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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 
The post-colonial migration produces a discourse that is based on friction between two 
traditions. Individuals find themselves divided between East and West, the culture of their 
ancestors and the culture that now welcomes them, forcing them to negotiate with the two 
spaces. Focusing on Diasporic Literature, we seek a comparison: The satanic verses (1989), 
by Salman Rushdie and The rock of Tanios (1993), by Amin Maalouf, in order to appreciate 
how the cultural translation takes place, that is, to understand the identity of diaspora, never 
ended, always under construction. The bastard, present in both books, exposes himself as the 
subject of hybrid space and he points to an opportunity to reflect on the identity of the 
"translated men". We have observed how the experience of the exile, of the uncanny, is 
configured in the writing of these authors that mix reality and fiction, story and History, 
making it also bastard. The strikeout speech from bastard’s category, as a literary expression, 
indicates, therefore, poetic solutions to the identitary aporias. 
 
 
 
Keywords: Bastard, Identity, Narrative, Diaspora, Hybrid. 
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RESUMO 
 
 
 
 
 
A movência pós-colonial produz um discurso que se baseia na fricção entre duas tradições. Os 
indivíduos se veem cindidos entre Oriente e Ocidente, a cultura de seus antepassados e aquela 
que agora os acolhe, forçando-os a negociarem com os dois espaços. Centrando-nos na 
literatura diaspórica, buscamos uma comparação entre: Os versos satânicos (1989), de Salman 
Rushdie, e O rochedo de Tânios (1993), de Amin Maalouf, a fim de avaliar de que maneira a 
tradução cultural se dá, isto é, compreender a identidade da diáspora, nunca concluída, sempre 
em construção. O bastardo, presente nas duas obras, se apresenta como sujeito desse espaço 
híbrido e aponta para uma possibilidade de se refletir sobre a identidade dos “homens 
traduzidos”. Verificamos de que maneira a vivência do exílio, do estranho, se configura na 
escrita desses autores, em que se misturam real e ficção, história e História, tornando-a 
também bastarda. O discurso rasurado da categoria do bastardo como expressão literária 
indica, portanto, soluções poéticas para as aporias identitárias.   
 
 
 
Palavras-chave: Bastardo, Identidade, Narrativa, Diáspora, Híbrido. 
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Aproxima-se o tempo em que o homem já não 
lançará para além do homem a seta do seu 
ardente desejo, e em que as cordas do seu 
arco já não poderão vibrar. 
Eu vô-lo digo: é preciso ter um caos dentro de 
si para dar à luz uma estrela dançarina. 
 
 
Friedrich Nietzsche, Assim falou Zaratrustra 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

A História da humanidade esteve desde sempre associada à detenção do território, às 

conquistas e ao desejo de residir em solos distantes. Os séculos XIX e XX foram assinalados 

por uma significativa ascensão das potências capitalistas do Ocidente, representadas 

principalmente pela França, Inglaterra e Estados Unidos, senhoras de possessões em todos os 

continentes. Ao contrário dos movimentos de colonização do século XVI que pretendiam em 

especial a descoberta de novas terras, o Neocolonialismo ou Imperialismo tinha como escopo 

a exploração das terras encontradas, partilhando o mundo entre as potências. O controle era 

feito através de imposição política e econômica e do uso de forças militares. Na medida em 

que vislumbravam a unificação dos domínios, estimulavam o principal elemento da atual 

globalização do mundo. 

Os propósitos capitalistas visavam à exploração de matérias-primas escassas ou 

inexistentes em seus territórios, tais como carvão e petróleo. Além disso, a própria Revolução 

Industrial demandava novos mercados consumidores e esses seriam encontrados nas novas 

colônias. A divisão de África e Ásia entre os países europeus, contudo, não levou em conta os 

aspectos culturais, provocando mais tarde a discórdia entre tribos e intensificando o 

surgimento de guerras civis. 

Mas as duas Grandes Guerras Mundiais atingiram em cheio a economia das potências 

que perderam recursos para manterem suas colônias. A Conferência de Bandung, em 1955, na 

Indonésia, reuniu os chefes de Estado de países asiáticos e africanos a fim de promover a 

cooperação econômica e cultural desses países e, assim, formar uma oposição ao 
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neocolonialismo vigente. Entre outros princípios, a conferência pregava o respeito aos direitos 

fundamentais e a igualdade de todas as raças e nações.  

O processo de descolonização permitiu que os países colonizados recuperassem sua 

independência em meados do século XX, o que geralmente foi precedido por conflitos, 

marcado por guerras pela libertação, por manifestações, por pressões contra a metrópole ou 

por golpes de estado. Mesmo a chegada do europeu já havia propiciado algum tipo de 

resistência (armada ou cultural) suscitando a afirmação de identidades nacionalistas. 

O intelectual palestino Edward Said, em Cultura e Imperialismo (1995), avaliando o 

discurso indianista e africanista produzido pela Europa a fim de dominar tais povos, define 

cultura como práticas de representação estética que têm autonomia em face da economia, da 

política e do social, sendo o prazer sua finalidade; também pode ser definida como o 

refinamento, o melhor de cada sociedade. Com o passar do tempo, ela pode, porém, se tornar 

um traço de distinção e sugerir ações xenofobistas. Após o declínio do Imperialismo as vozes 

recém-assumidas pedem ouvidos para suas narrativas. Para Said, tais vozes já estavam lá e 

foram combatidas. A descolonização permitiu a libertação e também a concepção de um 

mundo plural. Ele afirma que “Os cruzamentos entre cultura e imperialismo são irresistíveis” 

(SAID, 1995, p.37) e acrescenta: “as formas culturais são híbridas, ambíguas, impuras, e 

chegou a hora de a análise cultural voltar a vincular o estudo e a realidade delas” (SAID, 

1995, p.46). As culturas assimilam traços da alteridade muito mais do que os repudiam. Mas, 

como aponta Mary Louise Pratt (1999), a libertação por meio da pluralidade do mundo é 

discutível. 

O discurso ideológico dos países imperialistas tomava por base o etnocentrismo, o 

racismo e a interpretação da teoria de Charles Darwin (2009) sobre a evolução das espécies 

feita por Herbert Spencer e que ficou conhecida como darwinismo social – uma “desculpa” 

para o domínio, fiando-se na “sobrevivência do mais apto”. As figuras retóricas recorrentes 
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são o Oriente misterioso, o açoitamento e a linguagem da violência. A premissa utilizada era 

simples: “eles” não eram como “nós” e mereciam ser dominados. 

 As contendas entre Ocidente e Oriente não se reduzem à delimitação dos espaços 

geográficos; implicam em relações econômicas, de poder e até mesmo culturais. Se cultura é 

o melhor de cada sociedade, se está ligada à erudição e ao refinamento, igualmente se 

relaciona ao poder e tanto a leitura dos clássicos quanto a produção literária permitiram aos 

orientalistas e permitem-nos, ainda hoje, a construção da identidade desses dois mundos. 

