

lhe a energia, vitalidade e generosidade no contacto

humano] e Virginia reverenciava Vita como mulher. Na

mulher Virginia encontraria a me e na escritora Vita

descobriria a criana
"

(1).

0 ambiente aristocrtico em que crescera, a casa onde

habitara, o sangue cigano que por parte da av lhe corria nas

veias e a sua prpria personalidade faziam de Vita uma mulher

extravagante, vistosa mas no vazia como seria de supor.

Firmemente determinada a escrever, no era uma intelectual

sofisticada mas trabalhava devotada e diariamente, tendo

produzido uma obra vasta ainda que de importncia menor. Esta

tenacidade estendia-se sua outra grande paixo: a jardinagem.

Foi considerada na poca um dos melhores jardineiros ingleses e

o castelo de Sissinghurst em Kent, que comprou em 1930,

restaurou e transformou num dos mais belos jardins da poca,

prova disso.

(1) Mitchell A. Leaska, op.cit., pp. 10 e 15.
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O casamento com Harold Nicolson, diplomata, poltico e

escritor no alterou a personalidade de Vita. A sua

independncia ( Vita no gostava de ser tratada como senhora

Harold Nicolson tendo assinado sempre V. Sackville-Vest), a

firmeza na direco da propriedade ( em primeiro lugar Kno?e e

depois Sissinghurst ), a honestidade e abertura em relao ao

sexo e s paixes romnticas, o interesse pelas mulheres

corajosas e agressivas ( escreveu biografias de Joana d' Are e

Teresa de vila ) no sofreram qualquer tipo de presso ou

censura por parte de Harold. Ele aceitou a natureza andrgina da

mulher apreciando at o elemento de independncia masculina

revelado atravs dela.

Tudo isto fascinava Virginia Voolf que escreve no seu dirio

em Dezembro de 1925:

"
I like her & being with her 81 the splendour

- she

shines in the grocers shop in Sevenoaks with a candle lit

radiance, stalking on legs like beech trees, pink

glowing, grape clustered, pearl hung. That is the secret

of her glamour, I suppose. Anyhow, shefound me incredibly

dowdy, no woman cared less for personal appearance
-

no

one put on things in the way I did.Yet so beautiful, & c.

Vhat is the effect of ali this on me ? Very mixed. There

is her maturity & full breastedness: her being so much in.

full sail on the hlgh tldes. where I am coasting down

backwaters; her capacity I mean to take the floor in any

company, to represent her country, to visit Chatsworth,

to control silver, servants, chow dogs; her motherhood (

but she is a little cold & offhand with her boys ) her

being in short ( what I have never been ) a real woman.

Then, there is some voluptuousness about her; the grapes

are ripe; & not reflective. No. In brain & insight she is

not as highly organised as I am. But then she is aware of

this, & so lavishes on me the maternal protection which,
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for some reason, is what I have always most wished from

every one
"

Cl)

Vita era generosa com os amigos e apreciava a sua companhia,

embora valorizasse muito a solido e a vida eremtica. Tal como

Virginia, desprezava as festas de sociedade, a conversa

pedante e formal e interessava-se pouco pelos problemas sociais

e polticos do mundo; a sua determinao e fora ( duas das

qualidades mais admiradas por Virginia ) ligam-se

inequivocamente tentativa de afirmao de uma individualidade

masculina.

A multiplicidade das personalidades de ambas levou-as a

encontrar na amizade que desenvolveram o apoio e o afecto to

necassrios ao progresso das suas vidas. Virginia via em Vita

quer a aristocrata voluptuosa, quer a figura maternal

protectora, quer a mulher sensvel, sonhadora, apaixonada,

impossvel de definir e at enigmtica, quer a proprietria

corajosa que dirigia os seus negcios e a prpria vida de um

modo prtico e directo. Vita encontrava em Virginia quer a

grande escritora, quer a criana afectuosa e indefesa em busca

de proteco, quer a rapariguinha vulnervel, impaciente e

sincera procura de apoio; quer a mulher de imaginao vibrante

que exigia toda a rectido da amizade. A correspondncia entre

as duas encontra-se cheia de referncias a estes factos:

"
I want Vita's motor, I want to be nicely treated by

her; and I shan't be.

Couldn't you write me lots more letters and post them at

odd stations as you pass through?
"

(2)

(1) The diary of Virginia Voolf vol 3, Great Britain, Penguin

Books, 1982, p.52.
(2) Virginia a Vita, The Letters of Virgnia Voolf

,
vol 3,

London, ed. Nigel Nicolson, 1981, p.233.
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"Remember your dog Grizzle and your Virginia, waiting

you; both rather mangy; but what of that "? (1)

"

Oh my lovely Virginia, it is dreadful how I miss you,

and everything that everybody says seems flat and stupid

(...) it is simply that I want to be with you and not

with anybody else (...) It is quite true that you have

had infinitely more influence on me intellectually than

anyone and for this alone I love you (...) I love you
"

(2)

"

Dearest, Honey

(...)

It gets worse steadily
-

your being away. Ali the

sleeping draughts and the irritants have worn off, and

I'm settling down to wanting you, doggedly, dismally,

faithfully (...) I want you this Saturday more th n last

and so if 11 go on
"

(3)

"

Do you realise how devoted I am to you, ali the same ?

There' s nothing I wouldft do for you, dearest Honey.
"

(4)

"

This letter gets interrupted ali the time, but I love

you, Virginia (...) I want to get home to you
-

Please,

when you are in the south, think of me (...) God I do

love you (...) 1*11 be sweeter to you than ever in my

life before
"
(5)

) Virginia a Vita, The Letters of Virginia Voolf, vol 3,

p.253.

) Vita a Virginia, The Letters of Vita Sackville-Vest to

Virgnia Voolf. p. 181.

) Virginia a Vita, The Letters of Vita Sackville-Vest. to

Virgnia Voolf. p. 194.

> Virginia a Vita, op. cit., p.203,

> Vita a Virginia, op. cit., p.209.





- 70 -

"

You are a very, very remarkable person (...) You see,

you accomplish so much. You are one perpetuai

Achievement; yet you give the impression of having

infinite leisure (...) you read bulky manuscripts. You

advise grocers. (...) You produce books (...) You change

people's lives. You set up type. (...) How is it

done?" (1)

Entre Dezembro de 1925 e o fim de 1927 as duas amigas

passavam frequentemente f ins-de-semana juntas e a partir desse

momento que a sua relao fsica se ter iniciado. Esta nunca

desempenhou um papel muito importante no relacionamento afectivo

funcionando apenas como um produto subsidirio do sentimento de

amor que ambas partilhavam. A explicao do facto pode

encontrar-se quer na timidez, medo, reserva e mesmo frieza

("The cold heart of a fish
"

(2)) de Virginia Voolf em relao

sexualidade, quer na preocupao de Vita em no perturbar o

equilbrio emocional e fsico da amiga. Para ilustrar os dois

aspectos passamos a citar cartas de ambas:

"

As for the people I've seen, I've fallen in love with

none-but thats not exactly my line. Did you guess that?

I'm not cold; not a humbug; not weakly; not sentimental.

Vhat I am; I want you to tell me
"

(3)

"

(...) But poor Bllly [ Virginia ] isn' t one thing or

the other, not a man nor a woman, so whats he to do?.
"

(4).

Vita, bastante experiente em paixes e romances com mulheres

(Voolf refere-se-lhe no seu dirio em Fevereiro de 1923 como

d) Vita a Virgnia The T.etters of Vita Sackville-Vest Tn

Virginia Voolf. pp. 74,75.

(2) Virginia a Vita, The Letters of Virglna Voolf. vol 3,

p.344.
(3) Virginia a Vita, The Letters of Virgnia Voolf. vol 3

pp. 232 e 233.

(4) Virginia a Vita, Tha Letters of Virginia Voolf
f-

vol 3

p.401.
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"a pronounced Sapphist
"

) escreve a Harold Nicolson a propsito
do seu amor por Virginia:

"

I love Virginia
-

as who wouldft? But really, my

sweet, one's love for Virginia is a very c.ifferent thing:

a mental thing; a spiritual thing , if you like, an

intellectual thing and she inspires a feeling of

tenderness (. . . )She makes me feel protective (...) Also

(...) I am scared to death of arousing physical feelings

in her because of the madness. I don't know what effect

it would have; you see: it is a fire with which I have no

wish to play
"

d)

difcil saber at onde ter ido o envolvimento de Virginia

neste relacionamento. As cartas escritas a Jacques Raverat

e a Vanessa abordam o tema da homossexualidade e do amor entre

mulheres embora de uma forma pouca directa. Em 24 de Janeiro de

1925 Virginia escrevia numa dessas cartas:

"
Have you any views on loving one's own sex? Ali the

young men are so inclined, and I can't help finding it

mildly foolish. (...) Then the ladies, either in self

protection, or imitation, or genuinely are given to their

sex too. My aristocrat (...) is violently Sapphic and

contracted such a passion for a woman cousin (...) To

tell you a secret, I want to incite my lady to elope with

me next
"

(2)

Numa outra carta a Jacques de 5 de Fevereiro Virginia retoma

o tema:

"

Much prefferring my own sex, as I do or at any rate,

finding the monotony of young mens' conversation :

d) Nigel ITicnTsnn.Pnrtrait of a marriage. London Veindenfeld

and Nicolson, 1973, pp. 203 e 204.

(2) The Letters nf Virginia Voolf. vol 3. pp. 155 e 156.
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considerable (...) and intend to cultivate women's

society entirely In future. Men are ali in the light

always: with women you swim at once into the silent dusk"

(1)

Esta preferncia parece ser apenas platnica pois no aspecto

fsico e sexual Virginia parece nunca se ter considerado

verdadeiramente homossexual mas sim indiferente ao sexo. Numa

carta a Vita de Janeiro de 1927 ela diz:
"

D' you know if s a

great thing being a eunuch as much as I am: that is not knowing

whaf s the right side of a skirt: women confide in one. One

pulls a shade over the fury of sex
"

(2)

Virginia comeou a escrever Orlando em Outubro de 1927 e

terminou-o em Maro do ano seguinte. Durante este espao de

tempo Vita Ia sendo informada do progresso da obra e

interrogada sobre muitos pormenores do seu passado, mas nunca

teve acesso a uma nica linha seno depois da publicao. Numa

carta de Maro de 1928 Virginia escreve: "ORLANDO IS FINISHED

! ! ! Did you feel a sort of tug, as lf your neck was being broken

on Saturday last at 5 minutes to one ? That was when he died -

or rather stopped talking ...

"

(3)

Em Setembro de 1928 as duas amigas fazem uma viagem de sete

dias a Frana e em Outubro Orlando publicado. um sucesso.

Harold e Vita reagem com entusiasmo. Esta numa carta de 11 de

Outubro escreve a Virginia:

"

For the moment, I can' t say anything except that I am

completely dazzled, bewitched, enchanted, under a spell.

It seeras to me the loveliest, wisest, richest book that I

have ever read (...) Darling, I don't know and scarcely

even like to write, so overwhelmed am I, how you could

d) Op. cit., p. 164.

(2) Op. cit., p.320.
C3) ThP Letters nf Virginia Voolf. vol. 3. p. 474.
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have hung so splendid a garment on so poor a peg.
"

Cl)

difcil dizer em que medida Orlando foi um ponto de

viragem nesta amizade. A essncia da vida est envolvida, como

nos ensina Virginia Voolf, por mil pormenores acidentais e alm

disso difcil ou impossvel calcular a evoluo de um

sentimento. 0 facto que a partir de 1928 o romance apaixonado

que ligara as duas mulheres comea a transformar-se lentamente

(embora continuem a trocar cartas carinhosas e a encontrar-se

com frequncia ) numa forte amizade. Para tal tero contribudo

por ura lado as ligaes de Vita com outras mulheres

(nomeadamente o caso de Mary Campbell ), de que Virginia tinha

alguns cimes, e por outro a reaco desta prpria obra

acabada de produzir. Numa carta de 13 de Outubro de 1927

Virginia declara:
"

If you
'

ve given youself to Campbell, I' 11

have no more to do with you "(2), e numa outra ao referir-se

concluso de Orlando diz:
"

The question naw is, will my

feelings for you be changed? I've lived in you ali these months

-

coming out, what are you really like ? Do you exist ? Have I

made you up ?" (3)

Esta amizade que continua a incluir significativas

afirmaes de dependncia e necessidade de proteco de parte a

parte. mantm-se aproximadamente at 1934. A partir desse momento

as cartas entre as duas mulheres comeam a ser menos longas e

menos profundas ( Ethel Smyth durante este perodo a amiga

mais ntima de Virginia ), e os encontros menos frequentes,

podendo dizer-se que a sua relao apenas um contacto mantido

afectuosamente at morte de Virginia Voolf em 1941.

Esta escreve no seu dirio em 11 de Maro de 1935:

(D The Letters nf Vita Sackville- Vest to Virginia Voolf.

pp. 304 e 305.

(2) The Letters nf Virginia Voolf. vol. 3, p. 431.

C3) Op. cit., p.474.
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"

My friendship with Vita is over. Not with a quarrel,

not with a bang, but as ripe fruit falis. (...) But her

voiee saying
'

Virginia
'

? eutside the tower room was

asenchanting as ever (...) and that^the end of it. And

there is no bitterness; and no disillusion, only a

certain emptiness
"

(1)

Apesar de tudo, aparecem ainda muitas afirmaes de

dedicao e mesmo amor tanto por parte de Vita como de Virginia,

nas cartas trocadas durante os ltimos seis anos desta relao

amorosa to marcante e importante para ambas as escritoras. A

imaginao de Voolf explica a dificuldade frequente de

interpretao exacta atravs das cartas ( por vezes encontramos

uma certa ambivalncia ) dos contornos e limites da referida

relao.

A amizade de Virginia Voolf e Vita Sackville-Vest baseava-se

afinal tanto em diferenas como em semelhanas: ambas possuam

algo que fora negado outra, mas ambas tinham em comum o mesmo

conflito interior C por um lado uma grande necessidade de afecto

e por outro uma igual necessidade de independncia ), e de

certo modo ambas haviam sido marcadas por um mesmo tipo de

casamento. Harold Nicolson era para Vita to essencial como

Leonard Voolf para Virginia, e as relaes de ambos os casais

baseavam-se no respeito mtuo, no entendimento intelectual e

espiritual, na liberdade, no
"

desejo comum de saborear a vida,

desafiar as convenes, trabalhar, explorar as emoes", (2) na

dedicao total, na confiana mtua e no amor. Virginia Voolf

raramente se separou do marido e Harold Nicolson acabou por

abandonar a carreira diplomtica para estar perto de Vita.

Leonard Voolf proporcionou a Virginia o equilbrio fsico e

emocional de que ela tanto necessitava para escrever ( a relao

dos dois descrita pelos amigos como uma relao bblica )
,

d) The diary nf Virginia Voolf. Vol. 4, England, Peguin

Books, 1983, p.287.
(2) Nigel Nicolson, Pnrtralt of Marriage. London, Veindenfeld

and Nicolson, 1973, pp. 201 e 202.
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Harold Nicolson aceitou plenamente a natureza andrgina de Vita

aprovando at a sua independncia masculina . talvez por

sabertudo isto que Virginia diz numa carta a Vita que em toda a

cidade de Londres arenas elas duas gostam de ser casadas .

Vita escrevia ao marido em 25 de Junho de 1929:
"

If you

died suddenly, I should kill myself as soon as I had made

provision for the boys" (l).E Harold Nicolson, numa carta de

Setembro de 1926, declara a propsito dos perigos da amizade

Vita/Virginia debatida em cartas anteriores pelo casal:
"

Don't

lef s worry about these things. I know that your love for me is

central, as is my love for you, and if s quite unaffected by

what happens at the outer edge
"

(2). E alguns meses mais tarde:

"

I am far more worried for Virginia' s and Leonard' s sake

than for ours.I know that for each of us the other is the

magnetic north, and that though the needle may flicker

and even get stuck at the other points it will come back

to the pol sooner or later. But what dangers for them !
"

(3)

Mas Harold Nicolson estava enganado acerca destes perigos; a

relao de Virgnia cora Leonard Voolf nunca chegou a ser posta

em causa em qualquer situao. Talvez a nota que a escritora

deixou ao marido antes de -se suicidar seja a melhor ilustrao

desse facto:

"

Dearest

I feel certain I am going mad again (...) And I shan't

recover this time (...) So I am doing what seems the best

thing to ilo. You have given me the greatest possible

happiness. You have been in every way ali that anyone

(1) Citado por Joanne Trautmann, The Jessamv Brides: The

Frienship of Virginia Voolf and V. Sackvi j le-Vest. . Perm

State Studies 36, 1973, p.8.
(2) Citado por Nigel Nicolson, Portralt of Marriage,p. 204

(3) Citado por Nigel Nicolson, Portralt of a Marriage, p,205.
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could be. I don't think two people could have been

happier till this terrible disease carne. (...) Vhat I

want to say is that I owe ali the happinness of my life

to you. You have been entirely patient to me and

incredibly good. I want to say that -

everybody knows it

. If anybody could have saved me it would have been you.

Everything has gone from me but the certainty of your

goodness (...) I don' t think two people could have been

happier than we have been
"

Cl)

por vezes difcil articular estes factos com a frieza de

Virginia Voolf em relao ao sexo, e com a sua preferncia pelas

mulheres. Esta ilustrada em muitas cartas ( par exemplo ao

escrever a Vanessa em Maio de 1927 :
"

You will never succumb to

the charms of any of your sex
- Vhat an arid garden the world

must be for you! Vhat avenues of stone pavements and iron

railings ! "(2) ), e poder explicar-se pela importncia que o

sexo feminino teve durante toda a vida da escritora: primeiro a

me que Virginia muito admirava C Vita partilhava esta devoo

em relao sua me )
, depois Vanessa por quem mantm uma

devoo que dura at ao fim da vida C uma das duas notas de

suicdio que escreveu era dirigida Irm )
, Violet

Dickinson, amiga e confidente da juventude, Vita Sackville-Vest

e Ethel Smyth C a quem escreveu em 1930 a famosa frase
"

Vomen

alone stir my imagination
"

(3) ) situam-se entre as suas

amizades mais duradouras e profundas.

Apenas Vita seria imortalizada atravs de Orlando.

(1) Citado por Quentin Bell, Virginia Voolf- a blograptiy, vol

2, London, The Hogarth Press, 1982, p.226.

(2) The Letters nf Virginia Voolf. vol 3, p.381.

(3) The Letters of Virgnia Voolf. vol. 4, p.203.
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iv
-

orlando: uma proposta de leitura

"

Everyone is parti y their

ancestors; just as everyone

is partly man and partly

woman.
"

( Virginia Voolf)
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subordinando-se assim obra como se algum, exterior a si mesmo

tenha tomado conta da sua vontade.

Quais so as diferenas entre os dois tipos de obra?

Enquanto a primeira um produto consciente, concebido para ter

um determinado efeito, no ultrapassando os limites de

compreenso demarcados pelo autor, a segunda tem origem na sua

natureza inconsciente e escapa ao controle da conscincia

transformando-se em algo de
"

suprapessoal que transcende por

vezes a nossa compreenso
"

Cl); os pensamentos apresentados

podem ser apreendidos apenas intuitivamente, a linguagem usada

enche-se de significados mltiplos atravs de imagens que so

verdadeiros smbolos.

A fora deste impulso criativo, proveniente da parte

inconsciente da psique do artista , tal como uma fora da

natureza, to grande e poderosa que por vezes destri os

obstculos encontrados pelo caminho para atingir o seu fim. o

que acontece quando o artista se sente
"

forado
"

a sacrificar

tudo
- sade e felicidade humana -

a esse impulso criador que

nasce e vive nele e dele se alimenta como um ser vivo custa de

outro. A esta
"

coisa viva
"

(2) chama Jung
"

complexo

autnomo" (3) ,
definindo-o coma uma

"

poro separada da psique

que tem vida prpria fora da hierarquia da conscincia (...),

uma formao psquica que se mantm subliminal at que a sua

carga de energia seja suficiente para a conduzir at

conscincia "(4). A autonomia do complexo reside no facto de,

embora reconhecido pela conscincia, no estar sujeito ao

controle desta aparecendo e desaparecendo apenas de acordo com a

sua dinmica interna. A energia necessria a este
"

complexo

(1) G.G.Jung "On the Relation of Analytical Psychology to

Poetry
"
in The Spirit In Man. Art and Literature. The

Collected Vorks of C.G. Jung, vol 15, London, Routledge

and Kegan Paul, 1971, p.75.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) C.G. Jung, op.cit., pp. 75 e 78.
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criativo autnomo
"

(1) retirada conscincia, levando

muitas vezes a uma diminuio de interesse do artista por

actividades conscientes e rotineiras; ento "o lado instintivo

da personalidade prevalece sobre o tico, o infantil sobre o

maduro e o desadaptado sobre o adaptada
"

(2).

As imagens e smbolos que surgem na obra nascida da energia

do
"

complexo criativo autnomo ", provm do inconsciente

colectivo e das imagens arquetpicas nele contidas; estas
"
no

so ideias inatas mas possibilidades inatas de ideias
"

(3),

materializadas apenas atravs dos seus efeitos, isto , no caso

da obra de arte atravs da obra acabada, por meio da qual se

podem reconstruir essas imagens primordiais.

Aos dois modos de criao artstica j referidos d Jung as

designaes de
"

psicolgico
"

(4) e
"

visionrio
"

(4),

correspondendo o primeiro elaborao dos contedos da

conscincia pelo artista, e o segunde ao trabalho do

inconsciente que se impe como uma fora proveniente do interior

do esprito humano, assente numa experincia primordial

emergida da pr- -histria da humanidade. A
"

viso
"

(5), raiz

do termo
"

visionrio
"

simplesmente uma experincia

primordial genuna, um smbolo, expresso de algo real mas

desconhecido, que o homem no entanto sente desde tempos

imemoriais. 0 poeta vislumbra por momentos as figuras que povoam

esse mundo-sombra e pressente alguns acontecimentos que se

desenrolam no seu seio. Sendo esta experincia primordial fonte

da criatividade do poeta, to "escura e amorfa
"

(6), este

necessita de utilizar figuras mitolgicas que lhe dm forma

adequada. 0 que surge portanto na referida
"

viso
"

a

(1) C.G. Jung, op.cit. , p.79.

(2) C G. Jung, op. cit. , p.79-

(3) C.G. Jung, op.cit., p.81.

(4) C.G. Jung,
"

Psychology and Literature "in The Splrit

in Man. Art and Literature. The Collected Vorks of C.G.

Jung, London, Rcutledge and Kegan Paul, 1971, p.89.

(5) C.G. Jung,
"

Psychology and Literature ", p.92.

