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"- A alma de meu pai chegara a um grau de profunda melancolia. 
Nada o contentava; nem o sabor da glória, nem o sabor do perigo, nem 
o do amor.[ . ... ]Um dia, dizendo-lhe eu que não compreendia tamanha 
tristeza, quando eu daria a alma ao diabo para ter a vida eterna, meu pai 
t .. ] respondeu que eu não sabia o que dizia; que a vida eterna afigurava
se-me excelente, justamente porque a minha era limitada e curta; em 
verdade, era o mais atroz dos suplícios". 

Convoquei, para iniciar essas breves reflexões sobre um encontro 
entre a ficção de Machado e a de Borges em torno do tema da imor
talidade, um trecho do conto "O imortal", publicado no periódico A 
Estarão, de 15 de julho a 15 de setembro de 1882, pelo já maduro Ma
chado. Não tendo sido incluído pelo autor em coletâneas, participa, no 
entanto, de "Outros contos", na edição das obras de Machado de Assis 
da Nova Aguilar, organizada por Afranio Coutinho. 

Nesse conto, o narrador expõe a história de seu pai que, nascido 
em 1600, somente pôde morrer nos meados do século XIX. Quando 
jovem, bebera o elixir da imortalidade que lhe fora dado por um chefe 
indígena. Depois de longa vida aventureira, sentia que "tinha provado de 
tudo, esgotado tudo; agora era a repetição, a monotonia, sem esperanças 
sem nada". Um dia, porém, ouvindo o filho falar do princípio homeo
pático "Similia similibus curantur" ( o igual com igual se cura), bebeu 
o resto da poção indígena que guardara- "como a primeira metade lhe 
dera a vida, a segunda dava-lhe a morte" - e expirou. 

Ao ceno•1rar o desejo de imortalidade do filho, o imortal provi
sório ''OS alerta para a precariedade das instituições humanas, fadadas 
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à limitação, à repetição, à desesperança. No século XX, uma alegoria 
semelhante apresenta-se na obra de Borges, no conto "E! inmortal", 
que abre E! Aleph , de 1949: o narrador de manuscrito antigo busca a 
imortalidade que conseguiria ao beber da água de um rio. Depois de 
muitas a,·enturas, bebe, sem o saber, da água desse rio e descobre que os 
trogloditas que por perto encontra são imortais e um deles, que parecia 
não saber ou poder falar, é Homero. Descobre, ainda, que , se para os 
mortais, "todo tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso[ ... Jentre 
los Inmortales, en cambio, cada acto (y cada pensamiento) es e! eco de 
otros que en e! pasado lo antecedieron, sin principio visible, o e! presagio 
de otros que en e! futuro lo repetirán hasta e! vértigo. No hay cosa que 
no está como perdida entre infatigables espejos". Mais tarde, também 
sem o saber, o narrador bebe da água de um rio que lhe devoke a mor
talidade e o faz reconhecer-se como Homero. 

No relato de Borges, mais clara se faz a velada alusão de 
Machado à relação entre o escritor e sua precária e incómoda 
imortalidade. Os dois imortais (o homem que se crê Homero, 
porque repete suas palavras, em Borges, e Rui de Leão, em Ma
chado, que escreveu sobre a Índia, texto posteriormente publicado 
fraudulentamente em latim e atribuído a um monge, causando a 
pecha de plagiário ao imortal) cansados da repetitiva vida imortal, 
anseiam pelo fim de sua própria infinitude. Homero, mito maior 
do criador verbal, até esquece a maior parte da OdiJ.réia que, no 
entanto, a ele sobrevive. 

A obra de Machado, como na amargurada lição do imortal 
borgeano , parece ter condições de sobreviver longamente (infini
tamente?) a seu autor. Concebida com "a pena da galhofa e a tinta 
da melancolia", duvidava, na voz do defunto autor Brás Cubas, 
de seu próprio alcance, sugerindo que poderia ter, talvez, cinco 
leitores. Encaminhando-se, porém, à via da superação dos limites 
do homem, pela compreensão e crítica desses limites, entre eles 
os de expressão literária, a obra de Machado tende a encontrar 
ressonância ainda hoje e no futuro . .  

As duas alegorias da imortalidade, de Machado e de Borges, 
tocam, porém, em uma angustiante questão que poderá significar 
a permanência ou não de obras como a desses autores no futuro: 
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a tendência contemporânea e mundial de exaustiva repetição de 

padrões culturais de pouco valor estético. Em Altas !iteraturas.(São 

Paulo: Cia das Letras, 1998), Leyla Perrone Moisés reflete sobre 

a !itera tu r a na era da globalização (ou da "barbárie globalizada") 

lembrando que a "cultura de massa, sobre a qual os artistas mo

dernos depositavam esperanças de renovação de formas e técnicas, de 

democratização , ampliação e educação do público, tornou-se industrial 
em escala planetária e, como tal, fornecedora de produtos padronizados 

segundo uma demanda de baixa qualidade estética, que ela ao mesmo 

tempo cria e satisfaz". 

"E agora, José", perguntou Drummond à época de dita

dura que divisava como duradoura, talvez imorredoura. Sem 

desânimo, diante do que agora se divisa como o perigo de uma 

prometéica ditadura da mesmice e da mediocridade, acredite

mos, também, no cansaço do homem diante da repet1çao, no 

seu anseio pelo diferente e pelo enigmático, na sua rn,ania de 
olhar para as estrelas e, até, de ouvi-las. 

No final do século XIX, quando a maior parte da po

pulação (alfabetizada) brasileira embarcava, sem reservas, nos 

importados projetos de modernidade, Machado foi sempre o 

crítico dessa apressada adesão, assim como o foi da manuten

ção dos velhos padrões do patriarcalismo colonial. E isso se 

apreende não através de escritos panfletários mas através de 

uma cruel e eficiente ironia. Alguma vez, Machado comentou 

a engenhosidade da língua portuguesa, em que "um contador 

de histórias é justamente o contrário do historiador, não sendo 
um historiador, afinal de contas, mais do que um contador de 

histórias". Não se confunda, porém, leitor, com o trocadilho; 

atrás dele reside uma profunda verdade, hoje reconhecida: Ma

chado foi mais do que o extraordinário contador de histórias; 

nas entrelinhas de seu discurso encontra-se, com mais eficácia 

do que em muitos livros de história, o outro lado da história 

brasileira do Segundo Império. E esse seu modo de encarar 
a his oria, que é hoje percebido com maior clarividência do 
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que em sua contemporaneidade, ainda tem muito a contar aos 

leitores do terceiro milénio, não só sobre um tempo passado, 
mas sobre o homem de todos os tempos. 

Como seu imortal que "nas horas mais alegres fazia 
projetas para o século XX e XXIV", Machado construiu o 
texto do futuro porque alicerçado nos desvãos do homem, no 
homem subterrâneo, naquele que está sob as dobras de sua 
escrita e sob as vestes do homem célebre, da cartomante, do 
inventor de emplastos, do alienado e do alienista, da mulher 
de belos braços, do almocreve, da menina dos olhos de cigana 
oblíqua e dissimulada, do agregado, do administrador interino, 
dos gêmeos irreconciliáveis, do homem casmurro, do homem 
anônimo das multidões de hoje e de amanhã. 
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