O fato é que neste abastado terreno, onde colonizados e colonizadores coabitaram, 

uma jovem gênese de críticos e estudiosos, filhos da descolonização, abrolha. A dúplice 

experiência – já que muitos deles serão imigrantes ou exilados, nas ex-metrópoles – permitirá 

uma espécie particular de hibridismo cultural, uma “zona de contato”, como sugere Mary 

Louise Pratt, em Olhos do Império (1999), referindo-se à fronteira cultural improvisada, a 

partir dos encontros entre viajantes e viajados, dominantes e dominados, desenhando o sujeito 

colonial. 

Poucos anos separam o nascimento do escritor indiano Salman Rushdie (1947) e o do 

escritor libanês Amin Maalouf (1949); poucos anos separam a publicação do polêmico Os 

Versos satânicos (1989) e do premiado O rochedo de Tânios (1993); poucos anos separam a 

independência da Índia (1947) e a desocupação das tropas francesas no Líbano (1946). Tais 

proximidades não servem para unir os dois autores cronologicamente ou seus países de 

origem; despertam-nos, porém, para a forma como ambos utilizam a narrativa ficcional para 

refletir e debater suas questões de identidade, uma vez que se tornam representantes da classe 

de intelectuais que será marcante nas últimas décadas do século XX. 

Esses escritores percorrem um duplo caminho em que se torna possível olhar de dentro 

para fora e de fora para dentro, articulando o “terceiro espaço”, o espaço da crise, e é nesse 

momento que se instaura a reflexão sobre a alteridade. Tanto Amin Maalouf quanto Salman 
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Rushdie são autores contemporâneos que figuram como referências por irem contra o 

purismo, interpretando, formulando a identidade através do olho do imigrante, arriscando um 

jogo que permite com constância mostrar o estranhamento e cunhar as dualidades destes 

mundos, Oriente e Ocidente, que se atraem, que se repudiam e que se completam. 

Outro traço que deve ser relevado é o fato de serem dois autores imigrantes, exilados, 

porém não por pretextos econômicos, o que, se não os torna privilegiados, marcando suas 

narrativas de forma particular. De qualquer modo, um é indiano/ muçulmano, o outro é árabe/ 

católico, o que já lhes serve de razão para se identificarem com as minorias. No entanto, é a 

partir do centro que suas vozes serão ouvidas (Inglaterra e França), fazendo-os figurar como 

“homens traduzidos”, conforme define Salman Rushdie. 

A escolha de Os versos satânicos (2008b) e de O rochedo de Tânios (1998b) como 

corpus desta tese se baseia na riqueza literária das duas obras antes de tudo. Rushdie consegue 

transpor o mundo onírico, misturar o sagrado e o profano, criar a atmosfera densa das grandes 

cidades, ainda assim opondo o rico mundo de Bombaim e a “civilização” de Londres. 

Maalouf nos transporta no tempo, constrói sua lenda e, igualmente a Rushdie, mistura 

realidade e ficção, fazendo erigir a História através da história (ou, talvez, o oposto).  

Nossa análise não tem a ambição de equiparar as duas obras, apenas de assinalar os 

aspectos que acaso as aproximem ou que as tornem, como dissemos, representantes do 

discurso do migrante; compreender em que medida a definição proposta por Salman Rushdie 

de “homem traduzido” e a de Amin Maalouf acerca das “identidades assassinas” se 

interpenetram e se tornam vicinais para a leitura de seus textos, assim como para o 

entendimento das culturas híbridas. 

A teoria do duplo, associada repetidamente ao conceito de “entre-dois”, de “entre-

lugar”, de “terceira margem” ou da relação entre periferia e centro, será essencial na leitura 
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das obras. Ela aparece através dos personagens: na duplicação explícita de si mesmos, na 

criação de outro eu, exilado, ou simplesmente pela presença de personagens “estranhos”.  

Em O rochedo de Tânios (1998b), é o personagem central, Tânios, o grande 

responsável pela caracterização do duplo. A duplicação é desfechada no ego, (desejo de partir, 

incapacidade de viver no meio dos seus; a recorrência do exílio e da viagem), ou no alter, 

(fortemente representado por seu antagônico, seu meio-irmão Raad), sugerindo a presença 

constante do estranho/estrangeiro. Em Os versos satânicos (2008b), a dicotomia surge no 

embate entre Gibreel Farishta, o anjo, e Saladin Chamcha, o diabo, que se relacionam como 

alteregos. Novamente a problemática envolve a dúvida entre o ficar e o partir, além de todos 

os temas que invadem o estrangeiro em sua relação com a terra como lugar simbólico ou não. 

O duplo nos remete a outro aspecto importante. Tânios descobre-se filho de outro 

homem e decide fugir; Farishta é órfão e quer uma oportunidade de viver uma outra vida; 

Chamcha vive uma relação conflituosa com o pai de quem quer libertar-se, uma necessidade 

de tornar-se outro. A presença do estranho/estrangeiro, comum às duas obras, é representada 

através da difícil relação pai/filho que acaba por deflagrar a bastardia dos personagens, 

delineando o objeto de nosso estudo. Nos termos de Salman Rushdie, esses personagens são 

verdadeiros “bastardos da História”.  

A bastardia será uma conceituação acionada sobre o modo de edificação do discurso, 

ao mesclar a voz do dominante e a do dominado; importante quer para a narrativa, quer para a 

formação da fala da nação, torna-se imprescindível para a apreensão do diálogo estabelecido 

entre Oriente e Ocidente, deixando entrever uma estratégia identitária. O bastardo aqui não 

simula apenas o filho ilegítimo, mas o isolamento e o encontro das duas culturas. 

É nesse sentido que outro elemento deverá ser ativado: o amor; amor à pátria, de perto 

ou de longe, ao passado, às mulheres, às amantes. Ele atua como uma tentativa de minimizar 
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os efeitos da bastardia, de regenerar os laços do deserdado, restabelecendo sua sensação de 

ser no mundo.  

Assim, no início deste estudo faremos uma explanação das principais visões e divisões 

atribuídas ao Oriente e ao Ocidente, embasando-nos no pensamento de Edward Said em 

Orientalismo (1990) e, como contraponto, no de Buruma e Margalit em Ocidentalismo 

(2006). O duplo e sua conceituação, bem como sua afinidade com o estranho de Freud 

(1976a), aparecerão como forma de leitura desse estranho-estrangeiro. 

 No capítulo três, a identidade será discutida através da mestiçagem, do hibridismo e 

da transculturação. O conceito de Édouard Glissant de “rizoma” – apoiando-se em Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (1996) – como a rede sem início, nem fim, que se produz de forma 

descontínua e descentrada, de modo análogo aos movimentos culturais, será incorporado 

como um caminho para compreender as relações da alteridade. 