(6) CG. Jung,
"

Psychology and Literature ", p.96.
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imagtica do inconsciente colectivo; atravs dela podem

detectar-se segundo as leis filogenticas, os traos de

estdios anteriores de evoluo, pelos quais a estrutura

psquica humana passou. Esta imagtica aparece, como j referi

no captulo II -

2, em sonhos e perturbaes psquicas sendo

frequentes os motivos mitolgicos ainda revestidos de uma

roupagem mais moderna.

Funcionando estas manifestaes do inconsciente colectivo

como compensaes das atitudes da conscincia em estados de

desadaptao ou desequilbrio, aquele efectua atravs do poeta

ou do artista e da respectiva obra ( se esta for do tipo

"visionrio" ), a ajustamento compensatrio necessrio, ao dar

expresso aos desejes silenciados de um grupo ou at de uma

poca.
"

Cada um destes poetas
"

diz-nos Jung
-

"

fala com a voz

de milhares e dezenas de milhar, prevendo mudanas nas

perspectivas conscientes da sua poca ". d) Em nossa opinio, a

obra de Virginia Voolf analisada numa determinada perspectiva, o

grupo de Bloomsbury e mais especificamente Orlando , poderiam

ser escolhidos como exemplos concretos da noo de
"
viso

"

e

da frase de Jung acabada de citar, respectivamente.

0 artista assim, como j foi referido atrs, no um

indivduo com vontade prpria mas um instrumento atravs do qual

a arte se realiza. Se como ser humano ele tem objectivos e

vontade pessoais, como artista ele o
"

homem colectivo, o

veculo e o modelador da vida psquica inconsciente da

humanidade
"

(2). Em consequncia disto a sua vida um conflito

permanente entre duas foras: por um lado o desejo, como homem

comum, de felicidade e segurana; pelo outro a paixo da criao

capaz de anular a vontade pessoal. Segundo Jung este processo

criativo, oriundo das profundezas do inconsciente, possui algo

de feminino pois a obra nasce do artista como uma criana da

Cl) C.G. Jung,
"

Psychology and Literature ", p.99.
(2) C.G. Jung,

"

Psychology and Literature ", p. 101.
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me. A partir desse
"

nascimento
"

o
"

desenvolvimento da obra

torna-se o destino do pceta e determina a sua psicologia
"

d).

0 processo criativo consiste por conseguinte:

"

na activao inconsciente de uma imagem arquetpica e

na modelao e transformao desta imagem na obra

acabada. A funo do artista traduzi-la em linguagem

moderna e possibilitar-nos o reencontro com as fontes de

vida originais. (...) Deste modo a arte educa o esprito

de cada poca, trazendo ao de cima as formas de que esta

mais necessita. 0 desejo insatisfeito do artista

reporta-se imagem primordial do inconsciente que

melhor se ajuste e compense a inadequao e

uni lateral idade do presente. 0 artista apodera-se desta

imagem e ao arranc-la da profundidade do inconsciente,

coloca-a em relao com os valares conscientes,

transformamdo-a at poder ser aceite pelo esprito dos

seus contemporneas em funo das suas capacidades

(. . . ); deste moda a arte representa um processo de auto -

-regulao na vida das naes e das vrias pocas (2).

Perante a obra de arte, a experincia individual deixa de

ter importncia ,
e o homem apenas sente a vida do

colectivo, re-imergindo num estado de
"

participao mstica
"

(3), num "ritmo comum que permite a cada um comunicar os seus

sentimentos e lutas humanidade como um todo (...). Por isso

toda a verdadeira obra de arte para alm de profundamente

tocante objectiva e impessoal
"

(3),

A critica literria, baseada na psicologia analtica de

Jung, traz assim uma nova dimenso arte: coloca-a num contexto

humano, pois considera-a representante da psique, v-a como

(1) CG. Jung,
"

Psychology and Literature ", p. 103,

(2) C.G. Jung, On The Relation of Analytical Psvchologv to

Pnetry. flp. 82 e 83.

(3) C.G. Jung,
"

Psychology and Literature ", p. 105.
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grande contribuinte para o equilbrio psicolgico da comunidade,

e no descura o seu valor intr nseco ;ao mostrar iesmontando-as,

as razes de determinada estrutura numa obra.

Charles Mauron, contemporneo de Virginia Voolf, com quem

teve contactos espordicos e de quem traduziu algumas obras

entre as quais Criando , um dos crticos de filiao

psicanaltica que apresenta um sistema mais amadurecido -

o

mtodo psicocr tico- desenvolvido na obra Des mtaphores

obsedantes au mythe personnel
-

Introductlon la psichocritlque

(1).

0 objecto de estudo da psicocr tica a personalidade do

escritor, especialmente a personalidade inconsciente,

pretendendo-se descobrir no texto literrio
"

factos e relaes

ignorados ou insuficientemente explorados
"

(2) e nela

originados. Para o conseguir, o psicocr tico deve
"

isolar na

obra as expresses de processos inconscientes e estudar as suas

formas de evoluo, tentando depois relacion-las com os

resultados dos estudos feitos por outras cincias
"

(3), sem

perder de vista em momento algum os textos. Ao procurar

encontrar um mito pessoal por detrs de um texto, o psicocr tico

no deve reduzir a abra ao mito, nem pode reduzir este a um

acontecimento biogrfico. Aqui a relao estabelece-se entre

trs termos: o inconsciente do escritor, o seu eu consciente e o

seu meio. Conhecedora dos seus limites, a psicocr tica
"

pretende integrar-se e no substituir-se a uma crtica total"

(4). Como ponto de referncia importante no caminhar deste

sistema Mauron refere a atitude de Roger Fry.

(1) Paris, Ed. Jos Corti ,
1963.

(2) Charles Mauron, op, cit., p,13<

(3) Charles Mauron, op. cit., p.25-

(4) Charles Mauron, op. cit., p. 13.
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Qual o mtodo usado pela psicocr tica? Ele fundamenta-se

em quatro operaes essenciais segundo Mauron:

1
-

Sobreposio de textos de um autor e deteco de redes

de associaes ou grupos de imagens obsessivas e involuntrias.

2
-

Pesquisa, atravs da obra do escritor do modo como se

repetem e se modificam as redes, grupos ou estruturas reveladas

pela primeira operao, e reconhecimento de figuras e situaes

dramticas -

designadamente c mito pessoal
-

desenhadas por este

tipo de motivos.

3
-

Interpretao do mito pessoal e das suas metamorfoses

como expresses da personalidade inconsciente e da sua evoluo.

4 -

Controle dos resultados adquiridos atravs do estudo da

obra por comparao com a vida do escritor.

A leitura jungiana que pretendemos fazer, baseia-se no

sistema acabada de referir, embora o seu objecto seja um texto

nico. Uma vez que j comummente aceite pela crtica woolfiana

que o arqutipo do andrgina est presente em vrias das obras

da escritora ( The Vaves
, To the Lighthouse )

, procuraremos

analisar essa imagem, em primeiro lugar registando o modo como

se repetem e modificam as estruturas e figuras que com ela se

relacionam e que, por assim dizer, a desenham em Orlando ;

seguidamente interpretaremos o mito pessoal a ela subjacente

controlando os resultados atravs da comparao com a vida da

autora.

Sendo o hermafrodita a imagem arquetpica que, pela sua

totalidade, simboliza o Eu Superior, Orlando representa desde o

incio ao fim da obra o percurso de uma psique durante o

processa de individuao, at ao encontro com o ponto de

equilbrio psicolgico total -

a unio da conscincia e do

inconsciente no Eu Superior. Durante esse percurso, Orlando
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essencialmente definido como um ser introvertido, desenvolve as

quatro funes da conscincia apontadas por Jung, passando por

diversas fases antes de atingir a integrao total da sua

personalidade.
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IV -

1.2 Anlise do texto

IV -

1.2. 1 Captulo I

"

Love for a thing is a

man's prerogatve. But

since masculine and

ferainine eleraents are

united in our human

nature, a man can live

in the feminine part of

hiraself, and a woman in

her masculine part
"

( C G. Jung )

No primeiro captulo Orlando -nos apresentado no ponto

zero do percurso a realizar: ele um jovem nobre, descendente

de uma famlia de grandes tradies que habita uma das vrias

manses da zona, toda ela propriedade dos seus parentes. A casa,

que vai ter uma importncia fulcral em toda a obra pois

simboliza o Eu Superior, faz parte, neste ponto, da identidade

superficial de Orlando ou Persona. A identidade do jovem est

nesta fase envolvida e at identificada com a casa como Persona,

e por isso todas as referncias grandeza da manso surgem na

continuao da apresentao individual da personagem, no se

destacando claramente dela; mais tarde ao crescer

psicologicamente Orlando descobrir que o seu Eu Superior se

situa para l desta identidade superficial
"

(1):

"
The skull swung to and fro, for the house, at the top

of which he lived was so vast that there seemed trapped

d) A. Louise Poresky, The Elusve Self-Psyche and Splrit in

V. Voolf s Novis. USA, University of Delaware Press,

1981, p. 160.
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in it the wind itself, blowing this way, blowing that

way, winter and summer. (...)

(...) and again some vast mansion like that of Orlando's

father massed like a town in the valley circled by walls

(...) That was his fathefs house; that his uncle's. His

aunt owned those three great turrets among the trees

there. The heath was theirs and the forest; the pheasant

and the deer, the fox, the badger, and the butterfly" (1)

A frase com que abre o primeiro captulo d-nos a primeira

referncia identidade sexual da personagem principal, embora

sirva apenas para a confirmar e no para a pr em dvida. No

entanto, este motivo
-

o equvoco em termos de identidade sexual

causado pelo vesturio -

repetido frequentemente na obra.

Ainda neste captulo, por exemplo, a introduo da personagem

Sasha feita atravs do mesmo elemento; comparemos:

[ Sobre Orlando ]
"

He - for there could be no doubt of

his sex though the fashion of the time did something to

disguise it
-

was. . .

[ Sobre Sasha:] (...) he beheld, coming from the pavilion

of the Muscovite Embassy, a figure, which wether boy 's

or woman' s, for the loose tunic and trousers of the

Russian fashion served to disguise the sex, filled him

with the highest curiosity
"

(2).

Orlando encontra-se, como j foi dito, na fase menos

desenvolvida do processo de encontro com o Eu Superior. 0 acto

brbaro e desumano de retalhar o que resta do crnio de um

Mouro, que o seu pai ou av teriam morto, mostra-nos a sua

identificao com os modelos masculinos da famlia:
"

But since

he was sixteen only and too young to ride with them in Africa or

(D Orlando -

a fi ngraphy London, Granada Paperbacks,

1977, pp. 9 e 12.

(2) Orlando, pp. 9 e 23.
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France, he would steal away from his mother and the peacoks

in the garden and go to his attic room and there lunge and

plunge and slice the air with his blade ". Cl)

A poesia de Orlando - outro dos smbolos fundamentais da

obra que evoluir medida que a personagem for progredindo,

reflecte J o seu estado psicolgico: falta-lhe o contacto

concreto com a sua prpria essncia espiritual:

Soon he had covered ten pages and more with poetry. He

was fluent, evidently but was abstract. Vice, Crime,

Misery were the personages of his drama; there were kings

and Queens of impossible territories; horrid plots

confounded them; noble sentiments suffused them; there

was never a word said as he himself would have said it,

but ali was turned with a fluency and sweetness which,

considering his age "... C2)

Orlando sente j neste primeiro captulo o desejo de

encontra com o prprio Eu Superior; procura-o na solido, aos

ps do carvalho
-

o terceiro dos smbolos fundamentais presente

at ao fim da novela:

"
He sighed profoundly, and flung himself

- there was a

passion in his movements which deserves the word -

on the

earth at the foot of the oak tree. He loved, beneath ali

this summer transiency, to feel the earth' s spine beneath

him; for such he took the hard root of the oak tree to

be; or, for image followed image, it was the back of a

great horse that he was riding; or the deck of a tumbling

ship
- it was anything indeed, so long as it was hard,

for he felt the need of something which he could attach

Cl) Orlando, p. 9.

C2) Orlando, p. 11.
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his floating heart to, the heart that tugged at his side;

the heart that seemed filled with spiced and amorous

gales every evening about this time when he walked out.

To the oak tree he tied it, and as he lay there,

gradually the flutter in and about him stilled itself
"

(1).

Este extracto serve tambm como exemplo da capacidade de

Orlando de desenvolver as quatro funes psicolgicas

fundamentais das quais resulta uma abordagem equilibrada do

mundo ( sensao, pensamento, sentimento e intuio ), neste

caso a sensao.

Segundo a opinio de Louise Poresky na obra j citada, Voolf

rene na figura do velho poeta ( recordemos o arqutipo do velho

sbio que pode tambm ser um smbolo do Eu Superior ), os dois

opostos em conflito em Orlando: a cabea do Mouro que representa

o Ego masculino identificado com a violncia e a guerra, e o

carvalho que representa a necessidade de totalidade espiritual.

"
Neste homem, Orlando encontra a unio das duas foras que

julga deverem manter-se separadas : a sua identificao com o

pai e a sua necessidade de solido
"

(2):

"
For ali his hurry, Orlando stopped dead. Vas this a

poet ? Vas he writing poetry ?
'

Tell me
'

, he wanted to

say
'

everything in the whole world - for he had the

wildest, most absurd, extravagant ideas about poets and

poetry
- but how speak to a man who does not see you ?

who sees ogres, satyrs perhaps the depths of the sea

instead?" (3)

Orlando no consegue estabelecer comunicao com o poeta

porque no est ainda preparado para compreender a integrao

(1) Orlando, pp. 12 e 13,

C2) Louise Poresky, op cit., p. 162.

C3) Orlando, p. 14.
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psquica que este representa :
"

And in truth, his mind was such

a welter of opposites
- of the night and the blazing candles, of

the shabby poet and the great Queen, of silent fields and the

clatter of serving men
- that he could see nothing; or only a

hand
"

(1).

A rainha apela para a Persona ( masculina ) de Orlando quer

atravs das suas preocupaes :
"

the sound of cannon ",
"

the

poison drop and the long stiletto ",
"

the guns in the Channel
"

(2); quer atravs das ofertas feitas famlia do jovem,

quer ainda honrando-o com a nomeao de Tesoureiro e Procurador,

a imposio da Ordem da Jarreteira, a oferta de propriedades e

casas, numa palavra cumulando-o de benefcios. No entanto, ela

prpria se d conta de que algo de diferente se passa dentro da

psique de Orlando:
"

He was the avery image of a noble

gentleman. But inwardly ? She flashed her yellow hawk's eyes

upon him as if she would pierce his soul
"

(3).

A imagem da rainha funciona tambm como uma imagem materna,

que sente o seu ascendente sobre o filho ameaado, quando

descobre que ele encontrou o primeiro amor:

"

He was to be the son of her old age: the limb of her

infirmity; the oak tree on which she leant her

degradation (...) she saw in the mirror which she kept

for fear of spies always by her, through the door (...),

a boy
- could it be Orlando ? -

kissing a girl
- who in

the Devifs name was the brazen hussy ? Snatching at her

golden-hilted sword she struck violenty at the mirror
"

(4).

As preferncias femininas de Orlando vo nesta altura para

raparigas de condio inferior e por isso frequenta bares

(1) Orlando, p. 15.

(2) Orlando, p. 15.

(3) Orlando, p. 16.

(4) Orlando, p. 17.
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nocturnos embora disfarando a sua nobreza com uma capa que

oculta no s as insgnias da sua classe social, mas tambm algo

mais que ele prprio desconhece:

"

They perched on his knee, flung their arms round uis

neck and, guessing that somethiag out of the commom lay

hid benealh his duffle cloak were quite as eager to come

at the truth of the matter as Orlando himself
"

(1)

A Grande Geada apresentada como uma
"

petrificao
"

da

prpria vida, sobretudo no caso dos mais pobres; durante este

espao de tempo j que corresponde tambm petrificao do

crescimento de Orlando no sentido da totalidade ( a gua gelada

simboliza a estagnao psquica )> que a personagem conhece

Sasha, numa festa da corte promovida para celebrar a coroao do

novo rei - Jaime. 0 paralelo traado por Voolf e j referido,

entre Orlando e Sasha sugere a androginia, agora apenas situada

ao nvel superficial do vesturio e mais tarde desenvolvida na

psique de Orlando. Enquanto a androginia de Sasha se manter

neste nvel, Orlando tem capacidade para atingir a totalidade no

plano psquico que o definir completamente. Esta capacidade

revela-se J no modo como Orlando se deixa impressionar pela

Princesa russa (recordemos a crena na maior predisposio dos

povos orientais para a homossexualidade, comum no principio do

sculo ), ainda antes de saber que ela mulher:

"
But these were obscured by the extraordinary

seductiveness which issued from the whole person. Images,

metaphors of the most extreme and extravagant twined and

twisted in his mind. He called her a melon, a pineapple,

on olive tree, an emerald and a fox in the snow ali in

the space of three seconds (...) when the boy, for alas,

a boy it must be
-

no woman could skate with such speed

and vigour
-

swept almost on tiptoe past him (...) She

was not a handsbreath off. She was a woman. Orlando

(1) Orlando, p. 19.
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stared; trembled, turned hot, turned cold (...)
"

(1)

Ao reconhecer que Sasha mulher, a seduo exercida sobre

Orlando transforma-se em atraco sexual, acordando a sua

masculinidade -

encontramo-nos perante o que Jung considera o

primeiro nvel da Anima, que representa as relaes puramente

instintivas e biolgicas:

(...) He heard the waters and the birds singing; spring

broke over the hard wintry landscape; his manhood woke;

(...) Moreover, the change in Orlando himself was

extraordinary. Nobody had ever seen him so animated. In

one night he had thrown off his boyish clumsiness; he was

changed from a sulky stripling, who could not enter a

ladies' room without sweeping half the ornaments from the

table, to a nobleman, full of grace and manly courtesy" .

(2)

A maturidade de Orlando , no entanto, apenas superficial

(poderamos dizer social ) e no psicolgica, pois a presena de

Sasha leva-o a identif icar-se com o seu prprio sexo, de acordo

com os padres vigentes na corte a que pertence. 0 verdadeiro Eu

Superior andrgino de Orlando fica assim escondido sob uma

fachada corts e uma atitude estritamente masculina:

"

To see him hand the Muscovite ( as she was called ) to

her sledge, or offer her his hand for the dance, or catch

the spotted kerchief which she had let drop, or discharge

any other of those manifold duties which the supreme lady

exacts and the lover hastens to anticipate was a sight to

kindle the dull eyes of age, and to make the quick pulse

of youth beat faster
"
(3).

(1) Orlando, p.24.
(2) Orlando, p.26.
(3) Orlando, p.27.
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Mas, quando o indivduo esconde a sua verdadeira natureza

sob uma capa os conflitos surgem inevitavelmente; o que

acontece com Orlando e essas contradies manifestam-se no seu

comportamento e consequentemente na sua relao com a Princesa:

"

Then suddenly, Orlando would fali into one of his moods

of melancholy; the sight of the old woman hobbling over

the ice might be the cause of it, or nothing, and would

fling himself face downwards on the ice and look into the

frozen waters and think of death. For the philosopher is

right who says that nothing thicker than a knive's blade

separates happinness from melancholy; and he goes on to

opine that one is twin fellow to the otherC...)

1

Ali ends in death
'

,
Orlando would say

"

Cl)

A fora que arrasta Orlando a desempenhar o papel se ciai que

desempenha o Ego, que ao mesmo tempo o afasta do Eu Superior

interrompendo a sua felicidade com pensamentos sobre a morte e

as
"

guas geladas ", longe da imagem do velho poeta cuja visSo

penetrava nas
"

profundidades do mar ". A incapacidade de

Orlando de ver para alm das exigncias superficiais do Ego e de

atingir uma maior profundidade psquica torna-o desconfiado em

relao a Sasha e limita o relacionamento de ambos:

"

For in ali she said, however open she seemed and

voluptuous, there was something hidden; in ali she did,

however daring, there was something concealed C. . . ) The

clearness was only outward; within was a wandering flame

C. . . ) what then did she hide from him ?
"

C2).

A cena do marinheiro pouco clara e definida para o prprio

Orlando, ainda um exemplo da sua incapacidade de chegar

verdade situada por detrs
do Ego. atravs deste que Orlando

perdoa a Sasha e se interroga sobre a sua identidade e nobreza

Cl) Orlando, p. 29.

C2) Orlando, pp. 30 e 31.





- 94 -

Crecordemos que ela representa o nvel mais instintivo da

Anima); tambm por efeito do Ego que ao receber elogios de

Sasha se arrepende da desconfiana que mostrara ter nela. Tudo

se passa portanto a um nvel superficial:

"

Had not the candle guttered; had not the shadows moved?

the box was heavy, she said; the man was helping her to

move it. Orlando believed her one moment
- for who can be

sure that his rage has not painted what he most dreads to

find ? (...) So he yielded; believed her; and asked her

pardon (...) Vas there not, he thought, handing her on to

the ice, something rank in her, something course

flavoured, something peasant born ? (...) And then she

praised him: for his love beasts; for his gallantry; for

his legs. Ravished with her praises and shamed to think

how he had maligned her by fancying her on the knees of a

common sailor and grown fat and lethargic forty, he told

her that he could find no words to praise her ". (1)

No momento seguinte assinala-se uma transformao na

paisagem e na cidade, o gelo desaparece e com ele a estagnao

psquica vivida at ao momento, o que prenuncia uma

transformao mais profunda:

"
As the orange light of sunset vanished it was succeeded

by an astonishing whit glare from the torches, bonfires,

flaming cressets, and other devices by which the river

was lit up and the strangest transformation took place

(...) Everything suffered emaciation and transformation
"

C2).

A identificao de Orlando com o frenesim do Mouro na

representao the Othello, e as lgrimas que chora nesse

momento, so como que uma antecipao da dor que se aproxima

Cl) Orlando, pp. 32 a 34.

(2) Orlando, p. 34.
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(a partida de Sasha ) e ao mesmo tempo um protesto em relao a

um Ego enganador e repressor:

"

The frenzy of the Moor seemed him his, own frensy, and

when the moor suffocated the woman in her bed it was

Sasha he killed with his own hands.

(...) At last the play was ended (...) the tears

streamed, down his face. Looking up into the sky there

was nothing but blackness there too. Ruin and death, he

thought, cover ali. The life of man ends in the grave.

Vorms devour us
"

(1)

0 romance de Orlando com Sasha termina ao mesmo tempo que a

Grande Geada
, como se ambos se tratassem de uma paragem

temporria num processo evolutivo. No final do captulo Orlando

assume mais uma vez o papel do seu sexo perante a mulher

traidora:
"

Standing knee-deep in water he hurled at the

faithless woman ali the insults that have ever been the lot of

her sex. Faithless, mutable, fickle, he called her; devil,

adulteress, deceiver ." (2)

A gua ( neste caso a gua do mar )
, que mais tarde afastar

Shelmerdine de Orlando, aqui um veculo de destruio,

interpondo-se definitivamente entre os dois amantes.