A memória, a autobiografia e a História são assuntos do capítulo quatro. Nosso intuito 

é o de tracejar a nova relação identitária construída a partir do discurso desses escritores 

imigrantes para observarmos como a narrativa se coloca na composição pós-colonial como 

um espaço peculiar para resolução dos conflitos, como propõe Paul Ricoeur em Tempo e 

narrativa (2010). 

Muitos traços autobiográficos são relevantes para o estudo do nosso corpus. Seus 

autores são emigrados de países que foram colônias subordinadas às duas grandes potências 

rivais, Inglaterra e França; Rushdie tentou ser ator, antes de tornar-se escritor, e emprestou 

esse outro dom (o dos atos de fingir) a seus personagens Chamcha e Farishta; Maalouf foi 

correspondente da revista Jeune Afrique e legou esse aspecto investigativo de sua conduta ao 

narrador de seu livro. Ambos, historiadores, sabem aplicar generosas doses de realidade à 

ficção ou vice-versa. Contudo, não temos por alvo listar o que seja ou não autobiografia nas 
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obras, mas verificar a utilização de tais aspectos no fazer literário, verificando o espaço 

autobiográfico. 

Embora o estudo sobre a escrita de Amin Maalouf e de Salman Rushdie enfoque 

mormente os romances O rochedo de Tânios (1998b) e Os versos satânicos (2008b), outras 

obras desses autores serão fundamentais para averiguar a linha de pensamento autoficcional e 

compor o mosaico de suas identidades.  

A comparação entre os dois livros ou entre os dois autores não tem como foco 

aprovisionar a Literatura Universal. As observações servem para compreender em que medida 

a Literatura Comparada se veste para criar um discurso polêmico, por vezes histórico. Se no 

passado alguns autores foram acusados de firmarem uma visão estereotipada do Oriente, qual 

o papel dos escritores contemporâneos ao permitirem que seus discursos se estendam para 

além desse Oriente? 

É este nosso propósito: verificar a relevância da inserção da figura do bastardo no 

diálogo mantido entre Ocidente e Oriente, averiguando a construção da identidade cultural, a 

fim de delinear uma verdadeira estética do híbrido. 
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2- O ESTRANHO NA RELAÇÃO OCIDENTE/ ORIENTE 

 

 

Como definir Ocidente e Oriente? Tratar-se-ia de meramente atribuir sentido de forma 

simplória? Como conformar os dois termos: Ocidente, Oriente; Ocidente e Oriente; Ocidente 

X Oriente? Ao escrever primeiro Ocidente, e não Oriente, já estaríamos privilegiando um em 

detrimento do outro? A discussão intrincada que envolve o mundo ocidental e oriental faz 

com que o afastamento comece já na acepção dos termos. 

A designação “Mundo Ocidental” refere-se à metade oeste, opondo-se ao “Mundo 

Oriental”, a leste; há certo consenso de que teve sua origem com a expansão da Grécia e da 

Roma Antiga, primeiro para sul e para leste e, mais tarde, para oeste e norte. Outros 

historiadores datam o seu nascimento após o declínio do Império Romano (400 d.C), 

atribuindo ao imperador Diocleciano a divisão em Império Romano do Ocidente e Império 

Romano do Oriente (Império Bizantino). A bipartição Ocidente/Oriente torna-se ainda mais 

complicada e pode variar segundo o contexto, consentindo contradições. Alguns países do 

Leste da Europa, sobretudo aqueles que viveram sob o regime socialista, pouco condizem 

com o modo de vida econômico europeu, enquanto países da Ásia como Japão, por seu 

poderio econômico, hoje estão muito mais a Ocidente do que a Oriente.  

Cenário embaraçado que admite comunhão, complementação e, do mesmo modo, 

querela, dominação, subtração; espaço ambíguo, pois dele depende a compreensão de si e do 

outro. 

Em The ballad of East and West, publicado em 1889, o escritor Rudyard Kipling 

traduz bem esse jogo duplo experimentado entre Oriente e Ocidente: “Oh, East is East and 
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West is West, and never the twain shall meet” [Oh, Oriente está a Oriente e Ocidente está a 

Ocidente e os dois jamais irão se encontrar]. Esses versos são frequentemente citados para 

lembrar os antagonismos geográficos – Occidens (Ocidente), do latim, a terra do sol poente e   

Oriens (Oriente), do latim, a terra do sol nascente – que jamais desaparecerão ou para 

desvendar as duras diferenças que tocam os dois extremos. Muitos não refletem sobre os 

versos que seguem: “Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat; / But 

there is neither East nor West, border, nor breed, nor birth,/ When two strong men stand face 

to face” [Até que a Terra e o Céu encontrem-se em breve diante do Trono do Grande 

Julgamento de Deus;/ Mas não existe nem Leste nem Oeste, nem fronteira, nem raça, nem 

origem,/ Quando dois homens fortes colocam-se cara a cara]. (KIPLING, 2008)Esse restante 

do poema é, na maioria das vezes, ignorado e a leitura dos primeiros versos, sempre 

descontextualizada.   

A trama do poema é simples e se desenrola em meados do século XIX, na fronteira 

noroeste do Império Indiano, durante a ocupação. Kamal, um chefe sem-lei, tenta ganhar o 

território britânico e na empreitada rouba do Coronel britânico sua égua premiada. O Filho do 

Coronel, chefe das tropas de infantaria e cavalaria, é quem vai tentar recuperá-la, antes que 

Kamal esteja entre os seus; ao reconhecer o animal, dispara dois tiros que não acertam o 

ladrão e os dois continuam cavalgando até o território deste, quando o cavalo guiado pelo 

Filho do Coronel entra em um curso de água e é Kamal quem volta para tirá-lo de lá. 

Rendido, o Filho do Coronel é desarmado e poupado por Kamal, que confessa que seus 

homens sempre estiveram por perto. O Filho do Coronel desafia Kamal a matá-lo, mas o avisa 

sobre o perigo de sua morte ser vingada e toda a região devastada. Kamal ajuda a levantar o 

rapaz e a honra de ambos é elogiada.  

A égua é devolvida pelo ladrão junto com um dote; em troca, o Filho do Coronel 

oferece uma pistola que carregava escondida. Kamal reconhece o valor do presente e o poema 
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atinge o ápice inesperado: já que o Coronel havia enviado seu filho para recobrar sua 

premiada égua, o outro chefe enviaria seu único filho para servir às tropas inglesas. Os 

mesmos versos citados que iniciam a balada também a concluem, porém agora dotados de 

rico significado. 