Em termos jungianos, a construo de uma Persona que esteja

de acordo com o mundo externo exige muitas vezes grandes

concesses do indivduo, levando por vezes o Ego a identificar-

se com a Persona. o que acontecer com Orlando durante os

primeiros captulos.

Embora no seja nosso objectivo estudar o tratamento da

noo de tempo na obra gostaramos de assinalar o facto

(1) Orlando, p. 36.

C2) Orlando, p. 40.
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significativo de Orlando iniciar a sua existncia no

Renascimento, tendo em conta a ideia muito divulge.da no

princpio do sculo XX ( cf. captulo II - 3 ) de que alguns dos

grandes artistas renascentistas eram homossexuais.
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IV -

1.2.2 Captulo II

0 segundo captulo inicia-se com um transe semelhante

morte, no qual Orlanda mergulha durante sete dias. Este

simboliza um renascer, a entrada num novo estdio de crescimento

e por isso as recordaes que Orlando tem da sua vida passada

so muito imprecisas e distantes. Essa modificao interior

reflecte-se tambm no aspecto exterior de Orlando, agora mais

srio e sereno:

"

He lay as if in a trance, without perceptible breathing

and though dogs were set to bark under his window;

cymbals, drums, bons beaten perpetually in his room; a

gorse bush put under his pillow; and mustard plasters

applied to his feet, still he did not wake, take food, or

show any sign of life for seven whole days. (...) Yet,

some change, it was suspected must have taken place in

the chambers of his brain, for though he was perfectly

rational and seemed graver and more sedate in his ways

than before, he appeared to have an imperfect

recollection of his past life" (1)

A necessidade humana de renascimento atravs da morte

sugerida ainda pela bigrafa : "Had Orlando worn out by the

extremlty of his suffering, died for a week, and then come to

life again ?" (2)

Depois de una primeira fase em que a sua masculinidade

ficara ferida perante si prprio e os seus semelhantes, Orlando

procura agora afastar da sua vida todos os elementos femininos e

sociais que impeam o seu prprio crescimento; por isso escolhe

a solido e isola-se na casa dos seus antepassados:

Cl) Orlando, pp. 41 e 42

C2) Orlando, p. 43
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"

Now Orlando gave himself up ta a life of extreme

solitude. His disgrace at Court and the violence of

his grief were partly the reason of it, but as he made no

effort to defend himself and seldom invited anyone to

visit him (...) it appeared as if to be alone in the

great house of his fathers suited his temper. Solitude

was his choice" (1)

Esta solido leva-o a diversas reflexes sobre o sentido da

vida e da morte, do amor e da fama, muito frequentes ao longo de

todo o captulo e que nos mostram a preocupao de Orlando na

busca de uma verdade que o ultrapassa. A descida cripta dos

seus antepassados, para alm de o levar a concluir que apenas o

escritor imortal (Orlando constata o vazio da vida da nobreza

baseada na vaidade), , segundo Bachelard, uma descida ao

inconsciente. A casa, smbolo do ser interior (que neste caso

se busca no Eu Superior ), cujos andares representam os diversos

estados de alma neste momento tambm um smbolo de refgio e

proteco, um poder integrador dos pensamentos, recordaes e

sonhos humanos. Na perspectiva psicanaltica o exterior da casa

(recordemos as descries das primeiras pginas do primeiro

captulo da obra) corresponde mscara ou aparncia do homem;

o tecto corresponde ao controle da conscincia (Orlando -nos

apresentado pela primeira vez no sto); medida que se desce

at cave aproximamo-nos do inconsciente:

"Orlando now took a strange delight in thoughts of death

and decay (...) he must descend into the crypt where his

ancestors lay, coffin piled upon coffin, for ten

generations together C. . . ) The conqueror had wished to

testify how ali pomp is built upon corruption, C...) how

the crimson velvet turns to dust C. . . ) "Nothing remains

of ali these Princes 'Orlando would say,
'

except orne

digif (...)

Cl) Orlando, p. 43.
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Standing upright in the solitude of his room, he vowed

that he would be the first poet of his race and bring

immortal lustre upon his name. He said (reciting the

names and exploits of his ancestors) that sir Boris had

fought and killed the Paynim; sir Gawayn, the Turk (. . . )

But of ali that killing and campaigning, that drinking

and love-making, that spending and hunting and riding and

eating what remained? A skull; a finger. Vhereas, he

said, turning to the page of Sir Thomas Browne (...) and

Orlando comparing that achievement with those of his

ancestors, cried out that they and their deeds were dust

and ashes but this man and his words were immortal" (1)

Orlando em busca do seu prprio Eu Superior rejeita neste

captulo (ao contrrio do que acontecia no primeiro) a vida

social da nobreza em que se inseria; no entanto ao rejeitar a

vaidade v Orlando no consegue fugir vaidade da ambio e da

fama, presentes no seu amor pela escrita. A transformao

qualitativa em relao a este aspecto dar-se- mais tarde,

depois da visita do poeta Nick Greene. 0 amor de Orlando pela

escrita que, gerado segundo a autora/bigrafa pelo seu grande

amor pela leitura, entra em conflito com a sua posio social

("a fine gentleman like that had no need of books"), torna-o

completamente insensvel prpria riqueza material: "So it

was, Orlando would sit by himself, reading, a naked man" (2).

Isto prova que o processo de individuao de Orlando, o seu

percurso para atingir o Eu Superior, ter que se basear na

evoluo da prpria psique do heri, Independentemente das

situaes ou presses sociais a que esteja sujeito. De acordo

com Jung, a sociedade no valoriza os progressos da psique; ela

premeia sempre as realizaes e no as personalidades:

"

Let him leave books, they said to the palsied or the

(1) Orlando, pp. 44, 45 e 51.

C2) Orlando, p.47.
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dying (...) The wretch takes to writing. And while this

is bad enough in a poor man (...) for he has not much to

lose, after ali - the plight of a rich man, who has

houses and cattle, maid servants, asses and linen and yet

writes books, is pitiable in the extreme
"

d)

Depois de ter superado o conflito nobreza/poesia ( Orlando

encontra-se na primeira fase do processo de individuao em que

o indivduo descobre que a Persona no individual mas

colectiva e a sua identificao com esta comea a enfraquecer )t

Orlando vai aprender agora a conciliar o seu grande amor pela

poesia e o seu grande desejo de fama:

"

Thus had been written, before he was turned twenty-

five, some forty-seven plays, histories, romances, poems,

some in prose, some in verse; some in French, some in

Italian; ali romantic and ali long. (...) Now, again, he

paused, and into the breach thus made, leapt ambition,

the harridan, and Poetry, the witch, and Desire of Fame,

the strummpet; ali joined hands and made of his heart

their dancing ground
"

(2).

Quando, na solido do seu quarto, Orlando pega na pena para

escrever, duas imagens lhe vm imediatamente memria: Sasha e

o velho poeta. Estas duas figuras representam, como j foi dito

atrs, as duas foras em conflito, de momento, na psique de

Orlando: em Sasha, elemento da corte, encontra-se Orlando como

nobre em busca de fama; o velho poeta representa a capacidade do

heri de atingir a totalidade atravs da criatividade e da

integrao psquica. A primeira fase do processo de individuao

em que se encontra ( fase de dissoluo da Persona ) leva

Orlando a desejar ainda Sasha; no entanto a sua psique aponta J

para um nvel superior quando, ao espalhar a tinta sobre a mesa,

Cl) Orlando, p. 47.

(2) Orlando, pp. 48 e 50.
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a imagem da Princesa substituda pela do velho poeta, ainda

pouco perceptvel e mal reconhecido por Orlando:

"

Thus it was that Orlando, dipping his pen in the ink,

saw the mocking face of the lost Princess and asked

himself a million questions instantly which were as

arrows dipped in gall. Vhere was she, and why had she

left him ? was the Ambassador her uncle or her lover ?

Had they plotted ? Vas she forced ? Vas she married ? Vas

she dead ? - ali of which so drove their venom into him

that (...) he plunged his quill so deep into the inkhorn

that the ink spirted over the table, which act (...) at

once substituted for the face of the Princess a face of a

very different sort. But whose was it, he asked himself ?

(...) This is the face of that rather fat, shabby man who

sat in Twitchetf s room ever so many years ago when old

Queen Bess carne here to dine
"

(1)

0 amor de Orlando pela poesia e pela escrita ainda um amor

tingido de ambio de fama e vaidade. 0 seu orgulho de ser

considerado um intelectual e um escritor leva-o a procurar

conviver com os seus pares que muito admira:

"

For Orlando, in the state he was now in, there was a

glory about a man, who had written a book and had it

printed, which outshone ali the glories of blood and

state (...) and his love of the country proved that he

himself belonged to the sacred race rather than to the

noble
-

was by birth a writer, rather than an aristocrat

-

possessed him. (2)

Este caminho errado seguido pelo Ego do heri ( a ambio de

prestgio resulta da no diferenciao da Persona da psique

d) Orlando, pp. 49, 50.

(2) Orlando, p.52.
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colectiva) ser posto em causa aps a visita de Nick Greene, que

representa a tentativa falhada do heri de se encontrar atravs

da fama ( como poeta ) e ia imitao de um poeta famoso. A

imitao um processo absolutamente contrria ao desenvolver da

individuao, e a procura de um ideal numa pessoa outro dos

perigos deste percurso. Todo o encontro caricato e

contraditrio. Orlando comea por revelar as suas contradies

ao sentir-se envergonhado
"

unaccountably ashamed of the

number of his servants and the splendour of his table
"

Cl); e

Nick Greene revela-se apenas ura oportunista que nada sabe sobre

poesia e capaz apenas de contar anedotas e emitir opinies

ridculas sobre os seus contemporneos :

"

Of the nature of poetry itself, Orlando only gathered

that it was harder to sell than prose, and though the

lines were shorter took longer in the writing (...)

Shakespeare, he admitted, had written some scenes that

were well enough; but he had taken them chiefly from

Marlowe
"

(2)

Greene uma mscara, um tique da sociedade da poca e

poderia s-lo em todas as pocas. Tudo nele superficialidade,

vaidade e desprezo pelos sentimentos humanos. isso que o leva a

escrever um panfleto em que satiriza a vida de Orlando at ao

pormenor e mesmo uma das suas tragdias.

Orlando sente-se ultrajado, e mais uma vez desiludido^ queima

as obras j escritas e promete nada mais ter a ver com os homens

("Greene' s ridicule of his tragedy hurt him as much as the

Princess
'

ridicule of his love
"

, (3) ); desta resoluo

apenas sobrevive o poema
"

The Oak Tree
"

-
"

which was his

boyish dream and very short
"

(4)
-

os animais e a natureza :

(1) Orlando, p. 53.

(2) Orlando, pp. 54 e 55.

(3) Orlando, p.64.
(4) Orlando, p.60.
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"'For' he murmured scarcely above his breath as he turned

to his books, 'I have done with men
'

(...) Love and

ambition, women and poets were ali equally vain.

Literature was a farce (...) Two things alone remained to

him in which he now put any trust: dogs and nature; an

elk-hound and a rose bush. The world, in ali its variety,

life in ali its complexity, had shrunk to that. Dogs

and a bush were the whole of it. So feeling quit of a

vast mountain of illusion, and very naked in consequence,

he called his hounds to him and strode to the Park
"

(1)

0 afastamento de Orlando da sociedade humana mais um passo

no processo de individuao, uma espcie de descida para dentro

de si mesmo e do seu inconsciente, em que pouco a pouco ele se

vai afastando das Personas/ mscaras sucessivas que quer o seu

prprio Ego quer a sociedade lhe impe. A nudez ( J

anteriormente aflorada ) de Orlando psicolgica pois tem a ver

com a libertao de uma vasta montanha de iluses, perdidas

inevitavelmente com dor no desenvolvimento do processo. Ele

continua no entanto procura da sua identidade e do equilbrio.

Encontr-los- momentaneamente no carvalho que J no primeiro

captulo lhe trouxera tranquilidade:

*He flung himself under his favourite oak tree and felt

that if he need speak to another man or woman so long as

he lived; if his dogs did not develop the faculty of

speech; if he never met a poet or a Princess again, he

might make out what years remained to him in tolerable

content ( 2)

Ms aps ms, ano aps ano, Orlando continua a reflectir sob

o carvalha, confrontando-se com os mais srios problemas. Assim

se passam anos de vida embora no exista correspondncia exacta

d) Orlando, p. 60.

(2) Orlando, p. 61.
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entre o tempo psicolgico de Orlando e o tempo cronolgica. Este

facto poder significar que, no percurso em direco ao Eu

Superior que Orlando comeou a percorrer, a coincidncia entre

as etapas ganhas na psique, e o tempo cronolgico, nem sempre

exacta.

Esta discrepncia reflecte tambm a concepo de Voolf sobre

as diferentes idades do homem. Segundo ela a
"

idade do

indivduo, determinada pelo
'

tempo no esprito ', varia segundo

o temperamento potico e a faculdade imaginativa desse

indivduo" Cl):

"
But time, unfortunately, though it makes animais and

vegetables bloom and fade with amazing punctuality, has

no such simple effect upon the mind of man (...). It

would be no exaggeration to say that he would go out

after breakfast a man of thirty and come home to dinner a

man of fifty-five at least. Some weeks added a century to

his age, others no more than three seconds at most. (2).

Um dia Orlando consegue afastar a imagem de Greene e jura a

si prprio encontrar o caminho s:
" '

I
'

11 be blasted
'

he

said,
'

if I ever write another word or try to write another

word to please Nick Greene or the Muse. Bad, good, or

indifferent, I' 11 write from this day forward to pleased'

myself" (3). A partir daqui a sua personalidade desenvolver-

-se- para alm da identificao com os seus antepassados, para

alm dos desejos de Sasha ou das opinies de Greene. Esta

resoluo exige uma certa coragem pois ele teme que uma vez

retirados os modelos nada reste da sua identidade:

"

Upon which, as a cur ducks if you stoop to shy a stone

at him, Memory ducked her effigy of Nick Greene out of

(D N. C Thakur, The symbolism of Virgnia Voolf. London,

Oxford University Press, 1965, p. 90.

(2) Orlando, pp. 61 e 62.

(3) Orlando, p.64.
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sight; and substituted for it -

nothing whatever. But

Orlando, ali the same, went on thinking. He had indeed

much to think of
"

Cl).

Estamos perante a segunda fase do processo de individuao

(que apenas se pode realizar atravs da relao com algum ) -

o

confronto com a Sombra. A resoluo do heri, de escrever para

seu prprio prazer, por um lado um reconhecimento do seu erro

e por outro uma assimilao de um novo elemento sua

personalidade. Orlando desenvolve tambm neste passo a segunda

das quatro funes psicolgicas fundamentais: o pensamento.

A partir de agora o heri rejeita a fama e louva a

obscuridade e a escurido ( smbolo jungiano do inconsciente, do

qual ele procura aproximar-se ) pela liberdade de movimentos que

permitem:

"

Vhile fame impedes and constricts, obscurity wraps

about a man like a mist; obscurity is dark, ample and

free; obscurity lets the mind take its away unimpeded.

Over the obscure man is poured the merciful suffusion of

darkness. None knows where he goes or comes. He may seek

the truth and speak it; he alone is free; he alone is

truthful; he alone is at peace. And so he sank into a

quiet mood, under the oak tree, the hardness of whose

roots, exposed above the ground, seemed to him rather

comfortable than otherwise
"

(2).

Como podemos ver, esta descrio do encontro do homem com a

liberdade, a verdade e a paz atravs da obscuridade/ coaduna-se

com as noes de equilbrio psquico atravs do encontro com o

Eu Superior . Aqui tambm, como em todos os momentos de

equilbrio psicolgico Orlando encontra-se debaixo do carvalho.

(1) Orlando, pp. 54 e 65.

(2) Orlando, p. 65.
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A reaco do heri experincia destruidora com Nick Greene

corresponde ao que Jung chama
"

restabelecimento regressivo da

persona". A, o indivduo, aps sentir-se aniquilado por efeito

de uma experincia desse tipo, recua para uma fase anterior da

sua personalidade, renunciando ao risco e mantendo-se dentro dos

limites mnimos das suas possibilidades.

Orlando, agora liberto das dores causadas pela ambio e

vaidade pode voltar-se para o Eu Superior simbolizado pela

casa; no entanto, embora repare pela primeira vez na sua

coerncia e integrao Orlando no se d conta conscientemente

do valor simblico da casa como imagem daquele arqutipo:
"

It

looked a town rather than a house, but a town built, not hither

and thether, as this man wished or that, but circumspectly, by a

single architect with one idea in is head d). Embora liberto de

todos os impedimentos anteriores, ele no consegue ainda

encontrar o prpria caminho; a casa entendida apenas como uma

casa e no como a imagem do Eu Superior; os seus antepassados

preenchem agora embora de um modo diferente o lugar de Greene;

Orlando sente-se envergonhada par ter querido sobrepor-se-lhes e

louva-os como modelos. Resolve decorar toda a casa de novo num

gesto de homenagem a tudo o que fora feito anteriormente e

comea a receber. No entanto, no aprecia totalmente as festas

que d. Uma parte de si prprio, a parte que mais activamente

procura o Eu Superior, encoraja-o a abandonar os convidados e a

retirar-se para escrever solitria a longo poema
"

The Oak

Tree ".

"

But when the feasting was at its height and his guests

were at their revels, he was apt to take himself off to

his private room alone. There when the door was shut, and

he was certain of privacy, he would have out an old

writing book, (...) and labelled in a round schoolboy

hand,
' The Oak Tree, A Pem

'"

Cl).

(1) Orlando, p.66,
(2) Orlando, p. 70.
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Mas o poema no avana; pelo contrrio, parece diminuir cada

vez mais medida que Orlando escreve apesar raesmo da

modificao no seu estilo, correspondente ao inicia das

modificaes na sua vida. 0 heri sente que a procura da

integrao e equilbrio feita de regresses e receia terminar

mais pobre do que comeou C o que apenas mais uma

caracterstica normal do processo ):

"But, as he scratches out as many Unes as he wrote in,

the sum of them was often, at the end of the year, rather

less than at the beginning, and it looked as if in the

process of writing the pem would be completely un-

written (...) he had changed his style amazingL.His

flority was chastened; his abundance curbed; the age of

prose was congealing those warm fountains (1).

Jung diz-nos que embora se tente descrever o processo de

individuao em termos de estgios ele bem mais

complexo, assemelhando-se a uma espiral na qual os indivduos

permanecem confrontando-se com as mesmas questes bsicas de

forma cada vez mais evoluda, alis exactamente isto que

acontece com Orlando em relao a certos temas abordados

insistentemente sob diversas perspectivas em toda a obra: o

significado do amor, da vida/morte, a essncia e aparncia das

coisas, entre outros.

Um dia, estando Orlando a escrever o poema surge sob uma

forma muito discreta a sua componente feminina -

a Anima

personificada na arquiduquesa Harriet. Estamos perante o incio

do confronto com este arqutipo ( terceira fase do processo de

individuao ) e verificamos que a Persona de Orlando, imagem

masculina ideal a nvel exterior, uma vez enfraquecida agora

compensada pela reaco feminina interior -

o aparecimento da

Anima. Esta surge primeiro como uma sombra, uma apario

Cl) Orlando, p. 70.
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estranha vinda no se sabe de onde, semelhante a uma lebre audaz

e curiosa:

"(...) Vhen a shadow crossed the tail of his eye. It was

no shadow he soon saw, but the figure of a very tall lady

in riding hood and mantle crossing the quadrangle on

which his room looked out. (...) Three days later the

same apparition appeared again; and on wednesday noon

appeared once more
"

(1)

A arquiduquesa Harriet viera conhecer Orlando pois vira num

retrato a semelhana deste com a sua irm j morta. Assinale-se

aqui o facto de Orlando apresentar um rosto que pode ser tomado

por um rosto feminino;
"

She had seen his picture and it was the

image of a sister of hers who was (...) long since dead.
"

(2)

At agora Orlando apenas se concentrara na prpria

masculinidade; a partir deste momento a sua componente feminina

apodera-se da vida do heri como um fantasma que assombra cada

canto da manso:

"

Orlando was haunted every day and night by phantoms of

the foulest kind. (...) There she was, flopping about

among the chairs; he saw her waddling ungracefully across

the galleries (...) Vhen he chased her out, back she carne

and pecked at the glass till she broke it (3)

Esta perseguio representa j a primeira tentativa de

trazer ao de cima definitivamente a componente feminina do heri

para atingir posteriormente o Eu Superior andrgino. Orlando, no

entanto, no est preparado para isso, no reconhece o

significado psicolgico da arquiduquesa. e parte para

Constantinopla. A prpria arquiduquesa ( embora simbolizando a

Cl) Orlando, p. 71.

C2) Orlando, p. 71.

C3) Orlando, p. 73.
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Anima) apresenta alguns traos masculinos antecipando o encontro

de Orlando ( andrgino ) com Shelmerdine C andrgino )
"

(. . . )

and had she not shown a knowledge of wines rare in a lady, and

made some observations upon firearms and customs of sportsmen in

her country, which were sensible enough (...)
"

Cl)

Ao tentar fugir do fantasma da arquiduquesa e

consequentemente do amor e do seu reversa, o desejo, que o

assaltam, Orlando foge da prpria Anima, 0 efeito desta ( ou do

Animus ) sobre o Ego segundo Jung o seguinte :
"

este

experincia uma vaga sensao de derrota moral e comporta-se de

um modo mais defensivo e desafiador
"

(2). esta a

personalidade que Orlando assumir na primeira parte do captulo

III como embaixador em Constantinopla at passar pelo sono de

sete dias que o far mudar de sexo.

(1)

(2)

Orlando, p. 74.

C.G. Jung, Aspects of the Feminlne. England, Routledge
and Kegan Paul, 1982, p. 174.
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IV
-

1.2.3 Captulo III

"

Vhen animus and anima meet, the

animus draws his sword of power

and the anima ejects her poison of

illusion and seduction. The

outcome need not always be

negative, since the two are

equally likely to fali in love
"

( C.G. Jung, Aspects of ths.

Femlnine)

Como sabemos, o recalcamento ou supresso de qualquer

elemento psquica num determinado ponto leva ao aparecimento de

uma fora compensadora noutro ponto. Por isso Orlando depois de

ter
"

suprimido por longo tempo a componente feminina da sua

prpria psique
"

(1) acordar transformado em mulher o que lhe

permitir a partir de agora atingir o conhecimanto intuitivo da

realidade, a ltima das quatro funes psicolgicas fundamentais

j referidas.