Kamal representa o nativo, o oriental, e é o único a ser nomeado; o Filho do Coronel é 

o outro, o colonizador, anônimo, pois representa qualquer ocidental. Há o encontro de dois 

homens fortes, dois iguais nessa história de honra que nos ensina que não existem diferenças 

entre as raças, entre as nacionalidades. Kipling – tido como o profeta do imperialismo 

britânico por George Orwell – ocupa um espaço pode-se dizer injustiçado, sendo lido somente 

no sentido negativo que termos como imperialismo ou orientalismo podem guardar. As 

acusações talvez se devam justamente ao fato de, apesar de nascido na Índia, trazer em seu 

discurso sementes que cooperassem para a fixação do Império Britânico, para os projetos 

orientalistas. A seu modo, ele também um escritor imigrante, contribuiu para a edificação de 

um imaginário selvagem e exótico, em romances como Kim (1965) e O livro da Jangal 

(1964). Mas, ao final do poema, a atitude de Kamal ao enviar seu único filho para servir às 

tropas britânicas sinaliza a transigência cultural (embora também possa sugerir o seu oposto: 

legitimar a submissão à metrópole de forma passiva). Aos mais otimistas, fica a lição de que é 

possível estabelecer uma relação de respeito e de igualdade entre ambos, Ocidente e Oriente, 

havendo mesmo uma zona de interseção, de fronteira, o que não necessariamente diz respeito 

a um espaço geográfico, e sim filosófico ou cultural.  

É essa zona rica, híbrida, plural, que nos interessa. 
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2.1- Orientalismo/Ocidentalismo 

 

 

 Civilizado, desenvolvido, racional são alguns dos adjetivos atribuídos ao ocidental; 

exótico, inferior, primitivo e, por isso mesmo perigoso, são alguns dos atributos dados ao 

oriental e que justificaram as atitudes de dominação por parte da cultura eurocêntrica. Edward 

Said, em Orientalismo (1990), discute essa questão e sua obra se torna canônica para os 

Estudos Culturais. Ele sugere que qualquer um que estude o Oriente é por excelência um 

orientalista; o sentido do termo parece se estender um pouco além: refere-se à criação 

ideológica europeia para lidar com esse outro que a cultura oriental representa. O Oriente era 

um objeto a ser estudado e seus estudiosos tornaram-se verdadeiros cientistas.  

 

[...] um estilo de pensamento baseado em uma distinção ontológica e 
epistemológica feita entre o "o Oriente" e (a maior parte do tempo) "o 
Ocidente". Desse modo, uma enorme massa de escritores, entre os quais 
estão poetas, romancistas, filósofos, teóricos, políticos, economistas e 
administradores imperiais, aceitou a distinção básica entre Oriente e 
Ocidente como ponto de partida para elaboradas teorias, épicos, romances, 
descrições sociais e relatos políticos a respeito do Oriente, dos seus povos, 
costumes, "mente", destino e assim por diante. (SAID, 1990, p.14). 

 

O autor faz referência a três tipos de orientalismo. O primeiro diz respeito ao 

orientalismo como objeto de estudo, o segundo, à dicotomia Ocidente e Oriente, o terceiro, 

aos estudos ocidentais no interesse de firmar controle sobre o Oriente a partir do século XIX, 

admitindo que tanto ocidentais quanto orientais percorressem exclusivamente o discurso 

moldado pelos ocidentais. 

O que Edward Said fez foi rever esse sentido cientificista do orientalismo e denunciar 

o caráter imperialista e racista embutido nos romances, na poesia, nos diários, nos 

documentos e nas pesquisas que foram publicados em abundância no século XIX com a 

finalidade de fazer com que todos acreditassem na figura assimilada e subjugada do oriental.  
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A menção feita por Said aos discursos de políticos ingleses, como Balfour e Cromer, 

exemplifica essa ideia. Balfour afirmava que o Egito não era um país, e sim uma categoria 

britânica da qual os egípcios faziam parte, entretanto não como seres humanos. Já para 

Cromer, os egípcios não passavam de material a ser governado, pois o oriental falava, pensava 

e agia diferente do europeu.  Em resumo:  

 
Há ocidentais e orientais. Os primeiros dominam; os segundos devem ser 
dominados, o que costuma querer dizer que suas terras devem ser ocupadas, 
seus assuntos internos rigidamente controlados, seu sangue e seu tesouro 
postos à disposição de uma ou outra potência ocidental. (SAID, 1990, p.46). 

 

 Durante os séculos XIX e XX imaginava-se que o Oriente fosse inferior ao Ocidente 

necessitando de correções – pensamento que ainda se estende a alguns países que advertem 

que o Oriente tem direção “retrógrada” e carece de salvação. Cromer e Balfour, conforme 

explica Said, concebiam o oriental como “algo que se julga”, “algo que se descreve”, “algo 

que se disciplina”, “algo que se ilustra”, aprisionando-o na visão dominante, em outras 

palavras, “O Orientalismo, portanto, é um conhecimento do Oriente que põe as coisas 

orientais na aula, no tribunal, prisão ou manual para ser examinado, estudado, julgado, 

disciplinado ou governado” (SAID, 1990, p.51).  

Outro considerado pioneiro no assunto orientalismo é Sylvestre de Sacy, o que se deve 

especialmente à sua erudição. Professor de árabe na escola de Langues orientales vivantes, em 

1769, traduziu a proclamação aos argelinos quando os franceses ocuparam Argel, em 1830, 

servindo como referência nas relações exteriores. O nome de Sacy está associado ao 

orientalismo moderno, sua obra exerce um poder compilatório e revisionista. Os exemplos 

sobre o Oriente levantados por ele e passados aos estudantes são importantes, primeiro porque 

refletem seus poderes como uma autoridade ocidental que extrai do Oriente o que a distância 

e a excentricidade haviam mantido oculto até então; segundo porque têm em si o poder 

semiótico de significar o Oriente (SAID, 1990, p.134).   
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De Antonio Gramsci, Said (1990) traz o conceito de hegemonia segundo o qual as 

ideias e influências do grupo dominante necessitam ser entendidas como naturais tanto para os 

dominantes quanto para os dominados, criando alianças sem resistência. A hegemonia 

descreve a dominação ideológica de uma classe sobre outra (por exemplo, da burguesia sobre 

o proletariado) e quanto mais sólida for a ideologia, maior será a hegemonia e menor a 

necessidade de usar a violência. Percebe-se, portanto, uma hegemonia cultural que tem como 

consequência o consentimento da superioridade ocidental. Em O rochedo de Tânios (1998b), 

essa discussão é levantada através do próprio momento histórico da narrativa. O ano é 1830, 

quando o paxá Mehemet-Ali, vice-rei do Egito, decidiu criar uma nova potência, que se 

estendia dos Bálcãs ao Nilo, controlando as rotas da Índia e incitando uma verdadeira luta de 

posse pelo território do Líbano: 

 

Os ingleses não queriam saber disso por preço algum e estavam dispostos a 
tudo para impedi-lo. Os franceses, em compensação, viam em Mehemet-Ali 
o homem providencial que ia tirar o Oriente de sua letargia e construir um 
Egito novo, tomando justamente a França como modelo. [...] Utopistas 
franceses tinham ido viver no Egito na esperança de fundar ali a primeira 
sociedade socialista, detentores de projetos inauditos [...] Decididamente, 
esse paxá tinha tudo para agradar aos franceses. De resto, se irritava tanto os 
ingleses, não podia ser fundamentalmente mau. E não se cogitava deixar 
Londres livrar-se dele. 
Nesse embate de gigantes, que peso podiam ter as gentes de minha aldeia e, 
particularmente, os dois alunos do pastor inglês? (MAALOUF, 1998b, p.95). 

  

 O narrador do romance, um homem que busca juntar os traços da história de Tânios, 

prossegue dizendo que os nomes já estavam “gravados no braço da balança”, anunciando o 

destino que se seguiria na batalha travada entre as grandes potências e que arrastaria os 

personagens Tânios e Raad. A estratégia colocava a Montanha em foco na mesma medida em 

que aumentava a clássica disputa entre Inglaterra e França. 

  Um outro aspecto apontado por Edward Said diz respeito à atitude textual que admite 

uma visão geral do Oriente, criando uma tradição baseada no discurso e que serve para 
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pontuar as experiências dos que viajaram para o Oriente, confirmando ou frustrando 

expectativas. O olhar do viajante, aquele descrito nos romances, torna-se ponto de alusão. Se, 

por um lado, essa atitude permitiu o aumento de traduções e a produção de textos inspirados 

no Oriente, no século XIX, bem como o aumento do ensino de línguas orientais no Ocidente, 

por outro lado, ajudou a reforçar a vontade de domínio do Ocidente frente a um Oriente 

imutável e, principalmente, passivo.  

O escritor norte-americano Herman Melville figura entre os que foram reconhecidos 

por descrever suas aventuras no mar, em lugares exóticos. Taipi, paraíso dos canibais (1998) 

é um relato de suas incursões pelos mares do Sul, quando abandona o baleeiro em que viajava 

para se juntar aos nativos das Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa.  Assim ele descreve: 

 

Quando o viajante científico regressa a seu país, com sua coleção de 
maravilhas, ele talvez tente descrever alguns povos estranhos que visitou. 
Em vez de representá-los como uma comunidade de vigorosos selvagens, 
que levam uma vida inocente, ociosa, alegre, entra numa circunstanciada e 
erudita narrativa de certas práticas e superstições inexplicáveis, sobre as 
quais é tão pouco o que sabe como os próprios ilhéus. [...]. Se o livro assim 
escrito fosse traduzido na língua do povo cuja história se propõe a relatar, 
pareceria aos nativos tão maravilhoso quanto parece ao povo norte-
americano, e muito mais improvável. (MELVILLE, 1998, p. 254-255).     

 

É possível identificar em meio a sua ficção ricamente autobiográfica indícios de quem, 

em 1846, examina as “maravilhas” suscitadas a partir do encontro da alteridade, realçando a 

impressão diferenciada permitida ao escritor-viajante, embora Melville seja visto por Said 

(1990) como um “entusiasta individualista” do Oriente. O que chama atenção na obra desse 

escritor estadunidense é seu olhar solitário, de refino filosófico, de quem combina realidade 

histórica e subjetivismo, adicionando um suspense único capaz de deter a atenção do leitor. 

São esses aspectos que fazem com que Herman Melville seja uma influência para muitos 

escritores, dentre eles, Salman Rushdie.  



 
 

24 

A abordagem imaginativa de muitos autores contribuiu para ilustrar as páginas da 

literatura, apresentando esse Oriente longínquo de forma romanceada, exótica, muitas vezes 

sedutora, firmando tais estereótipos. Ésquilo, Victor Hugo, Flaubert são alguns dos que lá 

buscaram seu referencial imaginativo. 

De qualquer modo, como mostra Said, o Oriente não é como ele é, mas como foi 

criado – “orientalizado” – “e acreditar que tais coisas acontecem simplesmente como uma 

necessidade da imaginação é agir de má-fé. A relação entre o Ocidente e o Oriente é uma 

relação de poder, de dominação, de graus variados de uma complexa hegemonia” (SAID, 

1990, p. 17), no entanto, o Oriente, de alguma maneira, só foi “orientalizado” porque permitiu 

sê-lo. 

Através do subtítulo de seu livro (O oriente como invenção do ocidente) Edward Said 

nos aponta de antemão essa intenção do Ocidente de fazer-se detentor dos direitos sobre o 

Oriente, uma vez que o “inventou”, realçando a existência de uma alteridade forjada por meio 

do discurso. Mesmo o termo “descoberta” é questionável quando se trata do processo de 

colonização. Em Os versos satânicos (2008b), Rushdie cita o “magnífico porto natural de 

Cochim, onde Vasco da Gama havia aportado em busca de especiarias, dando assim início a 

toda a ambígua história oriente-ocidente” (RUSHDIE, 2008b, p. 90). Ele nos lembra que a 

Índia habitada há mais de novecentos mil anos já havia sido explorada pelos portugueses, 

antes da chegada dos franceses ou dos ingleses, o que torna sua “origem”, além de múltipla, 

complexa, como se pode verificar neste irônico trecho de O último suspiro do mouro (1996), 

um de seus romances: 

 

Repito: pimenta, por favor; pois, não fora a pimenta, o que ora está 
terminando no Oriente e no Ocidente talvez jamais tivesse começado. Foi a 
pimenta que fez Vasco da Gama singrar os mares [...] Ingleses e franceses 
seguiram a trilha do pioneiro português, de modo que no período chamado 
Descobrimento da Índia – mas como pudemos ser descobertos se não 
estávamos cobertos antes? – éramos “menos um subcontinente que um 
subcondimento”, como dizia minha famosa mãe. “Desde o começo, o que o 
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mundo queria da desgraçada Mãe Índia estava claro como água”, dizia ela. 
“Queriam mesmo eram sensações apimentadas, que nem um homem que vai 
atrás de uma piranha”. (RUSHDIE, 1996, p. 13). 

 

A saga da família Gama-Zogoiby é narrada em primeira pessoa por Morais, o 

“Mouro”, reconstruindo a história de sua mãe, de seu pai e a sua própria. O narrador retoma a 

colonização portuguesa da Índia e discute temas como a dominação, a intolerância religiosa, o 

amor e a bastardia. O império de especiarias que se constrói e se desmorona às custas de 

embates internos e externos é explorado em uma conjunção de temas, denotando que as 

cobiçadas especiarias – verdadeiro ouro das Índias –, além de  despertar sinestesias, atraiam 

os mais diversos navegadores, por isso, justifica a “violação” do espaço como decorrência de 

uma articulada sedução.  