A vida e os deveres de Embaixador que Orlando obrigado a

desempenhar, todo o seu comportamento formal, marcam ainda o

mundo masculino a que pertence; esta estrutura culmina na

pomposa recepo dada para celebrar um facto de muito

significado na carreira do heri
-

a concesso de um ducado. No

entanto e apesar de ser estimado e mesmo adorado por muitos, ele

no faz amigos. Isto significa que o seu ajustamento ao papel

que desempenha no mundo masculino no total:

d) A. Louise Poresky, The Elusive Self. Psyche and Spirit

in Virginia Voclfs novis. USA, University of Delaware

Press, 1981, p, 170,
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"

Though Orlanda performed these tasks to admiration and

never denied that they are perhaps, the most important

part of a diplomatis't duties, he was undoubtedly

fatigued by them, and often depressed to such a pitch of

gloom that he preferred to take his dinner alone with

his dogs (...) This was thought to be Orlando himself,

and his prayer was, no doubt, a pem said aloud, for it

was known that he still carried about with him, in the

cosam of is cloak, a much scored manuscript; and

servants, listening at the door, heard the Ambassador

chanting something in an odd singsong voice when he was

alone
"

(1)

As cerimnias na Embaixada e as informaes
"

histricas"

dadas sobre o acontecimento so tambm uma stira muito clara

quer ao convencionalismo das cerimnias oficiais, quer aos

mtodos usados peles historiadores e bigrafos, numa palavra,

uma stira manifestao absurda de autoridade masculina que,

segundo Voolf, qualquer concesso de honras constitui. A

escritora explicita esta crtica na obra Three gulneas ao

comparar o uso de peas de metal ou fitas e roupas coloridas a

um rito de selvagens.

A presena do poema
"

The Oak Tree
"

agora guardado no

interior da capa do seu autor e repetido em segredo por este,

significa que o heri no abandonou a sua busca em direco ao

Eu Superior . A recepo dada pelo Embaixador acusa desde o

princpio sinais de um estranho desconcerto:

"

The rumour had got about among the natives that some

kind of miracle was to be performed (...) but as the

coronet settled on Orlando' s brows a great uproar rose.

Bells began ringing; the harsh cries of the prophets

were heard above the shouts of the people; many turks

(1) Orlando, pp. 77 e 78.
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fell flat to the ground and touched the earth with their

foreheads. A doer burst open. The natives pressed into

tbe banqueting rooms. Vomem shrieked. A certain lady,

vho was said to be dying for love of Orlando, seized a

candelabra and dashed it to the ground
"

Cl)

Durante a noite os factos so ainda mais obscuros e

nebulosos ( tal como acontecera com as aparies da arquiduquesa

Harriet ):

"

A washer woman (...) said that she saw a man' s figure,

wrapped in a cloak or dressing gown, come out upon the

balcony. Then, she said, a woman, much muffled, but

apparently of the peasant class was drawn up by means of

a rope which the man let down to her an to the balcony.

There, the washer-woman said, they embraeed passionately

'like lovers 'and went into the room tagether, drawing

the curtains so that no more could be seen
"

(2).

Esta :ena fantstica pode ser interpretada como uma

representao de confronto com a Anima C terceira fase do

processo de individuao ) ou da unio dos elementos masculino e

feminino em Orlando. 0 arqutipo , tal como Jung recomenda^

encarado e apresentado como uma pessoa real com quem se pode

comunicar. Na sequncia da referida noite Orlando mergulha num

sono/transe que durar sete dias e no final do qual acordar

transformado numa mulher. Como em todos os pontos fulcrais do

processo de individuao do heri, o poema sobre o carvalho est

presente :
"

Many were scribbled over with poetry, in which

frequent mention was made of an oak tree
"

(3).

0 nmero sete tem, em termos simblicos inmeros

significados de entre os quais os mais comuns so os de mudana

(1) Orlando, pp. 79 e 82.

(2) Orlando, p.82.
(3) Orlando, p.83.
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aps o completar de um ciclo, renovao positiva, totalidade de

espao e de tempo, dinamismo, perfeio. Simboliza ainda para

alguns povos ( Os Hebreus, certas tribos africanas ) a

totalidade humana resultante da unio do macho e da fmea, a

unio dos contrrios, sendo por esse motivo o nmero do

andrgino hermtico.

A cena das trs damas, que se desenrola imediatamente antes

de Criando acordar representa uma libertao em direco a uma

nova realidade : as trs Senhoras Pureza, Castidade e Modstia

(significativamente elas possuem o ttulo de Lady ) apresentam

as caractersticas do
"

indivduo que apenas utiliza os aspectos

femininas da sua personalidade
"

d); elas so pouco profundas,

procuram afastar-se da realidade e obstruir o avano da Verdade.

Esta no entanto C que no apresenta nenhuma definio de gnero)

afasta-as com os seus toques de trombeta, claramente

anunciadores de algc de novo, at acordar Orlando com um deles:

"

Our Lady of Purity speaks first:
'

I am the guardian of

the sleeping fawn; the snow is dear to me; and the moon

rising; and the si 1 ver sea. Vith my robes I cover the

specked hen's eggs and the brindled sea shell; I cover

vice and poverty. On ali things frail or dark or

doubtful; my veil descends. Vherefore, speak not, reveal

not, spare. 0 spare
'

Here the trumpets peei forth

'Purity Avaunt ! Begone Purity !
'

(...) The three si.sters join hands singing as they go :

'
Truth come not out from your horrid den. Hide deeper,

fearful Truth. For you flaunt in the brutal gaze of the

sun things that were better unknown and undone; you

unveil the shameful, the dark you make clear, Hide!

(1) A. Louise Poresky, op. cit., p. 170.
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Hide! Hide!' The trumpets, meanwhile, still blare forth.

'

The Truth and nothing but the Truth
'

(...) They retire ir haste, waving their draperies over

their heads, as if to shut out something that they dare

not lcok upon and close the dcor behind them
"

Cl).

Orlando, agora liberta de quaisquer traos limitativos tanto

masculinos como femininos, torna-se um novo ser andrgino, uma

verdade que as mentes puritanas nunca poderiam aceitar. Esse

ser, embora pertecendo ao mundo do Feminino mantm a sua

identidade prpria
-

a sua qualidade andrgina:

"

His form -

rcmbined in one the strength of a man and a

woman' s graa (. . . ) Orlando had become a woman
- there

is no denying it. Eut in every other respect, Orlando

remained precsely as he had ^een. The change of sex,

though it altered their future, did nothing whatever to

alter their identity. Their faces remained, as their

portraits prove, practically the same
"

C2),

Ao abandonar Constantinopla para viver cem os ciganos,

Orlando abandona o mundo masculino que exige que cada acto seja

ditado peio sexo de seu agente; entre es ciganos ela encontra-se

numa sociedade com outras leis, desprende-se completamente dos

pontos de vista da sociedade tradicional e tem a possibilidade

de experienciar a vida a um outro nvel, o que importante para

atingir a integrao de Eu Superior.

0 amor pela natureza leva Orlando cada vez mais longe

procura da verdade:

"

She began
*

o think, was Nature beautiful or cruel; and

then she asked herself what this beauty was; wether it

(1) Orlando, pp. 34 a 86.

(2) Orlando, pp. 86 e 87.
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was in things themselves, or only in herself; so she

went on to the nature of reality, which led her to

truth, which in its turn led to Love, Friendship.

Poetry; which meditations, since she could Impart no

word of them, made her long, as she had never longed

before, for pen and ink. "d).

Esta procura de um significado mais profundo para alm das

aparncias intriga e faz desconfiar os ciganos que comeam a

desejar o seu afastamento:

"... and yet they felt, here is someone who doubts;

(. . . )here is someone who does not do the thing for the

sake of doing; nor loaks for looking's sake; here is

someone who believes neither in sheep-skin nor basket;

but sees something else
"

(2).

Por seu lado Orlando decide abandonar os ciganos e voltar a

Inglaterra, especialmente depois de ter tido uma viso que lhe

recorda o seu pas natal . Isto significa que ela no conseguiu

anular o poder efectivo do inconsciente e a prpria necessidade

de individuao, nem mesmo atravs duma vida em que a

necessidade exterior premente determinante.
"

S aquilo que

somos realmente
"

diz Jung ," tem o poder de curar-nos "(3).

Neste captulo, com a dissoluo da Persona desencadeou-se a

actividade da psique colectiva. Esta trouxe ao de cima contedos

cuja existncia era anteriormente ignorada. A partir daqui um

processo inconsciente e Impessoal controlar cada vez mais a

conscincia at se estabelecer um equilbrio entre ambos. Este

obter-se- quando a conscincia for capaz de compreender e

assimilar os contedos produzidas pelo inconsciente.

(1) Orlando, p.91.
(2) Orlando, p.91,
(3) 0 eu e o inconsciente Petrpolis, Ed. Vozes, 1978, p. 43,
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IV -1.2.4 -

Captulo IV

Orlando vai agora habituar-se identidade feminina e

reflectir sobre as vantagens e desvantagens de pertencer a cada

um dos sexos, chegando concluso que encontra mais felicidade

em ser mulher:

"

Vhich is the greater ecstasy ? The man's or the

woman' s ? And are they not perhaps the same ? No she

thought this is the most delicious C thanking to the

Captain but refusing ), to refuse and see him frown

(...) this was the most deliciouus of ali, to yield

and, see him smile
"

(1)

No entanto, avisa a bigrafa, Orlando ainda uma criana

que se familiariza com um brinquedo novo e no uma mulher

madura:
"

It raust be remembered that she was like a child

entering into possession of a pleasaunce or toy cupboard, her

arguments would not commend themselves to mature women who have

had the run of it ali their lives
"
(2).

Orlando apercebe-se ento das fraquezas do sexo a que

pertence:

"'

Lord! Lord!
'

she cried again at the conclusion of her

thoughts
'

must I then begin to respect the opinion of

the other sex, however monstruous I think it ?
*

(. . . )

'Vomen are not ( judging by my own short experience of

the sex ) obedient, chaste, scented, and exquisitely

apparelled by nature. They can only attaln these graces,

without which they may enjoy none of the delights of

life, by the most tedious discipline
' "

(3).

d) Orlando, p.97.
(2) Ibid.

(3) Orlanda, p.98.
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Censura-o pela sua futilidade e tolice e censura tambm o

sexo masculino per tratar a mulher como um ser to insensato. Ao

fazer estas crticas a posio de Orlando a de um indivduo

neutro que no pertence nem a um sexo nem a outro, numa palavra

a de um ser andrgino:

"

Ali I can do, once I set foot on English soil, is to

pour out tea and ask my lords how they like it. D' you

take sugar ? D' you take cream ? And mincing out the

words, she was horrified to perceive how low an opinion

she was forming of the other sex, the manly, to which it

had once been her pride to belong.
'

To fali from a

mast-head ', she thought,' because you see a woman's

ankles; to dress up like a Guy Fawkes and parade the

streets, so that women may praise you; to deny a woman

teaching lest she may laugh at vou; to be the slave of

the fraiiest chit in petticoats, and yet to go about as

if you were the Lcrds of creation - Heavens !
'

she

thought, 'what fools they make of us
- what fools we are

!
'

And here it would seem from some ambiguity in her

terms that she was censuring both sexes equally, as if

she belonged to nether; and indeed for the time being,

she seemed te vacillate; she was man; she was woman;

she knew the secrets, shared the weaknesses of each. It

was a most bewilderng and whirligig state of mind to be

in (...) Thus, it is no great wonder, as she pitied one

sex against the other, and found each alternately full

of the most deplorable infirmities, and was not sure to

which she belonged "(D.

Reconhecer tudo isto significa avanar mais um passo no

processo de individuao atravs do confronto com a Sombra e

(1) Orlando, p.99.
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consequentemente do reconhecimento das partes negativas de cada

lado de si-mesmo ( as diversas fases do processo atrs

mencionadas no implicam rigidez e linearidade, desenvolvendo-se

mais por avanos e recues sucessivos) .

Como j referi, depois de ter conhecido e avaliado as

qualidades e fraquezas de ambos os sexos Orlando decide que

prefere ser mulher:

"(...)
'

better be qut of martal ambition, the love of

power, and ali the other manly desires if so one can

more fully enjoy the most exalted raptures known to the

humane spirit, which are ', she said aloud, as her habit

was when deeply moved,
'

contemplation, solitude, love*

'Praise Gcd that I'm a woman !
'

Cl)

Este ponto, que desenvolveremos mais tarde ilustra muito

claramente o pensamento de Voolf sobre a mulher e o artista

podendo articular-se tambm com a faceta feminista da

androginia. Tambm o aspecto referido seguidamente
-

o amor

pelas mulheres
-

se relaciona com a vida pessoal e as concepes

da autora. Orlando pensa, tal como Voolf, que uma mulher pode

amar melhor outra mulher que um homem:

* "

Though she was herself a woman, it was still a woman

she loved; and if the consciousness of being of the same

sex had any effect at ali, it was to quicken and deepen

those feelings which she had as a man. For now a

thousand hints and mysteries became plain to her that

were then dark. Now, the obscurity, which divides the

sexes and lets linger innumerable impurities in its

gloom, was removed, and if there is anything in what the

poet says about truth and beauty this affection, gained

(1) Orlanda, p. 100.
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in beauty what it lost in falsity, At last, she cred,

she knew Sasha as she was, and in the ardour of this

discovery, and in the pursult cf ali those treasures

which were now revealed, she was so rapt and enchanted

that it was as if a cannon bali had exploded at her ear"

d).

A obscuridade e falsidade que separam os sexos

resultam, segunda Voolf da atitude masculina. Um homem

ou uma mulher que no tenham contacto com o elemento

Feminina representam a atitude Masculina.

Consequentemente, este indivduo impor identidades

psicolgicas e sociais diferentes aos dois sexos. 0

ideal a androginia. Somente atravs da androginia

desaparecer a obscuridade e falsidade existentes entre

os sexos. Orlando entra em contacto com esta androginia

quando se torna uma mulher e assim equilibra a

parcialidade em que vivera at a . Como andrgino

Orlando ama uma mulher sem qualquer impedimento
"

(2).

A liberdade constantemente reclamada por Orlando :

liberdade para recusar o convencionalismo e a escravido,

liberdade para dizer o que pensa, liberdade enfim para existir

como ser total sem traos limitativos de ura ou outro sexo:

"

Still, if f meant conventionality, raeant slavery,

meant deceit, meant denying her love, fettering her

limbs, pursing her lips and restraning her tongue, then

she would turn about with the ship and set sail once

more for the gipsies
"

C3)

(1) Orlando, p, 101.

(2) Louise Poresky, op. cit., p. 173,

(3) Orlando, p. 102 .
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Esta capacidade de compreender e viver aquilo que comum

aos dois sexos aproxima Orlando cada vez mais do Eu Superior.

Indcio desse facto a recordao da imagem do velho poeta (ele

representa o Eu Superior de Orlando ), que remete a herona

para o seu prprio poema
-

"The Oak Tree ". Este reflecte o

desenvolvimento da processo de individuao no sentido da

totalidade , que Orlando v reflectida no velho poeta. Por isso,

ela esquece a sua identidade sexual ao pensar no poema sonhando

apenas com a glria que este lhe poder trazer:

"

The forra of it, by the hazard of fancy, recalled that

earliest, racst persistent memory-the man with the big

fcrehead in Twitchetf s sitting-room, the man who sat

writing, or rather lookng, but certainly not at her,

for he never seemed to see her (...) and whenever she

thought of him, the thought spread round it, like the

risen mcon on turbulent waters a sheet of silver calm.

Now her hand went to her bosom, where the pages of her

pem were hidden safe. It raight have been a talisman

that she kept there. The distraction of sex, which hers

was, and what it meant, subsided; she thought now only

of the glory of poetry (...) The poefs, then, is the

highest office of ali
"

d).

0 que Voolf quer dizer-nos com isto que a poesia se situa

num mundo onde no h distines de sexo ou outras; essa

poesia que leva Orlando ao mago da prpria alma. Encontramos

aqui uma fuso de elementos diversos, todos eles contidos no

arqutipo do Eu Superior:
"

a criatividade, a androginia, a

verdade, a alma e o conceito de Deus
"

(2) Este transmitido

atravs da religiosidade de Orlando, uma religiosidade muito

prpria e individualizada:

(1) Orlando, pp. 102 e 108.

(2) Louise Poresky, op. cit., p.174.
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"

Nothing, however, can be more arrogant, though nothing

is ccmmoner than to assume that of Gods there is only

one, and of religions none but the speakefs. Orlando,

it seemed, had a faith of her own. Vith ali the

religious ardour in the world, she now reflected upon

her sins and the imperfections that had crept into her

spiritual state ". (1)

0 percurso evolutivo de Orlando como poeta coincide como j

foi dito com o processo de evoluo em direco ao ser

individuado e andrgino; este processo , como a herona se

apercebe, longo e rduo, pois implica a aceitao dos prprios

processas inconscientes. Orlando desce de novo cripta que

contm os tmulos dos seus antepassados, simbolicamente ao

inconsciente:

"

Ve must shape our words ti 11 they are the thinnest

integument for our thoughts. Thoughts are divine etc.

(...)

'

I am growing up
'

,
she thought (...)' I am losing my

illusions, perhaps to acqure new ones
'
(...) It was a

disagreeable process, and a troublesome. But it was

interestng, amazingly, she thought (...) and she

reviewed, as if it were an avenue of great edifices, the

progress cf her own self along her own past. (. . . )

Slowly there had opened within her someting intrincate

and many-chambered, which one must take a torch to

explore, in prose not verse; (...) She had formed here

in solitude, (...) or tried to form, for Heaven knows

these growths are agelong in coming, a spirit capable of

resistance.
'

I will write ', she had said,
'

what I

(1) Orlando, p. 108.
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enjoy writing
'

(...) Yet, still, for ali her traveis

and adventures and profound thinkings and turnings this

way and that, she was only in process of fabrication
"

(1).

0 desenvolvimento da alma de Orlando aqui claramente

acentuado, tanto atravs das suas palavras como das da bigrafa,

de moda a no nos deixar dvidas sobre o significado do trajecto

da personagem.

Um dia, estando Orlando a escrever, aparece de novo como uma

sombra, a arquiduquesa Harriet, que de um momento para o outro

se transforma num homem. Tal como anteriormente , esta personagem

representa a componente sexual oposta da alma de Orlando; antes

era mulher e agora homem, antes Anima e agora Animus. Jung

afirma que a melhor maneira do indivduo lidar com a sua Anima

ou o seu Animus no os reprimir, investigar-lhes as origens,

tentar assimilar as imagens primordiais presentes por detrs

deles e finalmente traz-los luz do consciente. Orlando, desta

vez, no fugir da imagem. 0 arquiduque confessa que sempre fora

homem, que se apaixonara por Orlando ao ver o seu retrato e se

vestira de mulher para se aproximar. Mais uma vez se acentua a

natureza ambgua do rosto da herona, j referida tambm por um

dos criados por ocasio da chegada de Orlanda, agora em corpo de

mulher, Tambm importante acentuar a natureza andrgina desta

atraco: o arquiduque apaixona-se pelo retrato de um homem e

tenta apraximar-se desse homem numa primeira fase vestido de

mulher; agora os sexos ( ou pelo menos os disfarces sexuais
-

as

roupas ) mudaram mas o amor mantm-se. Esta concepo de que o

amor independente do sexo do sujeito e do objecto

corresponde exactamente tanto s concepes partilhadas pelo

grupo de Bloomsbury, como prpria experincia pessoal de

Voolf.

(1) Orlando, pp. 108 e 109.
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Depois de vrias declaraes de amor e alguns dias de

visitas, Orlando consegue afastar o arquiduque e ficar s. Para

continuar o seu processo de crescimento psquico, ela tem agora

dois desejos
" '

Life and a lover ', she murmured; and going to

her writing
-

table she dipped her pen in the ink and wrote:

'

Life and a lover "'CD

0 acto de registar por escrito esta frase relaciona

intimamente a escrita com as necessidades evolutivas do processo

de individuao do eu. Orlando decide procurar na sociedade

londrina a satisfao desses dois desejos.

Antes de desenvolver a histria de Orlando em Londres , a

bigrafa d-nos numa digresso elementos muito importantes em

relao definio de gnero em Orlando, que nos ajudam a

compreender o ponto de vista de Voolf sobre o ser andrgino.

Essa digresso refere a importncia da roupa como disfarce

sexual, como moi dadora par vezes dos nossos crebros e palavras

( recordemos as concepes do incio do sculo -

captulo II -

3), e smbolo das diferenas mais profundas existentes por

detrs dela:

"

Thus, there is much to support the view that it is

clothes that wear us and not we them; we may make them

take the mould of arm or breast ,
but they mould our

hearts, our brains, our tongues to their liking. (. . . )

The diffarence between the sexes is, happily, one of

great profundity. Clothes are but a symbol of something

hid deep beneath . It was a change in Orlando herself

that dictated her choice of a woman' s dress and of a

woman 's sex
"

(2)

(1) Orlando, p. 115.

(2) Orlando, pp. 117 e 118.
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Embora reconhea que as roupas podem ser bastante

determinantes, Voolf admite por outro lado que devido inter-

-relac entre os sexos, as mesmas roupas podem tambm ser

apenas um disfarce que em nada corresponde ao sexo do seu

portador:

"

For here again, we come to a dilemma. Different though

the sexes are, they intermix. In every human being a

vacillation from one sex to the other takes place, and

often it is only the clothes that keep the male or

female likeness, while underneath the sex is the very

opposite of what it is above
"

(1)

Orlando neste momento uma mistura de caractersticas dos

dois sexos impossvel de definir apenas como homem ou mulher,

que reflecte o princpio da preponderncia alternada ( cf

captulo 1 1-3 ) e comea a tornar-se um ser verdadeiramente

andrgino, aquele que para Voolf rene o melhor das capacidades

do ser humano:

"For it was this mixture in her of man and woman, one

being uppermost and then the other, that often gave her

conduct an unexpected turn. The curious of her own sex

would argue, for example, if Orlando was a woman, how

did she never take more than ten minutes to dress? And

were not her clothes chosen rather at random, and

sometimes worn rather shabby? And then, they would say

still, she has none of the formality of a man or a man's

love of power. She is excessively tender-hearted. She

could not endure to see a donkey beaten or a kitten

drowned. Yet, again, they noted, she detested household

matters, was up at dawn and out among the fields In

summer before the sun had risen. No farmer knew more

about the crops than she did. She could drink with the

best and liked games of hazard. She rode well and drove

Cl) Orlando, pp. 117 e 118.
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six horses at a gallop over London Bridge. Yet again,

though bold and active as a man, it was remarked that

the sight of another in danger brought on the most

womanly palpitations. She would burst into tears on

slight provocation. She was unversed in geography,

found mathematics intolerable, and held some caprices

which are more common among women than men, as for

instance that to travei south is to travei downhill.

Vether then, Orlando was most man or woman, it is

difficult to say and cannot now be decided
"

Cl)

Ao procurar satisfazer em sociedade os dois desejos atrs

referidos
,
Orlando sente-se frustrada pois acaba por descobrir

que o convvio mundano nada tem para lhe oferecer; a verdade e

o equilbrio procurados ter que encontr-los e aferec-los a si

prpria absolutamente s. Sobre o efeito de desiluso que a vida

mundana lhe causara ouamos Orlando e a sua bigrafa:

"
'I don't care if I never meet another soul as long as

I live 'cried Orlando, bursting into tears. Lovers she

had in plenty, but life, which is, after ali, of some

importance in its way^escaped her.
'

Is this C. . . ) what

people call life ? (...)
'

Ali these months that I've

been out in the world
'

said Orlando (...) 'I've heard

nothing but what Pippin might have said
"

(2).

A grande admirao que ainda tem pelos gnios literrios

leva Orlando a participar nas reunies da Senhora R. na

esperana de conhecer algum deles; e embora estas se revelem uma

iluso v, ela acaba por convidar Pope para a visitar e comea,

mais tarde a conviver tambm com Addison e Swift. 0 seu Ego em

conflito sobre o valor da fama e da glria procura, ainda

erradamente como acontecera com Greene, um apoio exterior, a

vida, atravs da proteco e adorao de um gnio. No entanto

(1) Orlando, p. 118.

C2) Orlando, p. 122.
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em breve se reconhece errada ao aperceber-se das limitaes do

seu dolo e da inutilidade de interferncias exteriores num

processo to pessoal como a busca de si-mesmo:

" '

This is indeed a very great honour for a young woman

to be driving with Mr. Pope' , she began to think (. . . )

'

I am the most blessed of my sex (...) Future ages will

think of us with curiosity and envy me with fury
'

(...)

'

Vhat a foolish wretch I am !
'

she thought
'

There is

no such thing as fame and glory. Ages to come will never

cast a thought on me or on Mr. Pope either
"'

(1).

0 smbolo do facho luminoso ( considerado por muitos

crticos como um smbolo de totalidade ) aqui associado com a

disciplina intelectual e o racionalismo; a atitude de Orlando em

relao a Pope alterna entre a crtica intensa durante os

momentos em que a carruagem passa debaixo de um candeeiro e a

reverncia sentimental quando regressam escurido. Voolf

compara mesmo o gnio a um farol :

"

Rather it resembles the lighthouse in its working,

which sends one ray and then no more for a time; save

that genius is much more capricious in its

manifestations and may flash six or seven beams in quick

succession (...) and then lapse into darkness for a year

or ever
"

(2) .

A imagem da luz e da escurido est relacionada tambm com a

ideia de androginia.

A procura de um sbio superior corresponde, segundo Jung,

identificao com a personal idade-mana, fase inevitvel do

processo de Individuao que se segue assimilao da Anima ou

do Animus.

(1) Orlando, pp. 127 e 128.

C2) Orlando p. 129.
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Uma das falhas desses gnios o excesso de desenvolvimento

do intelecto que atrofia em contrapartida outras capacidades.

Orlando apercebe-se disto e apercebe-se tambm da opinio

(caracteristicamente masculina ) desses homens sobre as

mulheres.
"

A sua concentrao exclusiva e excessiva no esprito

( identificada por Voolf como um trao Masculino ) bloqueia as

qualidades humanas e amorosas do Feminino ": (1)

"

(...) where the Mind is biggest, the Heart, the

Senses, Magnanimity,Charity, Tolerance, Kindliness, and

the rest of them scarcely have room to breathe (...) A

woman knows very well that, though a wit sends her his

poems, praises her judgment, solicits her criticism, and

drinks her tea, this by no means signifies that he

respects her opinions, admires her understanding, or

will refuse, though the rapier is denied him, to run her

through the body with his pen
"

(2).

0 convvio com estes homens acentua a diviso entre os

papis masculino e feminino e o nico modo de conseguir o

equilbrio omitir a dualidade integrando os dois elementos.

Por isso, Orlando, insatisfeita com o papel de senhora que

recebe, serve o ch e venera homens de gnio, resolve inverter

completamente a situao. Vestida de homem, visita uma

prostituta. No entanto acaba por revelar a verdade e assim se

estabelece uma conversa alegre e aberta entre ambas que Orlando

muito aprecia:
"
Orlando had never known the hours speed faster

or more merrily though Mistress Nell had not a particle of wit

about her
"
(3).

Orlando prova a si prpria nesta cena que o esprito

demasiado desenvolvido sufoca o corao.
"

Assim se explica que

todos os traos femininos
-

corao sentidos, magnanimidade,

tolerncia, caridade e bondade
- venham ao de cima quando

Cl) Louise Poresky, op. cit. , p. 175.

C2) Orlando, p. 133.

C3) Orlando, p. 136.
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Orlando se liberta da identidade masculina
"

(1). Este passo

mostra-nos tambm que ( de acordo com a teorie de Voolf ) entre

as mulheres o sexo no pe barreiras como acontece entre homem e

mulher; so estas distines baseadas no sexo que necessitam de

ser abolidas para no dividirem mais os seres humanos. Em

consequncia
"

se Orlando abolir as distines sexuais dentro de

si prpria ela poder relacionar-se emocionalmente com outro ser

tambm andrgino
"

(2). A partir daqui Orlando muda com

frequncia a sua identidade sexual, sentindo-se muito mais

enriquecida com essa multiplicidade de experincias e afectos:

"

She had, it seems, no difficulty in sustaining the

different parts, for her sex changed far more frequently

than those who have worn only one set of clothing can

conceive; nor can there be any doubt that she reaped a

twofold harvest by this device; the pleasures of life

were increased and its experiences multiplied. (...) She

enjoyed the love of both sexes equally (...)

So then one may sketch her spending her morning in a

china robe of ambiguous gender among her books; then

receiving a client or two (...); then she would change

into a flowered taffeta which best suited a drive to

Richmond and a proposal of marriage (...); and so

finally, when night carne, she would more often than not

become a nobleman complete from head to toe and walk the

streets in search of adventure
"

C3)

Orlando atinge aqui a qualidade de andrgino no Feminino,

pois combina no aspecto psquico traos de carcter masculinos e

femininos e relaciona-se indiscriminadamente com ambos

sexos.

Cl) Louise Poresky, op. cit., p. 176.

C2) Louise Poresky, op. cit., p. 176.

C3) Orlando, p. 138.
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IV -1.2.5 Captulo V

0 captulo V constitui essencialmente uma descrio do

ambiente, do esprita e das limitaes da sociedade inglesa no

sculo XIX. A bigrafa comea por referir certas modificaes

climticas e utiliza um dos elementos do clima -

a humidade

Cdamp")- para caracterizar a vida e os seres humanos. Ao longo

do captulo outros objectos sero apresentados com o mesmo

objectivo: por exemplo, a crinolina e a aliana. No por acaso

que precisamente neste captulo Orlando, levada pelo esprito da

poca ( pois esse no o seu temperamento natural ) se sente

forada a encontrar um marido e casar o que acaba por fazer.

No entanto, apesar de tudo sua volta ter mudado ao longo

de trezentos anos ( a longevidade de Orlando lembra-nos a de

Teresias ) a herona mantm-se a mesma pessoa:

"

How very little she had changed ali these years. She

had been a gloomy boy, in love with death, as boys are;

and then she had been amorous and florid; and then she

had been sprightly and satirical; and sometimes she had

tried prose and sometimes she had tried drama. Yet,

through ali these changes she had remained, she

reflected, f undameutally the same (...)

' KTter ali ', she thought, (...)
'

nothing has

changed'" (D ,

Ao tentar escrever poesia sem xito, uma fora desconhecida

apodera-se da caneta e da mo de Orlando levando-a, perante o

seu prprio assombro e surpresa a escrever fluentemente. Este

momento pode comparar-se ao modo de criao artstica

identificado por Jung como "visionrio".

Cl) Orlando, p. 148.
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Orlando continua procura da totalidade da qual est agora

muito mais prxima.

A estranha vibrao que lhe percorre todo o corpc

acentuando-se no segundo dedo da mo esquerda, a conversa com a

sua governanta e a viso de vrios casais levam-na a considerar

o problema do casamento. Este visto acima de tudo como a

imposio de uma poca, que desagrada a Orlando mas qual ela

acaba por se submeter:

"

(...) She could feel herself poisoned through and

through, and was forced at length to consider the most

desperate of remedies, which was to yield completely

and submissively to the spirit of the age and take a

husband.

That this was much against her natural temperament has

been sufficiently made plain
"

(1)

A dor no dedo impede Orlando de escrever obrigando-a a tomar

a deciso acabada de referir, o que significa que existe um

conflito por resolver. Este provm exactamente da submisso da

herona ao esprito da poca, que a obriga aceitao de um

papel feminino marcadamente dependente e fragilizado ( aspecto

ilustrado pelas referncias ao vesturio e ao modo de vida

impostos no momento ), em oposio ao masculino:

"
But the spirit of the nineteenth century was

antipathetic to her in the extreme, and thus it took her

and broke her and she was aware of her defeat at its

hands as she had never been before (...) None [ dress ]

had ever so impedod her movements. No longer could she

(1) Orlando, p. 152.
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stride through the garden with her dogs, or run lightly

to the high mound and fling herself beneath the oak

tree. Her skirts collected damp leaves and straw
"

d).

0 sculo XIX representa de certo moda e por este motivo um

recuo em relao ao carcter andrgino que Orlando adquirira no

captulo anterior. 0 casamento segundo os moldes da poca no

o caminho correcto para encontrar a totalidade do Eu Superior,

pois priva a herona de uma parte da sua personalidade, e em

breve ela se arrepende da deciso tomada; indicativos desse

facto so a viso da lagoa prateada e da pluma, o extse de

Orlando e a paz sentida na comunho com a natureza:

" '

I have found my mate' , she murmured.
'
It is the

moor. I am nature's bride', she whispered, giving

herself in rapture to the cold embraces of the grass.

(...) 'Here I will lie. ( A feather fell upon her

brow) . (...) I shall dream wild dreams. My hands shall

wear no wedding ring' ,
she continued, slipping it from

her finger.
'

The roots shall twine about them. Ah!
'

she

sighed, pressing her head luxuriously on its spongy

pillow,
'

I have sought happiness through many ages and

not found it; fame and missed it; love and not known it;

life - and behold, death is better. I have known many

men and many women
'

she continued;
'

none have I

understood. It is better that I should lie at peace here

with only the sky above me
-

as the gipsy told me years

ago
' "

(2).

A viso da lagoa mostra a Orlando que a abordagem

materialista da vida, representada pela aliana que agora

atirada fora, deve ser substituda por uma outra mais

baseada na f e na entrega emocional. A pena da gralha que cai

Cl) Orlando, pp. 152 e 153.

C2) Orlando, p. 155.
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sobre Orlando como cair sobre o lago e com a qual a herona se

identifica, representa este abandono emocional, um certo

desprendimento Csimbolicamente a pena est ligada aas rituais

de ascenso, ao desprendimento do mundo e clarividncia ), que

permitem ganhar muito parque se esteve disposto a perder tudo. 0

aparecimento de Marmaduke Shelmerdine neste momento a resposta

adequada s necessidades de Orlando pois ambos partilham uma

natureza andrgina :

"

(...) No sooner had the words left her mouth than an

awful suspicion rushed into both their minds

simultaneously.

'

You're a woman, Shel!
'

she cried

'

You
'

re a man, Orlando !' he cried

(...)

'

Are you positive you aren' t a man ?
'

he would ask

anxiously, and she would echo,
'

Can it be possible

you're not a woman ?
'

(...) For each was so surprised at the quickness of the

other' s sympathy, and it was to each such a revelation

that a woman could be as tolerant and free spoken as a

man, and a. man as strange and subtle as a woman that they

had to put the matter to the proof at once
"

Cl)

0 encontro com Marmaduke proporciona a Orlando dar um passo

importante ( embora no o ltimo ) no seu crescimento psquico,

pois ele complemento perfeito para a sua feminilidade; de

certo modo a compreenso feminina dele complementa a

independncia masculina dela :
'

I am a woman ', she thought,' a

real woman at last
'

. She thanked Bonthrop from the bottom of

her heart for having given her this rare and unexpected delight"

(2)

(1) Orlando, pp. ,
157 e 161.

(2) Orlando, p 158.
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Quando Orlando der o ltimo passo em direco totalidade

psquica ela ser capaz de encontrar apenas em si prpria os

dois elementos complementares.

A declarao legal do sexo ( feminino ) de Orlando restitui-

lhe os ttulos e propriedades ( simbolicamente Virginia Voolf

restitui Knole a Vita Sackville -

Vest ) mas no altera nada da

sua personalidade andrgina. Ela continua a ter necessidade da

solido, de se sentir como morta passeando pelos bosques, ou

seja, do encontro consigo prpria. Bonthrop compreende este

facto pois sente algo de muito semelhante:

"
(...) Orlando would rise and stroll away into the

heart of the woods in solitude, leaving Bonthrop (...)

and when she cal led him by his second name
'

Bonthop' it

should signify to the reader that she was in a solitary

mood, felt them both as specks on a desert, was desirous

only of meeting death by herself, for people die daily,

die at dinner tables (...) the desire for death would

overcome her, and so saying
'

Bonthrop
'

. she said in

effect
'

I'm dead
'
(...) and so oared herself deep into

solitude as if the little flicker of noise and movement

were over and she were free now to take her way (...)

for him too the sarae word signified, mystically,

separation and isolation and the disembodied pacing the

deck of his brig in unfathomable seas
"

Cl)

A substituio das imagens do Animus e da Anima por

Marmaduke significa que os contedos do inconsciente C cujos

poderes o indivduo compreendeu ) se encontram
"

realizados" ou

seja trazidos ao de cima para estabelecerem um equilbrio com a

conscincia. Tal como Orlando e Marmaduke constituem como que

duas partes da mesma personalidade, o- conscincia e o

inconsciente sero ento duas faces de uma mesma moeda.

Cl) Orlando, pp. 161 e 162.
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IV - 1.2.6 -

Captulo VI

Orlando enfrenta agora um conflito entre o seu papel de

esposa e o amor pela poesia. Depois da partida de Marmaduke ela

tenta escrever e consegue-o:

"

She looked at the ring. She looked at the ink pot. Did

she dare? No, she did not. But she must. No, she could

not C. . . )

'

Hang it ali
'

she cried, (...)
'

Here goes !
*

(...)

she wrote. The words were a little long in comlng, but

come they did
"

Cl)

No entanto sente-se assaltada por um poder estranho que a

faz duvidar do sentido das prprias palavras e que procura leva-

la a parar de escrever. Este poder ainda se identifica com o

esprito da poca segundo o qual seria um acto proibido para uma

mulher procurar a identidade prpria C que no deveria possuir )

na ausncia do marido. Orlando conseguir, apesar destas

presses, conciliar habilmente as suas prprias necessidades e

este esprito no se submetendo a ele nem hostil izando-o:

"

She had only escaped by the skin of her teeth. She had

Just managed, by some dexterous deference to the spirit

of the age, by putting on a ring and finding a man on a

moor, by loving nature and being, no satirist, cynic, or

psychologist (...) to pass its examination successfully.

(...) Orlando had so ordered it that she was in an

extremely happy position; she need neither fight her

age, nor submit to it; she was of it, yet remained

herself
"

(2)

d) Orlando, pp- 165 e 166.

(2) Orlando, pp. 166 e 167.
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Ao terminar o poema, a identidade entre este e a sua autora

to grande que ela praticamente
"

l
"

o que aquele lhe quer

transmitir: a sua necessidade de ser lido. Esta identidade um

smbolo da aproximao do encontro com o Eu Superior, pois o

completar do poema era uma das condies necessrias para que

Orlando atingisse o equilbrio psquico total :

"

The manuscript which reposed above her heart began

shuffling and beating as if it were a living thing and,

what was still odder, and showed how fine a sympathy was

between them, Orlando, by inclining her head, could make

out what it was that it was saying. It wanted to be

read. It must be read. It would die in her bosom if it

were read
"

d)

Depois de ter entregue o manuscrito a Nick Greene, Orlando

sente a ausncia do poema a que estava to ligada fsica e

emocionalmente. A atitude de Greene em relao literatura,

apreciao e forma de publicao do poema assim como os artigos

crticos escritos na poca ferem a sensibilidade espiritual e

emocional de Orlando. Isto explica-se pelo facto de Greene

representar uma atitude exclusivamente masculina ( e no

andrgina ), imitativa e acomodada em relao arte :

"

They made one feel, one must never, never say what one

thought (...) They made one feel (...) that one must

always write like somebody else (...) and then, they,
'

re ali so manly; and then, I do detest Duchesses (...)

and though I am spiteful enough I could never learn to

be as spiteful as ali that, so how can I be a critic and

write the best English prose of my time ?
"

(2)

Todos estes factos contribuem para o crescimento de Orlando:

"

it cannot have escaped the readefs attention that Orlando was

d) Orlando, p. 170.

(2) Orlando, pp. 178 e 179.
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growing up (...) and
'

Rattigan Glumphoboo
'

described a very

complicted spiritual state
"

Cl)

A viso de morte e renascimento sugerida a Orlando pelos

movimentos do barco -

brinquedo uma espcie de antecipao que

a encorajar na fase final da integrao com o seu prprio Eu

Superior . Segundo a interpretao de Louise Poresky na obra j

citada, ao atirar o barco-brinquedo gua e ao v-lo ser quase

engolido pelas vagas, Orlando visualiza a morte. Mas devido ao

facto de recusar firmemente a viso que Greene tem da

literatura, surge um smbolo de renascimento.
"

Em termos

psicolgicos Voolf sugere que somente atravs da vontade firme

de se libertar dos valores do Ego o indivduo pode despojar o

Ego da sua supremacia tirnica e permitir a ascenso do Eu

Superior
"

C2):

"

C. . . ) up and up it went, and a white crest with a

thousand deaths in it arched over it; and through the

thousand deaths it went and disappeared
- '

If s sunk!
'

she cried out in an agony
- and then, behold, there it

was again sailing along safe and sound among the ducks

on the other side of the Atlantic.

'

Ecstasy !
'

she cried
'

Ecstasy
' "

C3)

A partir deste momento Orlando avana rapidamente para a

integrao psquica cora o Eu Superior. Dois factores marcam este

progresso : primeiro
-

o nascimento de um filho, que demonstra a

capacidade criativa de Orlando; em segundo lugar o facto de ela

ter atingido o momento presente, onde se concentra e culmina

toda uma caminhada que vem do passado como num tnel imensa, no

final do qual aparece a luz:

(1) Orlando, p. 177

(2) Louise Poresky, op. cit., p. 180.

(3) Orlando, p. 179.
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"

The immensely long tunnel in which she seemed to have

been traveling for hundreds of years widened; the light

poured In; her thoughts became mysteriously tghtened

and strung up as if a piano tuner had put his key in her

back and stretched the nerves very taut; at the sarae

time her hearing quickened (,..)And so for some seconds

the light went on becoming brighter and brighter, and

she saw everything more and more clearly and the clock

ticked louder and louder (...) It was the present

moment.
"

Cl)

Somente no presente Orlando pode concentrar e fazer culminar

todo o passado e assim encontrar a totalidade C Eu Superior ).

Os dois factos referidos so, alm de um indcio, tambm um

resultado do crescimento psicolgico da herona, que dar agora

lugar unificao da sua personalidade.

Ao chegar casa de campo Orlando chama pelas suas outras

personalidades, pelos diversos
"

eu
"

de que cada ser humano

composto. Apesar de ter assumido diversas identidades ao longo

da vida, aquela que Orlanda procura
-

"

The Captain self, the

key self
"

continua a escapar-lhe. Julgamos que a clareza das

palavras que se seguem justifica a extenso da citao:

"
Then she called hesitatingly, as if the person she

wanted might not be there,
'

Orlando ?
'

For if there

are C at a venture ) seventy six different times ali

ticking in the mind at once, how many different people

are there not
- Heaven help us

- ali having lodgement at

one time or another in the human spirit? (...) These

selves of which we are built up ,
one on top of another,

as plates are piled on a waitefs hand, have attachments

elsewhere, syrapathies, little constitutions and rights

of their own, call them what you will (...) For she had

a great variety of selves to call upon, far

(1) Orlando p. 186-
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more than we have been able to find room for, (...)

choosing then, only those selves we have found room for,

Orlando may now have called on the boy who cut the

niggefs head down; the boy who (...) or upon the

Ambassador; (...) or she may have wanted the woman to

come to her (...)

Perhaps; but what appeared certain was that the one she

needed most kept aloof, for she was, to hear her talk,

changing her selves as quickly as she drove - there was

a new one at every corner
-

as happens when, for some

unaccountable reason, the conscions self, which is the

uppermost, and has the power to desire, wishes to be

nothing but one self. This is what some people call the

true self, and it is, they say, compact of ali the

selves we have it in us to be; commanded and locked up

by the Captain self, the Key self, which amalgamates and

controls them ali. Orlando was certainly seeking this

self
"

(1)

0 ganso selvagem que Orlando perseguiu desde criana sem

sucesso ( o ganso voara sempre em direco ao mar que

simbolicamente uma fonte de vida e de purificao ), representa

a integrao total da personalidade; esta s ser atingida pela

herona no momento em que, interrompendo a sua busca, a deixar

surgir espontaneamente, o que significa que o mundo inconsciente

actua sobre o indivduo tal como o indivduo actua sobre os

processos inconscientes:

"

And it was at this moment, when she had ceased to call

'
Orlando

'

and was deep in thoughts of something else,

that the Orlando whom she had called carne of its own

(1) Orlando, pp. 193 e 194.
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accord; as was proved by the change that now carne over

her (...) So she was now darkened, stilled, and become

with the addition of this Orlando, what is called

rightly or wrongly, a single self, a real self
"

(1)

0 passeio pormenorizado de Orlando por toda a casa e pelo

jardim, revendo cada sala e cada quarto, cada canto e cada

episdio da sua vida e a unio com o
"

corao
"

do imenso

edifcio, simbolizam o encontro do ponto de equilbrio

(representado pela casa ) -

a ltima fase do processo de

individuao:

"

She fancied that the rooms brightened as she carne in ;

stirred, opened their eyes as if they had been dozing in

her absence. (...) Vith her, they were entirely open and

at their ease. Vhy not indeed? They had known eachother

for close on four centuries now. They had nothing to

conceal. She knew their sorrcws and Joys (...) They,

too, knew her in ali her moods and changes. She had

hidden nothing from them (...) Ah, but she knew where

the heart of the house still beat (...) The heart still

beat, she thought, however faintly (...) the frail

indomitable heart of the immense building ". (2)

Tendo-se tornado um indivduo uno
-

"

for she was now one

and entire
"

C3)
-

e depois de rever todo o passado da casa, que

tambm o seu, atravs do tnel que representa o tempo, Orlando

desce ao jardim. Aqui o seu crebro mergulha numa espcie de

lagoa ou mar C a gua simboliza a energia inconsciente e as

motivaes secretas e desconhecidas ), que torna os objectos

indistintos e que representa a parte inconsciente da psique cujo

material se integrou ou melhor se encontra agora equilibrado com

o consciente. Alis o fascnio de Voolf pela profundidade

silenciosa do inconsciente evidente em vrias obras:

(1) Orlando, p. 196.