 

 – E tudo isso começou com um grão de pimenta! –Não apenas pimenta, 
cardamomo, castanha de caju, canela, gengibre, pistache, cravo; e mais café 
em grão, e mais a poderosa folha do chá. Mas o fato é que, como dizia Aurora, 
“Antes e acima de tudo foi a pimenta, primeira e única – mas por que ser o 
primeiro quando se é único? Para que primar quando se é primeiro?”. O que 
era verdade quanto à história em geral também se aplicava à fortuna de nossa 
família em particular – pimenta, o cobiçado Ouro Negro de Malabar, foi o 
artigo original de minha famigerada família, os mais prósperos comerciantes 
de especiarias e castanhas e folhas de Cochim, uma família que, sem embasar-
se em nada mais sólido que séculos de tradição, arrogava-se a honra de 
descender, ainda que em bastardia, de ninguém menos que o grande Vasco da 
Gama. (RUSHDIE, 1996, p.14). 

 

Revela-se o segredo do herói do romance, Morais Zogoiby, o Mouro: um mestiço 

nascido em berço esplêndido e caído em desgraça. Ele e sua família comungam com outros 

tantos indianos de uma descendência “bastarda”. 

O jogo de dominação e de subalternidade é mais uma vez exemplificado. Fica claro, 

entretanto, que Oriente e Ocidente, quer em suas delimitações geográficas, quer em seus 

discursos, não são mais do que concepções do homem, levando Said a teorizar sobre uma 

“geografia do imaginário”. 
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As fronteiras geográficas acompanham as sociais, étnicas e culturais de um 
modo previsível. Mas muitas vezes, a maneira como alguém se sente como 
não estrangeiro está baseada em uma idéia muito pouco rigorosa do que há 
“lá fora”, além do seu próprio território. Todo tipo de suposições, 
associações e ficções parece povoar o espaço que está fora do nosso próprio. 
(SAID, 1990, p. 64-65). 

 

 As fronteiras parecem acompanhar os personagens de Rushdie e de Tânios em suas 

trajetórias, criando para eles ficções pudessem suprir o desejo de conhecer o que há “lá fora”. 

Gaston Bachelard, em A poética do espaço, através da fenomenologia, “estuda o 

fenômeno da imagem poética no momento em que ela emerge na consciência como um 

produto direto do coração, da alma, do ser, do homem tomado na sua atualidade” 

(BACHELARD, 1974, p.3). Na pluralidade de temas encontra-se a explosão de imagens 

suscitadas pelo ato poético e que vão desde a casa até a fenomenologia do redondo, passando 

pelos cantos e ninhos frequentemente visitados pela imaginação.  

A casa é o espaço que nos acompanha ao longo da vida. Um símbolo de proteção, a 

memória da primeira casa nos retorna em qualquer espaço e situação, como um signo 

indelével. Sempre nos voltamos a ela em nossos sonhos e em nossa imaginação dotando-a de 

valor de abrigo. A “poética do espaço” refere-se, portanto, às características intimistas, reais 

ou imaginárias, assumidas por uma casa, às apropriações do espaço de acordo com as 

experiências do sujeito. Existe, dessa maneira, uma relação muito mais poética, do que 

objetiva – o que é sentido pela maioria dos escritores migrantes ao retornarem a sua pátria ou 

ao se referirem à ideia de lar.  

É seguindo o fenômeno da imaginação poética que o sentimento de Salman Rushdie se 

desenvolve em Patries imaginaires (1993). Ele opõe a casa que habitava seu imaginário, 

associada a uma foto fixada em seu escritório, àquela que de fato vê ao regressar a Bombaim. 

A casa como não-casa é outro conceito elaborado por Bachelard, considerando os poemas de 

inverno de Baudelaire; isolada do mundo pela neve que cai, conduz à casa sonhada, às 

metáforas. Para Rushdie, a foto em preto e branco tornava sua memória da infância também 
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estranhamente monocromática, porém, ao se deparar com o real, as cores das flores, do 

jardim, transformam seus olhos e o instigam à escrita do romance Os filhos da meia-noite, 

como uma forma de restaurar o passado, mas, como ele mesmo diz, inteiramente em 

“Cinémascope” e em “Technicolor” (RUSHDIE, 1993, p. 20). 

É esse novo olhar do migrante (Oriente-Ocidente-Oriente) que pode permitir a 

construção daquilo que ficara estagnado, emoldurado, “congelado” pelo olhar de europeus 

que liam o Oriente inteiro de uma mesma forma: excêntrico.  

 

O Oriente é olhado, posto que seu comportamento quase (mas nunca 
totalmente) ofensivo tem origem em um reservatório de infinita 
peculiaridade; o europeu cuja sensibilidade passeia pelo Oriente é um 
observador, nunca um envolvido, sempre afastado, sempre pronto a dar 
novos exemplos [...] o Oriente torna-se um quadro vivo de estranheza. 
(SAID, 1990, p. 112).  

 

Salman Rushdie prefere, em seus romances, dar sua própria versão da Índia, “ ‘mon’ 

Inde, une version et rien de plus qu’une version parmi les centaines de millions des versions 

possibles. Je m’efforçais de l’imaginer aussi vraie que possible, mais la verité est à la fois 

honorable et suspecte” (RUSHDIE, 1993, p. 21). Por isso, Salim Sinai (narrador de Os filhos 

da meia-noite, 2006) é um narrador duvidoso e seus erros são as próprias falhas da memória 

que compõe por um olhar fragmentado.  

 Em Orientalismo (1990), fica clara a existência de quatro dogmas principais 

estabelecidos pelo orientalismo e que podem ser assim sintetizados: 1) o Oriente é aberrante e 

subdesenvolvido e o Ocidente é racional e desenvolvido; 2) existe uma civilização oriental 

“clássica” tomada como referência; 3) o Oriente é incapaz de definir a si próprio; 4) o Oriente 

é algo a ser temido ou controlado ou ainda estudado e ocupado (dominado).  

Uma das maiores empreitadas da História Medieval é reescrita por Amin Maalouf em 

seu primeiro livro, As Cruzadas vistas pelos árabes (2001). A peregrinação cristã entre o 

século XI e XIII é relatada não mais pelo olhar do Ocidente que sempre viu o Oriente de 
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forma romantizada, alocando-o entre o maravilhoso e o selvagem, e sim revelando que os 

bárbaros e não-civilizados eram os ocidentais. 

Ao descrever a invasão dos franj no final do ano de 1098, na cidade Síria de Maar, 

Maalouf diz que seus habitantes até então eram pacíficos e viviam de seus vinhedos, oliveiras 

e pés de figos. A chegada dos franj foi uma carnificina e o cronista Ussama Ibn Munqidh os 

compara a verdadeiros animais que possuíam apenas a superioridade da coragem e do ardor 

no combate. 

 

Um julgamento desprovido de complacência que resume bem a impressão 
deixada pelos franj na sua chegada à Síria: uma mistura de medo e desprezo, 
bem compreensível por parte de uma nação árabe muito superior em cultura, 
mas que perdeu em combatitividade. Jamais os turcos esquecerão o 
canibalismo dos ocidentais. Em toda a sua literatura épica, os franj serão 
invariavelmente descritos como antropófagos. (MAALOUF, 2001, p. 47). 

  

A construção da história a partir do ponto de vista dos historiadores e cronistas árabes 

da época permite a relativização ou mesmo a subversão da ideia do Oriente aberrante, a ser 

temido, controlado, e sugere uma visão invertida, ou até mesmo contrária àquela do Oriente 

classicamente descrito. O que assusta Ussama Ibn Munqidh é o atraso no que diz respeito à 

justiça dos franj, aos domínios científicos e técnicos, e principalmente nos conhecimentos 

relativos à medicina. Ussama descreve que um médico de sua terra fora chamado para cuidar 

de alguns casos urgentes, porém retornou antes do imaginado, deixando as pessoas intrigadas. 

O médico relatou, então, que se tratava de um homem com um abscesso na perna e uma 

mulher desnutrida; para o primeiro caso ele colocou um emplastro, para o segundo, sugeriu 

uma dieta, mas um médico franco disse “este homem não sabe tratar deles” e fazendo o 

paciente crer que era preferível viver com uma perna só, a morrer com as duas, acabou por 

amputá-la com vários golpes de machado, o que fez o homem sangrar até a morte. Quanto à 

mulher, afirmou que o que ela tinha na cabeça era o “demônio apaixonado”, assim, cortou 

seus cabelos, deu-lhe alho e mostarda para comer. Com a piora do quadro, fez uma incisão em 
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forma de cruz até o crânio e esfregou sal. A mulher também morreu. O médico oriental 

conclui sua narrativa: “Vocês ainda precisam de mim? Disseram-me que não, e eu retornei, 

depois de ter aprendido muitas coisas que ignorava a respeito da medicina dos franj” 

(MAALOUF, 2001, p. 127). 

Salman Rushdie também se vale dessa visão invertida, em Os versos satânicos 

(2008b), ao descrever como Nasreen Chamchawala abençoou a partida de seu filho, o 

personagem Saladin Chamcha, para a Inglaterra dizendo: “Não vá ficar sujo como aqueles 

ingleses, alertou. Eles limpam as be u ene de as só com papel. E também entram na água do 

banho dos outros”. Em resposta ao argumento da mãe, o garoto que naquele momento estava 

imerso em sua admiração pelos ingleses, prestes a realizar seu sonho de viver no Ocidente, 

pondera: “O que está dizendo, Ammi, é inconcebível. A Inglaterra é uma grande civilização” 

(RUSHDIE, 2008b, p. 49). 

O Ocidente não conseguiu impedir a propulsão islâmica e os muçulmanos venceram as 

Cruzadas. No entender de Amin Maalouf, contudo, essa vitória foi apenas aparente, pois 

existiam problemas anteriores à presença franca. Desde o século IX, os árabes eram minorias 

como governantes; havia a incapacidade de criar monarquias estáveis. Os árabes 

permaneceram impermeáveis às ideias ocidentais, enquanto os ocidentais se beneficiaram dos 

progressos dessa civilização e a principal razão para o “fracasso” da civilização muçulmana 

foi o fato de se ver obrigada a encerrar-se em si mesma, tornando-se intolerante e estéril. 

 

Doravante o progresso é outro. O modernismo é outro. Seria preciso afirmar 
sua identidade cultural e religiosa rejeitando esse modernismo que 
simbolizava o Ocidente? Seria preciso, ao contrário, enredar-se 
resolutamente pela via da modernização correndo o risco de perder a própria 
identidade? Nem o Irã, nem a Turquia, nem o mundo árabe conseguiram 
resolver esse dilema; e é porque ainda hoje continuamos a assistir a uma 
alternação, muitas vezes brutal, entre fases de ocidentalização forçada e 
fases de integridade exagerada, fortemente xenófoba. (MAALOUF, 2001, p. 
244). 
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Em Origines (2004), Amin Maalouf reitera essa crítica citando um trecho de “Les 

séquelles de la vanité”, uma peça de autoria do personagem Botros, seu avô – um homem que 

deixava a cabeça nua, ou seja, optando por não aceitar nem o turbante oriental, nem o chapéu 

europeu: 

 

Les Orientaux ont vu que l’Occident les avait dépassés, mais ils n’ont jamais 
compris pourquoi c’est arrivé. Un jour, ils voient un Occidental avec une 
fleur à la boutonnière. Ils se disent: c’était donc cela, la raison de leur 
avancement! mettons de fleurs à nos boutonnières et nous les rattraperons 
[...] Quand comprendrez-vous qu’il y a des valeurs essentielles, et de 
vulgaires modes? Il ne suffit pas de vouloir imiter l’Occident, encore faut-il 
savoir en quoi il mérite d’être suivi, et en quoi il ne le mérite pas! 
(MAALOUF, 2004, p.126). 

 

Edward Said (1990) atribui o fracasso do orientalismo ao aspecto humano tanto quanto 

ao intelectual; o orientalismo não foi capaz de se identificar com a experiência humana. Ele 

assegura que a resposta ao orientalismo não é o ocidentalismo, esclarecendo que nenhum “ex-

oriental” por sua condição se sentirá confortável suficiente para estudar novos orientais ou 

“confeccionar ocidentais”. 

Os professores Ian Buruma e Avishai Margalit fazem uma longa investigação de modo 

a articular com a obra de Said e responder em Ocidentalismo (2006) à possibilidade de 

existência de um movimento contrário ao orientalismo. Nesse estudo os autores sugerem que 

o ocidentalismo, embora não deva ser confundido com “antiamericanismo”, estaria nas raízes 

para atitudes extremistas como a do atentado terrorista de 11 de setembro. 

O principal argumento dos ocidentalistas é a luta contra a civilização materialista, em 

que o capitalismo é percebido como a encarnação do demônio. Os diferentes povos têm, no 

entanto, distintos pretextos para execrar o Ocidente. Nesse sentido, deveria haver uma união 

entre Europa e Japão para abolir a chamada “civilização-máquina” (mesmo não sendo o 

ocidentalismo uma doença exclusiva do Oriente Médio em relação aos Estados Unidos). 

Buruma e Margalit (2006) destacam que o preconceito é parte da condição humana. Quando a 
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ideia de que os outros são menos do que humanos adquire força revolucionária, há o perigo de 

verdadeiros genocídios. 