(2) Orlando, p. 198.

(3) Orlando, p.200.
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"

For the shadow of faintness which the thumb without a

nail had cast had deepened now, at the back of her

brain, (...) into a pool where things dwell in darkness

so deep that what they are we scarcely know. She now

looked down into this pool or sea in which everything is

reflected - and indeed, some say that ali our most

violent passions, and art and religion, are the

reflections which we see in the dark hollow at the back

of the head when the visible world is obscured for the

time ". d)

0 carvalho surge inevitavelmente neste momento, pois Orlando

atingiu a totalidade psquica e procura enterrar o poema na base

da rvore como celebrao simblica desse facto. A rvore ,

segundo Jung ( o smbolo tem diversos significados ), um smbolo

de bissexualidade, de reconciliao de opostos, podendo ser

considerada como uma imagem da andrgino. Representa uma fora

vital mgica , fonte de vida e elo de ligao com as origens . 0

carvalho - rvore sagrada em inmeras tradies
- simboliza o

poder, a longevidade, a fora moral e fsica sendo por isso o

melhor representante do simbolismo da rvore:

"

The little sharply frilled leaves were still

fluttering thickly on its branches. Flinging herself on

the ground, she felt the bons of the tree running out

like ribs from a spine this way and that beneath her.

(...)
'

I bury this as a tribute
'

she was going to have

said,
'

a return to the land of what the land has given

As cenas finais trazem-nos smbolos diversos do estado de

totalidade andrgina de Orlando: a referncia casa :" there

(1) Orlando, pp. 201 e 202.

(2) Orlando, p.202.
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stood the great house with ali its windows robed in slver
"

(1); o encontro com Shelmerdine; o aparecimento simultneo do

ganso selvagem:
"

There sprang up over his head a single wild

bird.
'

It is the goose !
'

Orlando cried. 'The wild gcose
' "

(2) Este animal fora simbolicamente antecedido pela gralha que

Orlando perseguira anteriormente e que a levara a encontrar

Marmaduke. 0 ganso selvagem ( ave que simboliza a iniciao )

surge precisamente ao bater da meia -

noite ou seja no ponto de

unio dos opostos
"

noite e dia, luz e trevas, masculina e

feminino; ele representa a vida, a verdade e o Eu Superior
"

(3). A busca da prpria individualidade patente em quase todas

as novelas de Voolf atinge aqui o mximo da complexidade :

Orlando conseguiu reunir em perfeita harmonia as duas faces da

sua natureza.

Ao longo de todo o seu processo de individuao Orlando

desenvolve como j foi dito as quatro funes da conscincia; as

duas ltimas, sentimento e intuio, consideradas

tradicionalmente como sendo mais desenvolvidas na mulher so

atingidas depois de Orlando mudar de sexo; a primeira

desenvolve-se na relao da herona com Shelmerdine, a segunda

evidencia-se na capacidade da herona de perceber o mundo

intuitivamente :
" '

Sir Nicholas !
'
she exclaimed. For she was

made aware intuitively by something in his bearing that the

scurrillous penny-a-J iner ,
who had lampooned herC...) "(4)

(1) Orlando, p. 205.

(2) Orlando, p. 205.

(3) Louise Poresky, op.cit., p. 182.

(4) Orlando, p. 173.
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IV -

1.3 -

Interpretao do mito pessoal

Como referimos no incio do captulo ( ponto 1.1 ) a

anlise feita at este momento teve por objectivo reconhecer os

motivos e estruturas que traam as linhas de fora do mito

pessoal na obra. 0 passo seguinte a interpretao desse mito e

das suas metamorfoses como expresso da personalidade

inconsciente da autora e finalmente a comparao cora a sua vida.

Segundo a definio de Mauron, mito pessoal
"

a hiptese

de uma situao dramtica interna, pessoal, modificada sem

cessar por reaco a acontecimentos internos ou externos, mas

persistente e reconhecvel.
"

Cl) 0 mito pessoal e a

personalidade inconsciente tomam, segundo Mauron, o mesmo

sentido, uma vez que as estruturas de um devero corresponder s

do outro. 0 mito como uma espcie de fantasma que persiste na

psique do escritor exercendo presso tanto sobre o seu

pensamento consciente ,
como sobre a dinmica interior

inconsciente que lhe subjaz. Uma das causas da repetio

involuntria deste elemento obsessiva poder ser um trauma de

infncia como por exemplo a perda de um dos pais. Embora sendo

um acontecimento exterior , este trauma pode originar uma vaga

excessiva de excitaes nervosas, o que levar a uma perda de

controle. 0 eu sente-se ameaado e em perigo de destruio

psquica. Este estado de tenso inconsciente ter tendncia para

se introduzir na conscincia. Este
"

pode dilatar-se e

reaproximar-se da fantasia inconsciente numa espcie de sonho

activo ". C2)

Aquilo que nos interessa ao interpretar o mito pessoal

conhecer a sua funo literria. Sendo uma espcie de fantasia

inconsciente ou sonho activo, ele pode ser visto de trs modos

distintos que muito frequentemente se encontram interligados:

(1) Des mtaphores nbsdantes Sil ayjLA perSQBDeli

Tntroductinn la psychncrltique. Libralrle Jos Corti,

Paris, 1962, p. 195.

C2) Charles Mauron, op.cit., p.214.
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Ser a expresso figurada do estado actual da

personalidade inconsciente.

- Ser uma reaco desta personalidade s circunstncias

presentes era funo dum passado individual.

- Ser uma reaco desta personalidade s circunstncias

presentes em funo duma histria da espcie humana
"

(1). Na

prtica, como j disse, os trs aspectos encontram-se

intimamente relacionados pois cada um deles implica a existncia

dos outros. Para explicar o mito pessoal ser portanto

necessrio reportar-nos sua gnese psquica e consequentemente

aos primeiros anos de vida.
"

Interpret-lo traduzi-lo em

termos de processos inconscientes ". (2)

Reconhecer-se- facilmente, a partir da anlise feita, e uma

vez que o mito pessoal traduz processos psquicas profundos, que

a figura mtica central a toda a obra o arqutipo do

hermafrodita. Todos os smbolos analisados representam ou a

prpria figura do hermafrodita ou estdios anteriores sua

constituio ou ainda elementos que a compem. No entanto, esta

tem uma caracterstica muito importante : feminina. Atravs

deste facto e deste smbolo arquetpico, Voolf defende o seu

ponto de vista sobre a necessidade de adquirir a perspectiva

feminina para atingir a totalidade. Como Orlando ilustra:

"

0 Feminino tem a capacidade de isolar os factos e

consequentemente ganhar na sua anlise; o Feminino

utiliza a intuio e a criatividade era vez do intelecto;

tem o poder de recompor a fragmentao psquica e

produzir a totalidade; existe para alm da diferenciao

de gnero e opera no domnio da androginia
"

(3)

d) Charles Mauron, op. cit., p.216.

(2) Charles Mauron, op. cit., p.220,

(3) Louise Poresky, op. cit., p. 157.
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Jung referencia estes factos ao caracterizar o Animus e a

Anima; o primeiro produz opinies e caracterizado pelas

qualidades cognitivas associadas ao Logos, a segunda produz

estados e associa-se mais a Eros.

A teoria de Voolf dramatizada atravs de uma forma que se

assemelha a um rito de passagem onde o iniciado passa por um

transe de sete dias e se liberta dos costumes antigas atravs de

um grupo de trs figuras que procuram ainda exercer os seus

poderes: as
"

Three Ladies" . Esta passagem tem um significado

profundo como J foi dito no captulo I como smbolo de

renascimento e libertao, neste caso no sentido da totalidade.

Como Herbert Marder refere,
"

toda a sequncia de cenas que

inclui a cerimnia na Embaixada na Turquia, a desordem que se

lhe segue, o caso amoroso com Rosina Pepita, o sono durante sete

dias, ilustram um movimento que vai da represso para a

libertao
"

d) . A revelao da verdadeira natureza sexual do

heri/ herona, o afastamento das
"

Three Ladies
"

e todo o

movimento no sentido da realizao pessoal e maturidade, para

alm de marcarem o incio da caminhada do protagonista como ser

adulto em termos vivenciais, representam um triunfo sobre as

convenes burguesas e repressivas da poca ( cf. captulo III-

1) que procuravam manter o individuo, neste caso a mulher,

intacto e infantil, e que afectaram Voolf durante a juventude.

Na abra A Room of one's own ,
a que dedicaremos mais um

pequeno captulo .Virgnia Voolf sugere que a mente humana

potencialmente bissexual. No entanto a maior parte dos homens

tende a desenvolver apenas a perspectiva
"

masculina
"

e

analtica, e a maior parte das mulheres, a perspectiva

"feminina" e sinttica. Para se ser verdadeiramente criativo

deve usar-se o
"

total
"

da mente, tal como os grandes

escritores
"

andrginos
"

que conseguem usar e harmonizar

as abordagens

Cl) Herbert Marder, Feminism and Art- a studv of Virgnia

Voolf. U.S. A. University of Chicago Press, 1968, p. 114.
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masculina e feminina da verdade e da realidade (1), Aquilo a que

Jung chama
"

conscincia dividida
"

(2) do homem moderno est

ausente desta mente , pois ela descobriu o Eu Superior ou seja

"

o ponto mdio entre a conscincia e o inconsciente
"

(3) que

corresponde a uma reconciliao de opostos. 0 objectivo de Voolf

nesta procura era encontrar tambm um ponto de equilbrio para a

sua prpria personalidade. A viso andrgina, sendo idealmente

bissexual deveria incluir o elemento feminino isto , ser

"feminina-mascul ina
"

(4) para a mulher e
"

masculina-feminina
"

(4) para o homem.

A preocupao em encontrar um equilbrio entre os aspectos

masculino e feminino da sua prpria natureza relaciona-se

intimamente com a juventude e adolescncia da autora e com a

doena mental de que sofria, uma psicose man aco-depressiva,

segundo as indicaes de Leonard Voolf. 0 carcter dualista

desta doena, assim como as diferentes personalidades dos pais

influenciaram a viso da realidade de Virginia e

consequentemente as suas teorias sobre a literatura. A referida

doena alterna entre dois estados psicolgicos extremos levando

o doente a experimentar a realidade em termos de duas

perspectivas opostas: a transitoriedade e a totalidade. Durante

os estados de mais profunda depresso o doente encontra-se

perante os abismos do seu prprio inconsciente, perante um vazio

sem sentido e sem forma, durante os estados de mania-euforia o

doente v a vida em toda a sua totalidade, significado e

(D A Room of One's Own. London, Grafton Books, 1985. pp.91

a 108.

(2) C.G. Jung, The Undlsnnvered Self. Boston, 1958, p. 74

(citado por Nancy T. Bazin, Virginia VjdoI and tllfi.

Andrngynous Vision. USA Rutgers University Press, USA,

1973, p.3).
(3) C.G. Jung, Twn essavs nn Analytical PsyctlQlQgy, The

Collected Vorks of C.G. Jung, vol 7, London, Routledge

and Kegan Paul, 1953, p. 219.

(4) A Rnnm of C)ne's Own. p. 94.
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continuidade, conseguindo tirar o melhor partido das

potencialidades da sua conscincia. Como consequncia, Voolf

defende que o escritor deve ter uma viso
"

dupla ",

totalmente abrangente sobre cada coisa, deve aperceber-se dos

pormenores explcitos e intuir os implcitos, deve ver os
"

dois

lados de cada situao, um sob a luz de modo a poder ser

descrito e examinado to cuidadosamente e detalhadamente quanto

possvel; o outro meio na sombra de modo a poder ser descrito

apenas num momento de f e viso atravs do uso da metfora"

(D. Ela associa o masculino com a transitoriedade e o feminino

com a solidez e totalidade e considera que a vida contm ambos

os aspectos. Quanto mais "esfrica
"

for a viso do escritor

melhor ser o equilbrio entre estes dois aspectos da

realidade.
"

0 masculino e o feminino devem portanto estar

equilibrados, mas no misturados, pois a verdade exige que a

natureza paradoxal da vida seja preservada
"

(2).

Esta viso explica perfeitamente a personalidade de Orlando,

que apesar de ser andrgino no representa um ser misto ou

neutro mas mantm qualidades de ambos os sexos embora em termos

de aparncia fsica seja mulher C esta aparncia corroborada

pela declarao legal do seu sexo ). 0 ser andrgino representa

na perspectiva jungiana o desenvolvimento do Eu Superior e a

consequente dissoluo da Anima/ Animus uma vez que se

compreendeu e assimilou os poderes do inconsciente sem no

entanto os haver anulado. Essas foras podem em qualquer

momento exercer de novo a sua influncia e por isso que

Orlando mantm caractersticas fortemente definidoras de ambos

os sexos, ainda a viso dualista de Voolf que leva Orlando a

oscilar entre o mundo masculino do pormenor objectivo
-

"

a

viso masculina do evanescente
"

C3) e o mundo feminino das

abstraces
-

"

a viso feminina do eterno
"

C3) C como mulher

que Orlando atinge a plenitude do ser
"

uno e completo").

Cl) Virginia Voolf Cndected Essays II London, Hogarth

Press, 1966, p.97.
(2) Nancy Bazin, op, cit., p.23.

(3) Nancy Bazin, op. cit., p.26.
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Para a critora a
"

essncia -

o aspecto da realidade que

eterno -

mais
'

real
'

ou
'

verdadeira' que o particular
"

Cl)

mas ambos precisam de estar em equilbio. Um dos processos

utilizados para conseguir transmitir este aspecto eterno da

realidade foi o desenvolvimento da tcnica narrativa no sentida

da abstraco atravs da construo de personagens cada vez mais

simblicas e particularmente a tcnica de apresentar em

personagens diversas as individualidades de que se compe o eu

total. A tentativa de exprimir a verdadeira' realidade
'

atravs

de uma estrutura abstracta aparece em Orlando frequentemente

sob a forma de vises sbitas, pequenos acontecimentos ou

objectos que repentinamente se revestem de significado profundo.

o caso da viso que surge ao heri no fim do captulo III -

um

vale que lhe recorda o seu pas natal, da estranha imagem do

captulo V -

o amontoado de objectos diversos sustentado por um

casal; tambm o caso da >iso do lago e das penas C captulo

V)
,

do barco brinquedo (captulo VI) ou dos efeitos da

humidade climtica sobre os seres e os objectos ( captulo V ).

A unidade do ser, a totalidade e integrao da personalidade

encontram-se no ser andrgino pois ele representa o equilbrio e

a integrao da verdade masculina da razo com a verdade

feminina da imaginao formando uma s e nica realidade. As

potencialidades andrginas de Orlando existem desde o incio;

basta recordarmos a sua primeira reaco ao ver Sasha e a

afirmao de que apesar da mudana de sexo a sua personalidade

continua a ser a mesma; no entanto ele/ela necessita de viver

determinadas realidades, de passar pela experincia da Sombra,

do confronto com a Anima/ Animus, de experimentar os diversos

graus de conscincia, numa palavra, necessita de, em termos

jungianos, consciencializar muitos dos contedos do seu

inconsciente para assim conseguir o desejado equilbrio entre

este e a conscincia
-

o Eu Superior.

Cl) Virginia Voolf, Cnllected Essavs II, p. 105 C citado por

Nancy Bazin, op. cit., p.26).
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Este equilbrio e harmonia que conduzem renovao do

indivduo so procurados em todos os romances da autora e a sua

origem est na concepo que Voolf tem do universo como palco de

um eterno conflito de opostos representados nos princpios

masculino e feminina. Desta concepo resulta a sua
"

tendncia

para unir elementos dispersos "d) que considerada por muitos

crticos uma das principais caractersticas do seu estilo. Vita

Sackville-Vest compara-a com Coleridge num artigo escrito para a

revista Horizon ( nr2 3 ) em Maio 1941:
"

Ela e Coleridge

parecem combinar ambos os ingredientes, o gnio e o intelecto,

que raramente se encontram juntos; o gnio intuitivo, fantstico

e selvagem por um lado e o intelecto frio e racional por outro".

Gostaramos ainda, antes de terminar este captulo, de fazer

uma breve referncia a dois elementos j mencionados ao longo da

anlise da obra: o vesturio e as jias.

No captulo IV Voolf apresenta-nos a sua perspectiva sobre o

valor do vesturio. Ele exteriormente uma forma de criar a

identidade sexual (correspondendo em termos jungianos Persona

-

a mscara da psique colectiva ), pois muitas vezes molda o

esprito do ser que o usa; em contrapartida a escritora afirma

que, devido interpenetrao dos sexos dentro de cada ser

humano as roupas definem frequentemente apenas uma semelhana

exterior sem correspondncia directa com o sexo
"

mental
"

do

indivduo. Esta contradio tem a sua explicao nas duas

realidades vividas pela escritora: a atitude vitoriana

tradicionalmente dualista em que o vesturio constitua uma

identificao sexual definitiva, e o ambiente da gerao de

Bloomsbury ( desenvolvemos este aspecto nos captulos 1 1-3 e

III-l ) onde aquele servia por vezes para encobrir a

homossexualidade ou a bissexual idade dos seus membros. Orlando,

medida que avana em direco ao ser total

Cl) Herbert Marder, op.cit., p. 125.
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toma cada vez maior liberdade na escolha do vesturio a usar,

vestindo quer roupas femininas quer masculinas de acordo com o

lado dominante da sua personalidade no momento C princpio da

preponderncia alternada ), o que reflecte a androginia cada vez

mais patente dessa personalidade. multiplicidade/ totalidade

no vesturio -

ausncia de um
"

uniforme
"

nico -

corresponde a

totalidade mental -

ausncia de um sexo nico. Como Eliade

refere na obra Mefistfeles e o andrgino o transvestismo

(praticado em muitas das sociedades no ocidentais )
"

uma

exteriorizao do prpria eu, um transcender da prpria situao

controlada historicamente de modo a reconstruir ainda que por

breves momentos, a perfeio inicial, a fonte intacta de

santidade e poder (...) a unidade indiferenciada que precedeu a

Criao
"

Cl),

A jias tm um papel importante em todo o percurso de

Orlando: quando jovem recebe um anel ias mos da Rainha; quando

lhe conferido um ducado o acontecimento celebrado com pompa

e ouro; como embaixador identificado como
"

The English Lord

who dropped his emeralds In the well (...) who once, it seems,

tore his jewels from him in a moment of rage or intoxication and

flung them in a fountain
"

(2); quando muda de sexo e parte com

os ciganos, Orlando leva consigo,
"

several strings of emeralds

and pearls
"

(3) que lhe permitiro depois sobreviver; mais

tarde ao reaparecer em sociedade Orlando serve-se do dinheiro da

venda das suas prolas para comprar roupas adequadas; depois da

partida do Arquiduque ela observa a sua prpria beleza depois de

se vestir e adornar com jias; no final, no momento do regresso de

Shelmerdine e do aparecimento do ganso selvagem as jias (aqui

as prolas ) so de novo referidas :
"

sot-that her pearls

(1) Mircea Eliade ( citado por Sandra M. Gilbert," Costumes

of the Mind, Transvestism as Metaphor in Modern

Literature ", Criticai Inquiry. 7, winter 1980, p.415).

C2) Orlando, p. 78-

C3) Orlando, pp. 87 e 88.
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glowed like the eggs of some vast moonspider (...) Her pearls

burn like a phosphorescent flare in the darkness "( 1)

As jias no s marcara o comportamento de Orlando em

momentos crticos mas ref lectem-lhe a imagem de si prprio/a e

dos outros funcionando tambm como um elemento de ligao ao seu

passado ancestral e sua Juventude cuja sexualidade acordara

entre rubis:
"

Such indeed was the adventure that befel Orlando,

Sukey, and the Earl of Cumberland. The day was hot; their loves

had been active; they had fallen asleep among the rubies "(2).

Sasha, o primeiro amor do heri, descrita como uma

esmeralda e o Arquiduque oferece-lhe uma jia do formato de um

sapo
-

o rptil que Orlando usara para o afastar

definitivamente.

A jia raais importante e referida com mais frequncia a

prola ( tambm constantemente mencionada na correspondncia

entre Vita e Virginia ), que para alm de se relacionar com a

personalidade de Vita Sackville-Vest, tem um significado

importante no aspecto simblico: ela representa a feminilidade

criadora,
"

a sublimao dos instintos e espiritualizao da

matria, assemelhando-se ao homem esfrico de Plato , imagem de

perfeio ideal das origens; (...) ela tambm um smbolo de

iluminao e nascimento espiritual "( 3), o atributo de uma

perfeio adquirida por transmutao, Por este motivo a prola

referida no final, no momento do aparecimento do ganso selvagem

quando Orlando se transforma num ser
"

uno e inteiro ".

d) Orlando, p.205.
(2) Orlando, p. 19.

(3) Jean Chevalier, Dictionnaire des svmboles. Paris, Ed.

Robbert Laf font/Jupiter, 1982, p.742.
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IV -

1.4 -

Entre o eu criador e o eu social

Rien ne peut nous sduire, rien

nous attirer; rien ne fait se

dresser notre oreille, se fixer

notre regard; rien, par nous,

n'est choisi dans la multitude

des choses et ne rend ingale

notre me, qui ne soit, en

quelque manire ou pr-existant

dans notre tre, ou attendu

secrtement par notre nature.

( Paul Valry-Eupalinos )

As relaes entre a vida do escritor e a obra, isto , entre

aquilo que Mauron denomina
"

eu criador
"

e
"

eu social
"

so

muito complexas e profundas, inf luenciam-se mutuamente e acabam

por ser capazes de modificar a dinmica e equilbrio da

personalidade inconsciente. Estas relaes no so racionais.

"Os acontecimentos biogrficos experimentados pelo eu social so

transmitidos ao eu criador atravs do mito, retardados conforme

o seu tempo, interpretados segundo a sua conscincia da vida e

da morte
"

Cl). Trata-se de um equilbrio entre duas

personalidades que vivem em simbiose.

A relao entre a vida e a obra de Voolf comea logo com a

concepo de Orlando, Esta parece corresponder exactamente

teoria de Jung sobre a criao artstica .particularmente no que

respeita ao modo
"

visionrio ". Para o provar basta citar dois

extractos em que Voolf fala da concepo da obra:

Cl) Charles Mauron, op.cit., p.231.
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"

I couldn't screw a word from me; and at last dropped

my head in my hands: dipped my pen in the ink, and wrote

these words, as if automatically, or. a clean sheet:

Orlando: a Biografy. No sooner had I done this than my

body was flooded with rapture and my brain with ideas, I

wrote rapidly till 12
"

Cl)

"

How extraordinarily unwilled by me but potent in its

own right by the way Orlando was ! as if it shoved

everything aside to come into existence,
"

C2)

A relao do mito do andrgino presente em Orlando, com a

vida de Virginia Voolf apoia-se por um lado em factores

biogrficos ( que referiremos mais adiante ) e psicolgicos ( a

doena mencionada no captulo anterior ), e por outro na grande

amizade da autora com Vita Sackville-Vest. A histria desta

aristocrata e da sua famlia foram, por assim dizer, o esqueleto

de que Voolf se serviu para desenvolver as suas concepes sobre

androginia. E a escolha foi perfeita pois a vida de Vita

adaptava-se plenamente aos objectivos da obra. Ou, pondo a

questo ao contrrio, as concepes de Voolf prestavam-se

facilmente a ser romanceadas atravs da biografia de Vita.

Encontramos assim, desde os factos centrais da narrativa at aos

mais pequenos detalhes muitos pontos de contacto:

- A ancestralidade e nobreza da famlia de Orlando baseiam-

se na antiguidade da famlia de Vita Sackville-Vest, os

Sackvilles. Orlando reflecte um pouco toda a histria da

famlia; a sua longevidade e as suas mudanas de carcter e

temperamento ao longo das diversas pocas em que vive, fazem

dele ( ela ) um smbolo do que Jung poderia chamar

(1) Carta de 9 de Outubro 1927 a V. Sackville-Vest In The

Letters nf Vlrgina Voolf. vol 3, London, Chatto and

Vindus, 1981, p. 428.

(2) 20 Dezembro 1927, The Diarv nf Virginia Voolf. vol 3,

England, Penguin Books, 1982.
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inconsciente familiar
"

Cl); a cada experincia e emoo vivida

dcada a dcada sol idif ica-se e transforma-se numa herana

espiritual que lhe deixa uma marca Indestrutvel no esprito. 0

seu amar pela poesia e a sua amizade com Pope e outros

escritores so uma aluso s tradies literrias da famlia

Sackville (existem manuscritas de Pape e Dryden na biblioteca de

Knole); o seu casamento secreto com Rosina Pepita C uma cigana

danarina ) recorda-nos a ligao dos avs maternos de Vita e a

prpria mudana de sexo de Orlando pode ser encarada como uma

aluso mudana na linha de descendncia dos Sackville.

- A manso de Orlando, tambm um smbolo da histria da

famlia, corresponde a Knole, palacete dos Sackville, que,

Virginia conhecia, quer a partir da leitura da obra Knole and

the Sackvilles (2), quer directamente atravs das suas visitas

a Vita. Seria desnecessrio enumerar aqui os traas comuns entre

Knole e a habitao de Orlando que vai sofrendo modificaes

diversas, sempre era paralelo com as mudanas operadas na psique

do heri/herina ( por exemplo, re-decorada medida que a sua

psique vai crescendo ) .

- A personagem de Orlando no s uma espcie de somatrio

e personificao da famlia Sackville ao longo das dcadas mas

tambm, como a prpria Virginia afirma em dirios e cartas, uma

referncia directa singularidade C andrgina ) de Victoria

Sackville-Vest. Em consequncia, a maior parte dos acontecimentos

na vida do heri/herina, os seus sonhos, aspiraes, gostos e

caractersticas so uma f iccionalizao da biografia de Vita: a

tentativa de fuga com Sasha uma aluso conhecida fuga da

aristocrata para Frana C Vita veste-se de homem tal como

Orlando far mais tarde) com Violet Trefusis C Virginia Voolf

alude a este episdio dramtico de novo no captulo IV :

"Returning from some of these junketings
- of which there were

Cl) N.C. Thakur, The Symbol ism of Virgnia Voolf, London,

Oxford University Press, 1965 p.92.

C2) Vita Sackville-Vest.
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many stories told at the time, as that she fled with a certain

lady to the Low Countries where the lady's husband followed

them" (D); o casamento com Shelmerdine, cuja profisso o obriga

a viajar continuamente corresponde ao casamento com Harold

Nicolson, frequentemente separado de Vita por motivos

profissionais, e cujas tendncias homossexuais, eram evidentes; o

diminutivo
"

Mar
"

com que Orlando se refere a Marmaduke

Shelmerdine um dos utilizados na correspondncia entre Harold

e Vita; a personagem do arquiduque/ arquiduquesa inspirada em

Lord Lascelles ( que se apaixonara por Vita em 1912 ) segundo

uma carta ( 23 Outubro 1927 ) da prpria Virginia; as ambies

literrias de Orlando correspondem exactamente busca de fama

por parte de Vita ( tal como esta, o heri /hero na passa vrios

anos a escrever ura longo poema devido ao qual alcana um prmio

literrio ); o desagrado em relao ao desempenho de certas

funes na embaixada em Constantinopla recorda-nos a estadia de

Vita na mesma cidade e a sua insatisfao perante as suas

obrigaes sociais como mulher de um diplomata; o gosto pelo uso

de roupas masculinas ( especialmente cales ), a elegncia das

pernas ( que Voolf refere insistentemente nos seus dirios e

cartas ), o gosto pela vida bomia, pelas jias, pelas rvores e

pelas flores, pelos seus ces, o amor crescente pela solido e a

sua relao cora a escrita ( referidos em Orlando em diversas

situaes), as ocupaes dirias, o modo de caminhar ede

conduzir, numa palavra toda a personalidade de Orlando

modelada a partir da da aristocrata. Por vezes Virginia Voolf

utiliza na descrio de Orlando as mesmas imagens com que no seu

prprio dirio caracterizara Vita; o caso da imagem do
"

barco

a todo pano
"

j referida no captulo III : "For if you see a

ship in full sail coming with the sun on it proudly sweeping

across the Mediterranean from the South Seas, one says at once,

'

Orlando
'"

(2). Noutros momentos as descries do temperamento

da herona parecem-nos uma descrio do carcter de Vita

Sackville- Vest:

(1) Orlando, p. 138.

(2) Orlando, p. 156.
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Thirty-six, in a motor car, a woman. Yes, but a

million other things as well. A snob am I ? The garter

in the hall ? The leopards ? My ancestors ? Proud of

them ? Yes ! Greedy, luxurious, vicious ? Am I C here a

new self carne In ) Don' t care a damn if I am. Truthful ?

I think so. Generous ? (...) Lying in bed of a morning

listening to the pigeons on fine linen; silver dishes;

wine; maids; footmen. Spoilt ? Perhaps. (...) Hence my

books (...). Facile, glib, romantic. But (...) a duffer,

a fumbler. More clumsy I couldn't be (...) Trees, she

said (...) I love trees (...) growing there a thousand

years. And barns (...) And sheep dogs (...) And the

night.But people (...) People ? (...) I don't know.

Chattering, spiteful, always telling lies.

(...) I like peasants. I understand crops.

(...) Fame! Fame. Seven editions. A prize.

(...) To dine, to meet; to meet, to dine; fame-fame !

(...) Vith my guineas I' 11 buy flowering trees,

flowerlng trees, flowering trees, and walk among my

flowering trees and tell my sons what fame is'." (1)

A adolescncia e a Juventude de Orlando representam o lado

masculino da personalidade de Vita, C o heri escreve na

juventude romances histricos tal como Vita e Thomas Sackville),

a mudana de sexo representa a afirmao do lado feminino dessa

personalidade. No final, o verdadeiro Eu Superior da herona

uma sntese destes dois aspectos.

"
A verdadeira vocao do Eu Superior de Orlando era

desde o incio a sua realizao como poeta [ andrgino ]

mas em jovem C Thomas Sackville ) abandonara este desejo

trocando-o pelo mundo masculino da aco. S vinte anos

C quatro sculos ) mais tarde ela C Victoria Sackville-

Vest ) compreendeu o seu verdadeiro Eu-Superior quer

(1) Orlando, pp. 194 e 195.
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como mulher, quer como poeta, casando com Shelmerdine

(Harold Nicolson ) em 1913 e completando o poema pico

"The Oak Tree
"

C" The Land ")em 1926
"

Cl)

A identificao da aristocrata com Orlando alis assumida

por Vita que assina
"

Your loving Orlando
"

nalgumas das cartas

que escreve a Virginia e por esta em dirios e tambm em cartas:

"

It might be a most amusing book. (...) Vita should be

Orlando
"

(2)

(...)

"

And instantly the usual exciting devices enter my

mind: a biography beginning in the year 1500 and

continuing to the present day, called Orlando: Vita;

only with a change about from one sex to another
"

(3)

(...)

I am writing Orlando half in a mock style very clear and

plain, so that people will understand every word. But

the balance between truth and fantasy must be careful.

It is based on Vita, Violet Trefusis, Lord Lascelles,

Knole etc." (4)

(...)
"

At last [II wrote these words as if

automatically (...): Orlando: a Biograpy. (...) I wrote

rapidly till 12 (...) But listen; suppose Orlando turns

out to be Vita and if s ali about you and the lust of

your flesh and the lure of your mind (...) Shall you

mind?
"

(5)

(1) Charles Hoffmann,
"

Fact and Fantasy in Orlando :

Virginia Voolf s manuscript revisions ", Texas studles

in Literature and T.anguage. Vol. X, Nr2 3, Fali 1968,

p.444.
(2) Virginia Voolf, The diarv of Virginia Voolf. vol 3,

Middlesex, Penguin Books, 1982, p. 157.

(3) Op. cit. , p. 161.

(4) Op. cit., p, 162-

(5) The Letters nf Virginia Voolf - vol. 3, London, Chatto

and Vindus, 1981, pp. 428 e 429.
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"

Shall I see Orlando next week? Say yes
"

(1).

Como j referimos existem tambm factores biogrficos que

nos podem ajudar a compreender a origem da viso de Virginia

Voolf sobre a androginia. Em primeiro lugar a influncia, de

sentidos opostos, dos pais. Leslie Stephen, embora um homem

culto, era na educao dos filhos um vitoriano conservador e

severo. Assim, embora facultasse a Virginia todo o tipo de

leituras, nunca lhe proporcionou a mesma liberdade que aos

rapazes. A morte prematura da mulher levou-o a sentir-se

extremamente infeliz e a tornar-se simultaneamente dependente e

exigente em relao ao afecto dos filhos. Virginia, que tinha

ento treze anos, ressentiu-se muito com a morte da me, uma

personalidade doce e sempre disposta a sacrif icar-se pela

famlia como era exigido pelos padres vitorianos. Na obra To

the Lighthouse ela traa, atravs das personagens Mr, Ramsay,

Mrs. Ramsay e Lily Briscoe, o retrato dos pais e atravs deles

podemos ver at que ponto os seus conceitos de masculino e

feminino foram influenciados pelas personalidades de Leslie e

Jlia Stephen. Segundo Nancy Bazin, e reportando-nos de novo

doena de que sofria," Voolf associava os perodos de mania da

referida doena me e os perodos de depresso

fundamentalmente, mas no exclusivamente, ao pai
"

(2). Jlia

Stephen legou a Virginia a capacidade de ver
"

as coisas como um

todo
"

(3), a capacidade de sentir o xtase de um momento. De

Leslie Stephen Virginia herdou a objectividade e o conceito de

que
"
a felicidade deveria ser conquistada na adaptao da nossa

vida s realidades
"

(4); tanto para a escritora como para Sir

Leslie um facto era um facto.

(1) The Letters of Virgnia Voolf, vol 3, p.434.

(2) Nancy Bazin, Virginia Voolf and The Androgynous Vision.

USA, Rutgers University Press, 1973, p.6.
(3) Nancy Bazin, op cit., p.15.
(4) Leslie Stephen, An Agnostifs Vision ( citado por Nancy

Bazin, op. cit. , p. 15 ).
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A alternncia dos dois momentos contrastivos da doena de

que sofria, juntamente com a influncia de duas personalidades

com caractersticas tambm opostas levou Voolf a uma viso

dualista da realidade e busca constante de equilbrio, atravs

do ideal andrgino e por meio da escrita como forma de

materializao e sublimao desse ideal.
"

Ironicamente a

intensidade desta busca de equilbrio ps por vezes em perigo o

equilbrio procurado
"

Cl). Acima de tudo, a arte foi para a

escritora o factor que lhe pde trazer uma sensao de harmonia,

particularmente em associao com o esprito andrgino e a

compensao de que tanto precisava para anular os efeitos de

desintegrao que constantemente surgiam na sua personalidade.

Mas talvez existam outras explicaes para essa viso

dualista na prpria personalidade de Virginia. Talvez, como

aconteceu com Criando, existissem tambm muitos traos de

masculinidade no seu corao o que explica
"

a segurana com que

traa o retrato das suas personagens masculinas. Voolf conseguiu

faz-lo no apenas por ter observado detalhadamente o sexo

oposto mas tambm porque partilhava algo com ele. A

masculinidade do seu corao proclama esse parentesco
"

C2).

0 mito do andrgino, de que Orlando o exemplo perfeito

constitui portanto o mito pessoal que atravs de formas e

cambiantes diversos traduz os fenmenos do inconsciente da

autora estando presente na maior parte da sua obra.

(1) Nancy Bazin, op. cit, p. 20.

(2) Vinifred Holtby, Virginia Voolf, United Kingdom,

Vishart and Co, 1969 p. 182.
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IV -2. O artista hermafrodita

"

As people mature they cease to

believe in sides
"

(Virginia Voolf, A Ronra nf Qne's Own)

Orlando ilustra um dos pensamentos centrais de Virginia

Voolf sobre a literatura -

a natureza andrgina do escritor. Na

obra A Room Q one' S Qwn , escrita imediatamente aps Orlando,

a autora expe os pressupostos tericos do seu ponto de vista.

As duas obras so consideradas pela maior parte dos crticos as

traves mestras das teorias andrginas de Voolf. Passamos as

transcrever o essencial 1o texto de A Room of Qne's Own a

este respeito:

"
But the sight of the two people getting into the taxi

and the satisfaction it gave me made me also ask wether

there are two sexes in the mind corresponding to the two

sexes in the body, and wether they also require to be

united in order to get complete satisfaction and

happiness ? And I went on amateurishly to sketch a plan

of the soul so that in each of us two powers preside,

one male, one female; and in the man's brain the man

predominates over the woman, and in the woman' s brain

the woman predominates over the man. The normal and

comfortable state of being is that when the two llve in

harmony together. splrltually co-operating, If one is a

man. still the woman part of the brain must have effect:

and a woman also must have lntercourse with the man In

hex^Coleridge perhaps meant this when he said that a

great mind is androgynous. It is when this fusion takes

place that the mind is fully fertilised and uses ali its

faculties. Perhaps a mind that is purely masculine
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cannot create, any more than a mind that is purely

feminine, I thought. But it would be well to test what

one meant by man-womanly, and conversely by woman-manly,

by pausing, and looking at a book or two. (...) Perhaps

the androgynous mind is less apt to make these

distinctions than the single-sexed mind. He meant,

perhaps, that the androgynous mind is resonant and

porous; that it transmits emotion without impediment;

that it is naturally creative, lncandescent and

undivided. In fact, one goes back to Shakespeare' s mind

as the type of the androgynous, of the manly womanly

mind (...) It is fatal to be a man or woman pur and

simple; one must be woman-manly or man-womanly, It is

fatal for a woman to lay the least stress on any

grievance; to plead even with justice any cause; in any

way to speak consciously as a woman (...) Some

collaboration has to take place in the mind between the

woman and the man before the art of creation can be

accomplished. Some marriage of opposites has to be

consummated. The whole of the mind must lie wide open if

we are to get the sense that the writer is communicating

his experience with perfect fullness
"
(1).

O conceito de androginia de Voolf interpretado pela

crtica literria de dois pontos de vista diferentes: um deles

acusa a escritora de ambivalncia e contradio na apresentao

das noes de androginia, fuso e equilbrio dos elementos

masculino e feminino, outro considera perfeitamente coerente a

sua teoria.

Para Marilyn Farwell por exemplo, a posio de Virginia

Voolf ambgua e contraditria devido aos seguintes motivos:

d) A Room of Qne's. Own London, Grafton Books, 1985, pp.

93 a 99.
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- A escritora hesita entre os conceitos de equilbrio e

fuso ao caracterizar o esprita andrgino, decidindo-se no

final pelo conceito de fuso.

-Voolf defende na maior parte da obra que as mulheres tm

uma perspectiva nica e pessoal
"

a partir da qual os homens

nunca viram o mundo
"

d) e declara no final que as mulheres

no deveriam apresentar diferenas, em termos literrios, dos

escritores ( homens ).

-

Depois de vrios captulos em que descreve
"

o carcter

nico e singular da mulher escritora, derivado das suas

carncias e sensibilidade
"

(2), no captulo final Voolf destri

tudo o que defendera anteriormente, inclusivamente essa

singularidade enriquecedora, ao advogar a fuso dos opostos como

um modo de reconciliar os dois sexos.

- Embora inicialmente apresente o conceito de androginia

como um equilbrio entre dois plos em harmonia, ao explicar a

relao entre o autor e a sua obra, Voolf advoga a ideia de

fuso entre o masculino e o feminino.
"

0 artista dever ser

capaz de se distanciar da obra de arte
"

(3), caminhando para a

objectividade total. Assim, em vez de manter a validade da

dialctica tradicional identificada com os dois sexos

objectividade e subjectividade
- Voolf defende que ambos

"devero fundir-se numa nica perspectiva, a da objectividade
"

(4).

-Virginia Voolf defende, segundo Farwell, a objectividade e

a impessoalidade como caminhos ideais para a escrita feminina, o

que anula a ideia de coexistncia entre os plos feminino e

(1) Marilyn Farwell, "Virginia Voolf and Androgyny",

Contemporary Literature. vol 16, 1975, p.445.

(2) Op. cit. , p. 444.

(3) Marilyn Farwell, op. cit., p.447.

(4) Ibid.
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masculino, suprime as caractersticas tipicamente femininas e

mantm as masculinas. Farwell refora a sua interpretao

citando o artigo
"

Vomen and Fiction
"

-
"

The greater

impersonality of women' s lives will encourage the poetic spirit,

and it is in poetry that women' s fiction is still weakest
"

Cl)

-

e conclui que a imagem da incandescncia se relaciona com a

objectividade cientfica e a verdade. Isto leva Virginia Voolf,

segundo a opinio da crtica, a defender a noo de que as

emoes pessoais no devem ter expresso a nvel esttico, donde

resulta a transferncia da teoria de objectividade em arte para

a androginia, o que determina a supresso das qualidades

femininas de subjectividade em favor da qualidade tradicional

masculina de objectividade. Assim, segundo Farwell, o conceito

de androginia de Voolf sugere s mulheres que escrevam como

homens.

0 ponto discutvel desta anlise est, em nossa opinio na

interpretao do termo fuso. Ao utiliz-lo imediatamente aps a

sua referncia necessidade de cooperao e harmonia entre os

dois plos
- masculino e feminino, Voolf no envolve nas suas

palavras qualquer anulao da ideia de equilbrio; fuso d-nos

aqui uma outra tonalidade da palavra equilbrio, como se

estivssemos perante duas faces da mesma moeda; cada um dos

lados tem caractersticas diferentes e no entanto a sua relao

de fuso. Assim, para Voolf, o esprito andrgino aquele em

que existe, fuso ou seja o encontro entre os plos masculino e

feminino, agora em equilbrio. A interpretao da palavra

incandescente tambm, em nossa opinio, bastante questionvel

pois no nos parece que esta se refira exclusivamente noo de

verdade/objectividade. 0 que incandescente ardente e

exaltado, mas no mantm necessariamente uma luminosidade firme

e clara. Ao utilizar esta palavra Voolf quer dizer que o

ci) Coilasiad Essays., II P- 147'
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esprito andrgino deve ser total, criativo, intenso, abarcando

sem impedimentos qualquer experincia e vivendo-a com entrega

total.

A interpretao de Farwell da supresso das caractersticas

femininas de subjectividade peca tambm por analisar demasiado

letra as palavras de Voolf, esquecendo o esprito dessas

palavras. Em primeiro lugar a escritora no condena frontalmente

a subjectividade e a emoo, pelo contrrio, diz-nos que
"

the

androgynous mind transmits emotion wlthout inpediment "; por

outro lado a procura da verdade ( objectividade ), que de

facto muito acentuada por Voolf, inclui tambm ( e poderamos

dizer essencialmente ) a transmisso das emoes. No esqueamos

que para a escritora a moral apoia-se acima de tudo em valores

subjectivos e na honestidade de cada indivduo para consigo

prprio e para com os seus prprios sentimentos. Por isso ela

nos diz a propsito da integridade do romancista :
"

Vhat one

means by integrity, in the case of the novelist, is the

conviction that he gives one that this is the truth
"

Cl), Em

segundo lugar no existe contradio no facto de Voolf acentuar

a particularidade das caractersticas femininas, pois como j

dissemos ela defende a coexistncia das caractersticas de ambos

os sexos e no a supremacia de um. necessrio que as mulheres

acentuem as suas caractersticas particulares e se libertem do

dirigismo masculino, porque elas necessitam de recuperar o que

lhes foi negado por uma herana de sculos, mas necessrio

tambm que saibam integrar no seu espirito as qualidades

masculinas. Alis Voolf clarifica estas dvidas ao dizer a

propsito da escritora imaginria Mary Carmichael :

"

She had
- I began to think

- mastered the first great

lesson; she wrote as a woman, but as a woman who has

Cl) A Rnnm of nne's Qwn. p. 69.
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forgotten that she is a woman, so that her pages were

full of that curious sexual quality which comes only

when sex is unconscious of itself
"

CD

0 facto de as emoes e as relaes entre os seres humanos

serem como sabemos um dos campos mais explorados e desenvolvidos

pela escritora, torna impossvel a referida supresso das

qualidades femininas de subjectividade que Farwell refere.

Queremos com isto dizer que, do nosso ponto de vista a teoria de

Virginia Voolf na sua globalidade coerente e concisa. Os dois

poderes secundrios cuja existncia ela refere: o masculino no

crebro da mulher e o feminina no do homem, poderiam

identif icar-se facilmente com os arqutipos jungianos Animus e

Anima, to difceis de descrever ou definir. Uma parte das

noes defendidas pela autora em A Room of Qne's Qwn" e alguns

aspectos relativos ao transvestismo de Orlando so muito

anlogos s ideias apresentadas por Edward Carpenter nos seus

estudos sobre a bissexual idade, donde podemos concluir que

Virginia Voolf ter sido influenciada pelos contactos com este

escritor, contemporneo do crculo de Bloomsbury e amigo ntimo

de Galsworthy Lowes Dickinson.

A mudana de sexo era Orlando indicadora da capacidade da

mulher de se transformar num ser criativo C como artista

andrgino), sem violar a sua natureza feminina, isto , sendo

capaz de conciliar e equilibrar sem complexos os lados masculino

e feminino da sua personalidade. Esta encaminha-se no sentido do

desenvolvimento do Eu Superior, smbolo de totalidade, que se

sobrepe exclusividade das definies de gnero e evoluo

do tempo cronolgico.

No entanto ficar sempre uma pergunta por fazer: onde que

terminara as atitudes masculinas e comeam as femininas ou seja

(1) A Rnora of One's Own. p. 88.
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at que ponto
"

a sensibilidade, intuio, necessidade de

proteger, docilidade e ternura no podem ser naturalmente

masculinas e a curiosidade, agressividade , audcia e

combatividade no podem ser naturalmente femininas
"

d) ou

ainda
"

que parte de Orlando escreveu
'

The Oak Tree
'

e gritou

'

Ecstasy
'

no parque
"

? (2) No sabemos. A nica certeza que

temos que ambos os elementos -

masculino e feminino

embarcaram no txi da personalidade humana
"

(3).

(1) Vinifred Holtby, Virginia Voolf. U.K., Vishart and Co,

1969, p. 183.

(2) Ibid.

C3) Ibid-
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V -CONCLUSO
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A proposta de leitura de Orlando
, apresentada nas pginas

anteriores no tem a inteno de reduzir a obra a uma

interpretao nica; pelo contrrio, gostaramos de acentuar

que, para alm de ser uma dramatizao do mito do andrgino e

uma celebrao do amor de Virginia Voolf por Vita Sackville-

Vest, Orlando muito mais : constitui em primeiro lugar uma

pardia biografia
-

gnero muito cultivado na poca
-

e aos

bigrafos; pode ser encarado como um documento ilustrativo de um

perodo: uma reflexo crtica C onde reconhecemos a influncia

do crculo de Bloomsbury ) sobre a histria social e literria

de Inglaterra, sobre o esprito de uma nao ao longo de vrias

centenas de anos C o sculo XIX retratado muito negativamente

em contraste com os sculos XVI, XVII e XVIII ); uma crtica

ao meio literrio frequentemente sujeito a modas e influncias

Ca escrita de Orlando modifica-se de sculo para sculo em

funo delas ); enfim uma stira de Virginia a si prpria (

My own lyric veln is to be satirised
"

Cl) )e um reflexo da

suas preocupaes mais fundamentais.

Va realidade, ao longo de toda a obra podemos detectar no

s os traos fundamentais da histria e da personalidade de Vita

Sackville-Vest mas tambm um pouco da vida e das convices da

prpria Virginia C que tal como Orlando sempre lutou para

encontrar a melhor maneira de expressar atravs da escrita, a

vida, a verdade e a realidade ): a stira s suas

caractersticas como escritora, a preocupao com a anlise, o

progresso interior e a procura do sentido da vida C devido a

isso que surgem ao longo da obra to frequentemente

interrogaes, herdadas das discusses de Bloomsbury, sobre o

significado da vida, da beleza, do amor, sobre a escrita, a

verdade, a imortalidade e a amizade ), as "repentinas mudanas

de humor e acessos de auto-confiana, entusiasmo e desnimo
"

C2), a sua sensibilidade e atitude perante o mundo e a histria

Cl) ThB diary nf Virgnia Voolf. vol 3, p. 131.

C2) Jean Guiguet, Virgnia Vnnlf and her Vorks. New York,

Harcourt, Brace and Vorld, 1965, p.269.
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da literatura, a tentativa de apreender e compreender atravs da

arte o sentido da vida, a ideia de que o indivduo um composto

de um imenso nmero de eus diferentes que se substituem em

alturas diversas, mas que em raros momentos de xtase se

encontram unidos, o modo de apreender as sensaes exteriores e

os sentimentos interiores, a necessidade de falar sobre a

criatividade feminina e de expor as suas teorias sobre a

androginia, enfim a sua viso da realidade e dos factos em

funo de duas perspectivas opostas que se completam:" one full

in the light so that it can be described as accure.tely and

examined as minutely as possible, the other half in shadow so

that it can be described only in a moment of faith and visin by

the use of methaphor
"

Cl)

Escrever Orlando foi para Virginia Voolf simultaneamente uma

maneira de se aproximar e distanciar de Vita, de sublimar os

seus sentimentos, de analisar a sua prpria experincia pessoal

na relao amorosa de ambas e de demonstrar que afinal e acima

de tudo o seu papel preferido na vida era o de
"

artista,

observadora fascinada e crtica
"

C2). Foi tambm mais uma vez e

a par de outras obras, a forma de Voolf apresentar uma das suas

preocupaes mais fulcrais
-

a procura de totalidade em termos

psicolgicos e estticos. Esta procura, simultaneamente factor

de harmonia e destruio na sua prpria vida pessoal,

desenvolveu-a atravs da integrao da sensibilidade e do

pensamento, qualidades essenciais do artista andrgino. " por

este motivo que Herbert Marder afirma com toda a razo que

apesar de ter sido apelidada de feminista Virginia Voolf deveria

antes ser chamada androginista.

Cl) Virginia Vnnl^, QallflgiBd Hssavs. II, p.97.

C2) Jean 0 Love,
" Orlando and its gnesis: venturing and

experimenting in art, love and sex ",in Virginia Yoolf.

Tteral nation and nontlnuitv. USA, University of Califrnia

Press, 1980, p. 214.
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0 arqutipo do hermafrodita . escolhido pela escritora en

Orlando para apresentar o seu ponto de vista, representa a

afirmao de um inconsciente colectivo que atravs de um artista

C das suas obssesses e problemas ) e de uma obra procura o

ajustamento compensatrio , processo natural de autoregulao,

que lhe necessrio, ao dar expresso aos desejas silenciados

de um grupo C Bloomsbury ) ou de uma poca C confrontar

captulos 17-1.1 e II-3 ). 0 artista andrgino ultrapassa as

dificuldades de diferenciao entre as sexos ao tomar como

medida de valor primria a relao do indivduo com a

realidade, o que significa abolir todas as barreiras da diviso,

acentuando a complementaridade dos pares de opostos, que

constituem uma estrutura presente desde sempre quer na psique

humana quer no Universo. 0 motivo imediato para o fio da

narrativa de Orlando encontrou-o 7irginia Voolf em 7ita

Sackville-Vest cujo pequeno passo de uma carta de 7 de Agosto de

1927 poderia constituir uma das definies interpretativas da

obra:
"
It was the nicest, lovingest, tenderest letter in the

world" Cl).

Th* Letterf nf V1 ta 5hrW1lle-Rst to Virgnia VOQlf.

p.241.





-170-

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Activa

Voolf, Virginia, The VQyag* Qilj., ( 1? ed.: 1915), London,

Granada Books, 1982.

Voolf, Virgnia, Night and Day, C IS ed.: 1919 ), London,

Granada Books, 1985.

Voolf, Virginia, Jacobs' Ronra, ( 15 ed.

Granada Books, 1982.

1922 ), London,

Voolf, Virginia, Mrs. Dadnway. ( 15 ed.

Granada Books, 1985.

1925 ), London,

Voolf, Virginia, To The Lighthouse. ( 15 ed. 1927 ), London,

Granada Books, 1982.

Voolf, Virginia, Orlando -

a Biography. ( 15 ed. .

1928 ) Great

Britain, Granada Publishing, 1982.

Voolf, Virginia, A Room of One's Own
,

( 15 ed.: 1929 ),

London, Grafton Books, 1985.

Voolf, Virginia, The Vaves. ( 15 ed.: 1931 ), London, Granada

Books, 1983.

Voolf, Virginia, The Years. C 13 ed.: 1937 ), London, Granada

Books, 1982.

Voolf, Virginia, The Three Guineas. C 13 ed.: 1938 ), London

Grafton Books; ed. ut: Os trs guinus. Lisboa, Ed.

Vega, 1978 (traduo de Maria Emlia Ferros Moura ).





-171-

Voolf, Virginia, Between The Ar.t.s. ( 15 ed.: 1941 ), London,

Panther Books, Granada Publishing, 1985.

Voolf, Virginia,
"

Professions for Vomen
"

in The Death of The

Moth. ( 13 ed. : 1942 ) London, Hogarth Press, 1981.

Voolf, Virginia, A Haunted House and other Short Stories. (15

ed.: 1944 ), London, Granada Books, 1984.

Voolf, Virginia, The Moment and Other essays, ( 13 ed.: 1947),

London, Hogarth Press, 1947.

Voolf, Virginia, Ihjj Captaln's Death Bed and Other assais.,

(13 ed.: 1950 ), London The Hogarth Press, 1981.

Voolf, Virginia, Colleoted Essays. vol 2 ( 13 ed. 1966 ),

London, The Hogarth Press, 1966.

Voolf, Virgnia, The Letters of Virgnia Voolf ( vols. 1 a 6),

( 13 ed.: 1975 ), London, ed Nigel Nicolson, Chatto and

Vindus, 1983.

Voolf, Virginia, Moment s of Being z unpublisaed

aut.nh1ngraph1r.al wrltlngs.C 13 ed. : 1976 ), ed. Jeanne

Schulkind, Triad/Granada, 1982.

Voolf, Virginia, The Diary of Virginia Voolf (vols. 1 a 5 ),

(19 ed.: 1977 ), Great Britain, Penguin Books, ed: Anne

Olivier Bell, 1983.





-172-

Bibliografia Passiva

Albright Daniel, Personallty and Impersonal it.y. USA, The

University of Chicago Press, 1978.

Bachelard.Gaston, L'eau et les rves, Paris, Librairie Jos

Corti, 1984.

Bachelard.Gaston, Potique de 1'espace. Paris, Presses

Universitaires de France, 1957.

Baldanza, Frank,
"

Orlando and The Sackvilles ", PMLA. vol LXX,

Nr 1 March 1955, pp. 274-279.

Batchelor, J, B, ,

"

Feminism in Virginia Voolf ", English. vol.

XVII, n 97, Spring, 1968, pp. , 1 - 7.

Bazin, Nancy T.
, Virgnia Voolf and the Androgynous Vision.

New Jersey, Rutgers U. Press, 1973.

Bell, Clive, Qid Frlends, Personal Recollections, London,

Chat to and Vindus, 1956.

Bell, Quentin, Bloomsbury. London, Veindenfeld and Nicolson,

1968.

Bell, Quentin,
"

Bloomsbury and the Vulgar Passions ",

Criticai Tnquiry. nr2 6 C2), Vinter 1979, pp. 239 -

256.

Bell, Quentin, Virginia Voolf -

a Blography. London, Hogarth

Press, 1982.

Bennet, Joan, Voolf : her art as a novel ist. Oxford, Cambridge

University Press, 1979.





-173-

Blackstone.Bernard, Virginia Vnnlf, Col. Vriters and their Vork

nr 33, London, Longmans Green, 1962.

Bodkin, Maud, Arcaetypal Patt.erns In Pnet.rv Psychnl nglr.al

Studies of Imaginatlon, New York, Vintage Books, 1958.

Bonnefoy, Yves, Dictionnaire ,ies mythologies. Paris, Flamraarion,

1981.

Busst, A.J.L.,
"

The Image of the Androgyne in the 19 th

century" in Roaantlc Mythologes. London, ed. Jan

Fletcher, Routledge and Kegan Paul, 1967.

Chevalier, Jean e Gheerbrout, Alain, Dictionnaire des symboles.

Paris, Ed. Robert Laf font/Jupiter , 1982.

Clbert, Jean-Faul, Dictionnaire djj symbollsme animai, Paris,

Ed. Albin Michel, 1971.

Cook, Blanche Viesen,
"

Vomen alone stir my imagination :

lesbianisra and cultural tradition,
"

Slgns : Journal of

amej} In Culture and Society. 4, nr 4, Summer, 1979,

pp. 713 - 39.

Delattre, F. , Ls r_ojan psychologique. dfi Virginia Voolf. Paris,

Librairie Phi losophique J. Vrin, 1932.

Delcourt, Marie, C mito de hermafrodita. Lisboa, Arcdia,

Colleco Paralelo, 1980 ( traduo de Maria Lusa

Trigueiros Machado ).

De Salvo, Louise A,," Lighting The Cave : The Relationship

between Vita Sackville-Vest and Virginia Voolf ", Signs.

nr2 8 (2), winter 1982, pp. 195 - 214.





-174-

Dibattista, Maria, Virginia Voolf s Maior Novis : The Fables nf

Anon, New Haven and London, Yale University Press,

1930.

Eliade, Mircea, Mephistophls et 1' androgyne Paris,

Gallimard, col. Ides, 1962.

Eliade, Mircea, Mythes. Rves et Mystres. France, Gallimard,

1972.

Eliade, Mircea, Tratado de Histria das Religies, Lisboa, Ed.

Cosmos, 1977 (traduo de Natlia Nunes e Fernando

Tomaz ) .

Fadiman, James e Frager, Robert, TeorlflS da personalidade.

Brasil, Ed. Harper e Row do Brasil, 1979 ( traduo de

Camila Pedral Sampaio e Sybil Sofdi ).

Farwell, Marilyn R. ," Virginia Voolf and Androgyny ",

Contemporary Literature C Supersedes VSCL ]
, 16, 1975,

pp, 433-51.

Fassler, Barbara,
"

Theories of homosexuality as Sources of

Bloomsbury Androgyny
"

, Slgns : Journal of Vofflen In

Culture and Society. 5 - nr 2, Vinter 1979, pp. 237
-

51.

Fleishman, Avrom, Virgnia Voolf -

a criticai reading, Baltimore

and London, The Jonh Hopkins University Press, 1975.

Freud, Sigmund, Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade,

Lisboa, Ed. Livros do Brasil, s.d. ( traduo de Ramiro

da Fonseca) .

Gelpi, Barbara Charlesworth
*

,
Vomen's Studies. , 2, nr. 2,

1974, pp. ,
151 - 160.





-175-

Gilbert. Sandra M.
"

Costumes of The Mind : Tranvestisra as

Metaphor in Modern Literature ", Criticai Inquiry 7,

1930, pp. 391 -

417.

Glendinning.Victoria, The life of Vita Sackvi lie-Ve^t. London,

Veidenfeld and Nicolson, 1984.

Grant, Duncan,
"

Virginia Voolf,
"

Horizon. A Revlew of

Literature and Art, vol III, June 1941, pp. 402 - 6.

Green, David Bonnel,
"

Orlando and the Sackvilles : Addendum

", FJLA , LXXL, nr2, 1956, pp. 268 -

69.

Guiguet, Jean. Virgnia Voolf and Her Vorks. New York, Harcourt

Brace and Vorld, 1965.

Gunsteren -Vierser, Jlia Van,
"

The Marriage of He and She :

Virginia Voolf s Androgynous Theory
"

. Dutch Quarterly

Review of Anglo-American Letters. 6, 1976, pp. 233 -

46.

Hawkes, Ellen,
"

Voolf s Magicai Garden of Vomen
"

in New

Feral nlst Essays on Virgnia VjdoJJ., London, ed. Jane

Marcus, The Macmillan Press, 1981, pp. 31 - 60.

Heilbrun, Carolyn G. ,
Toward a Recognition q Androgyny, New

York, ed. Alfred A. Knopf, 1977.

Hoffman, Charles G. , Fact and Fantasy in Orlando: Virginia

Voolf s Manuscript Revisions ", lejias Studies La

Literature and Language. 10, 1968, pp. 435 -44.

Holtby, Vinifred, Virginia Voolf. London, Vishart and Co, 1923.

Hunting, Constance,
"

The Technique of Persuasion in Orlando ",

Modern Fiction Studies. II. 1956, pp. 17 - 23.



V



-176-

Jacobus, Mary ( ed ), Vomen writing and writing about women.

London, Croom Helm, 1979.

Johnstone, J.K. , The Bloomsbury Group, a study of E.M. Forster.

Lytton Strachey. Virginia Voolf and their circle. New

York and London, Noonday, 1954.

Jung, CG., Uid Arhetypes and The Collective Unconscious,

The Collected Vorks of C.G. Jung, vol 9, Part 1, New

York Routledge and Kegan Paul, 1959 ( trad. de R.F.C.

Hull ).

Jung, C. G. Aspects of the Feminine
, London, Routledge and

Kegan Paul, 1932 C traduo de R.F.C. Hull ).

Jung, C.G, 0 eu s. 0 inconsciente. Petrpolis, Ed. Vozes,

1978 (traduo de D3 Dora Ferreira da Silva ).

Jung, C. G. .

,
0 homem descoberta da Sli alma., Porto,

Livraria Tavares, 1962 C traduo de Camilo Alves

Pais).

Jung, C. G. . Metamorphoses de 1' me et ses symboles. Genve,

Georg, 1953 ( traduo de Y. Le Lay ).

Jung, C. G. , Psicologia do Inconsciente. Petrpolis, Ed. Vozes

1978 ( traduo de Maria Luiza Appy ).

Jung, C. G. ,

"

On the Relation of Analytical Psychology to

Poetry" in The Spirit in Man. Art and Literature, The

Collected Vorks of C.G. Jung, vol 15, London, Routledge

and Kegan Paul, 1971 ( traduo de R.F.C. Hull ).

jungi c. G , Imo Essays on Analytical PsycaQlQgy, The

Collected Vorks of C. G. Jung, vol. 7, New York,

Routledge and Kegan Paul, 1953 C trad. R.F.C, Hull.



y



-177-

Jung, C.G, , Types psychologiques, Gnve, Libairie de L'

Universit, Georg and Cie, SA, 1977 ( traduo de Y. Le

Lay ).

J,jnS- c- G- e Kernyi, h. , LI essence de la mythologie.

Paris, Ed. Payot, 1980.

Jung, C. G.
, et ai.. El hombre y sus smbolos. Madrid, Ed.

Aguilar, 1979 C traduo de Lus Escolar Barefo >.

Kaplan, Alexandra G.
, Psychology and Sexroles : an androgynous

perspective. Boston, Little Brown, ed. : Alexandra

Kaplan and Mary Sedney, 1980.

Kellerman, Frederick,
"

A New Key to Virginia Voolf 's Orlando ",

English Studies ; a Journal q English Language and

Literature. vol 59, 1978, pp. 138 - 50.

Lakshmi, Vijay, The Solid and The Intangible : Virginia Voolf s

Theory of the Androgynous Mind ", The Literary

Criterion, vol. X, nr 1, winter, 1971 .

Lee, Hermione, The novis of Voolf, London, Methuen and Co,

1977.

Love, Jean 0.
,

"

Orlando and its Gnesis : Venturing and

Experimenting in Art, Love and Sex
"

in Virginia Voolf

: Revaluatlnn and C.nnt.1 nui tv. Berkeley and Los

Angeles, ed: Ralph Freedraan, University of Califrnia

Press, 1980.

Lund, May Graham,
"

The Androgynous Moment: Voolf and Eliot",

Renascence , XII, 1960, pp. ,
74 - 78.

Majumdar, Robin, virginia Vnoif: An Annotated Bibllograpay of

Oiticism. 1915 - 1975. New York, Garland, 1976.





-178-

Marcus, Jane ( ed),
"

Thinking Back Through Our Mothers
"

in

Sea Feminist Essays on Virgnia Voolf. London, The

Macmillan Press Ltd, 1981.

Marder, Herbert, Feminista and Art; A Study of Virgnia Voolf.

USA, University of Chicago Press, 1968,

Mauron, Charles, Des mtaphores obsdantes au mythe personnel

z Introduction a Ia psychocritlque. Paris, Jos Corti,

1963.

Miller, Valter James e Dinnerstein, Dorothy,
"

Voolf s Orlando",

Explicator, 19, Item 37, 1961.

Moore, Madeline, lhe. Shoxi Season Between Ihq Slleaces.

Mass. USA, Allen and Unwln, 1984.

Nicolson, Nigel, Portralt of a Marriage. London, Veindenfeld and

Nicolson, 1973.

Pippet, Alleen. The moth and the star : a blography of Virgnia

Ofllf, New York ,
Little Brown and Company, 1969.

Plato, O Banquete. Lisboa, Livros de Bolso Europa-Amrica,

1977 C traduo de Sampaio Marinho ).

Pontalis, J. B. C dir ), Bisexualit et difference des sexes.

louvei le Revue de Psychanalyse, nr- 7, Paris,

Gallimard, Printemps, 1973.

Poresky, Louise Ann, The Hlusive Self ; Psvcae and Soirit ia

Virginia Vnnifs Novis. USA, University of Delaware

Press, 1981.

Reis, Carlos, Tcnicas de Anlise Textual. Coimbra, Livraria

Almedina, 1981.





-179-

Rose, Phyllis, Voman of Letters - A Life nf Virgnia Vnnlf.

Great Britain, Routledge and Kegan Paul, 1978.

RosenbaumS. P. C ed )
, The Bloomsbury Group, London, Croom Helm,

1975.

Rudikoff, Sonya,
"

How many lovers had Virginia Voolf ?
"

,

Hudson Review. 32 nr. 4, Vinter 1979, pp. 540 -

66.

Sackville-Vest, Victoria,
"

The Landscape of a Mind ", Bncounter,

vol. 2, nr 1, January, 1954, pp. 70 - 74.

Sackville-Vest, Victoria,
"

Virginia Voolf ", Horlzon. nr. 3, May

1941, pp. 318 - 23.

Sackville-Vest, Victoria, The Letters nf Vita Sackvlllfl - Vest to

Virgnia Voolf, London, Macmillan Press, 1985.

Sackville-Vest, Victoria,
"

Virginia Voolf and Orlando ", The

Listener. vol. 53 nr. 1352, 27, 1955.

Singer June K.
, Androgyny : toward a new theory of sexual ity.

New York, Anchor Press, 1976.

Snider, Clifton,
"

A single Self : a Junglan interpretation of

Virginia Voolf s Orlando ", Modern Fiction Studies. 25

C 2 ), Summer 1979, pp. 263
- 268.

Snider, Clifton,
"

C.G. Jung's Analytical Psychology and

Literary Crlticism, Part I ", Psychocultural Revlew

vol 1, nr 1, Vinter 1977, pp. 96-108.

Steele Philip L. ,

"

Virginia Voolf s Spiritual Autobiography" ,

loplc., 9, 18, Fali 1969, pp. 64 - 74.





-180-

Thakur, N.C., The symbolism of Virgnia Voolf. London and New

York, Oxford University Press, 1965.

Trautmann, Joanne, The Jessamy Brides : the frlendship of Virgnia

Voolf and Vita Sackville -

Vest, Penn. State Studies

36, USA, Penn. State, Penn. State University, 1973.

Trautmann, Joanne,
"

A Talk with Nigel Nicolson , Virginia

Vonlf Ouarterly. v.l, nr 1, Fali 1972, pp. 38-44.

Veiser, Barbara,
"

Critlcism of Virgnia Voolf from 1956 to the

Present : a Selected Checklist with an Index to Studies

of Separate Vorks ", Modern Fiction Studies. 18, 1972,

pp. 477 - 86.

Vellek, Ren,
"

The main trends of 20 th century critlcism ",

The Yale Review. 51, October 1961, pp. 103 - 118.



hSEtv,:
'

1 1 ,"-'*7TJ6Tai

r


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 