O ocidentalismo diz respeito ao ataque hostil às cidades e a tudo de negativo que 

representam. A possibilidade de assassinato em massa confere vida ao mito da destruição da 

cidade pecaminosa; trata-se de um ato de purificação, tal qual o ocorrido com Sodoma e 

Gomorra quando, segundo a Bíblia, Deus teria enviado fogo e enxofre a fim de punir os 

cananeus por seus atos imorais. A cidade é vista, assim como seus habitantes, como uma 

meretriz (Poona era pequena para Gibreel e ainda criança acontece sua primeira migração 

para Bombain, a “cidade-puta”), já que nela tudo está à venda. Desse modo, a ofensiva às 

Torres Gêmeas constituiu um ataque à cidade de Nova Iorque, ao Ocidente, uma tentativa de 

destruição do emblema máximo do moderno capitalismo. “A deliberada fusão de realidade e 

fantasia deixou uma impressão de que as vítimas não eram seres humanos reais, mas atores” 

(BURUMA; MARGALIT, 2006, p.19); cena que mais se assemelhava a um filme-catástrofe 

de Hollywood, o que nos deu a sensação de que era simultaneamente simbólica e real, uma 

aniquilação ao mesmo tempo física e metafísica.  

De forma análoga, em Os versos satânicos (2008b), há a entrada apoteótica dos 

indianos Saladin Chamcha e Gibreel Farishta na capital inglesa (a maior metrópole, a capital 

imperial do século XIX, capaz de rivalizar somente com a cosmopolita Paris). É assim que os 

personagens, ambos atores, anunciam a chegada do jogo entre o real e o imaginário que 

percorrerá toda a narrativa, bem como as transformações que se seguirão em suas mais 

diversas ambiências. A cidade também satisfaz um papel imagético fundamental, uma vez que 

existe um duplo encarnado por Londres e Bombaim representando o clássico binômio 

Ocidente/ Oriente, que serve de metáfora para todas as angústias e lacunas das metrópoles. 

Londres é descrita como mundo cinzento, como se, embaçada por seu eterno fog, encobrisse o 

pecado, as orgias das prostitutas que aparecerão com o mesmo nome das esposas de Maomé. 
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Um habitat próprio ao sagrado e ao profano, um inferno similar ao descrito por Dante. Apesar 

de Rushdie, enquanto cidadão britânico, ter tido proteção na capital inglesa quando recebeu a 

fatwa (pronunciada pelo governo do Irã que considerara sua obra uma blasfêmia contra o 

islamismo), talvez sua maior blasfêmia se encontrasse na crítica árdua profanada sobre 

Londres através das palavras de Gibreel Farishta: “Cidade, ele gritou, e sua voz rolou pela 

metrópole como um trovão, vou tropicalizar você” (RUSHDIE, 2008b, p. 386). 

Gibreel enumerou as vantagens da proposta da “metamorfose de Londres” em cidade 

tropical: 

  

Aumento da definição moral, instituição de uma siesta nacional, 
desenvolvimento de padrões de comportamento vívido e expansivo entre o 
populacho, música popular de melhor qualidade, novos pássaros nas árvores 
(araras, pavões, cacatuas), novas árvores para os pássaros (coqueiros, 
tamarindos, figueiras com longas barbas). Melhoria de vida nas ruas, flores 
muito coloridas (magenta, vermelhão, verde-néon) macacos-aranha nos 
carvalhos. Um novo mercado de massa para aparelhos domésticos de ar-
condicionado, ventiladores de teto, espirais, sprays antimosquitos. Uma 
indústria de fibra de coco e copra [...] Comida mais temperada: uso de água 
além do papel nas privadas inglesas; a alegria de correr inteiramente vestido 
pelas primeiras chuvas das monções. (RUSHDIE, 2008b, p. 386). 

 

As desvantagens também são elencadas. Seriam as doenças como cólera e tifo, a 

infestação de baratas ou até mesmo uma cultura de excessos. A caracterização é 

simultaneamente uma crítica à “dura” Londres e ao pensamento Orientalista impregnado de 

estereótipos a respeito da Índia ou dos países tropicais. O projeto de Gibreel parece funcionar, 

pois, aos poucos, Londres passa por uma onda de calor e começa a “ter clima”, denunciando a 

presença estranha dos elementos orientais.   

O conflito de paisagens aparece também em Limassol, a cidade em que o jovem 

Tânios se encontra com o pastor Stolton e com os outros emissários enviados pelas potências:  

 

Em uma vasta propriedade à beira-mar, residência de um negociante 
britânico. Vista do exterior, um oásis de serenidade. Mas, no interior, mais 
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fervilhante que um caravançará. Marinheiros, oficiais com chapéus de ponta, 
armas, botas, bebidas. Lembrando-se de certas peças inglesas que lera, 
Tânios tinha a impressão de ter se perdido nos bastidores de um teatro, no 
meio de um ensaio. (MAALOUF, 1998b, p. 220). 

 

 Do lado de fora, o que se vê é a paisagem típica do Oriente, do lado de dentro, a 

intransigência britânica, a impermeabilidade própria dos colonizadores ocidentais. A conversa 

entre Tânios e o homem batizado de “cônsul da Inglaterra”, Richard Wood, se dá em um 

amplo jardim, repleto de palmeiras que se estendiam até o mar. Vale destacar que Wood 

falava em inglês, mas pronunciava os nomes locais com sotaque dos nativos. É também o dia 

em que um incêndio, provocado por jovens que se rebelaram contra o recolhimento das 

armas, devasta a floresta de pinheiros e mais algumas casas da aldeia de Kfaryabda, 

mostrando o cenário contrastante do Líbano. 

Diferentes guerras contra o Ocidente sempre foram declaradas em nome da raça 

alemã, do comunismo ou mesmo do Islã. A diferença é que aqueles que lutam por uma nação 

ou raça excluem os estrangeiros, visto como acreditam serem os escolhidos, enquanto os que 

lutam por razões religiosas na salvação universal. A visão dos ocidentalistas sobre o Ocidente 

tem traços religiosos. Muitas formas contrastam o vazio racionalista com a crença dos 

próprios ocidentalistas; mas não atribuem a ideia de bárbaro ou selvagem ao ocidental. Essa é 

uma característica própria de algumas correntes do islamismo. 

 A idolatria se torna o pecado mais hediondo a ser combatido, contudo, conforme 

Buruma e Margalit (2006) explicam, a idolatria como forma de descrição do Ocidente não é 

recente, vem do judaísmo: “Na Bíblia, a idolatria é apresentada em termos de relações 

pessoais. Deus é o marido e Israel, a esposa, que o trai com um amante, um falso deus. A 

idolatria é o adultério. O Deus ciumento da Bíblia apresenta-se como um marido ciumento” 

(BURUMA, MARGALIT, 2006, p. 103). Os amantes são os cultuados deuses estrangeiros. A 

fala de Israel, “Seguirei meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu 

linho, meu óleo e minhas bebidas” (Os.2:5 apud BURUMA, MARGALIT, 2006, p. 103), 
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serve de desculpa à infidelidade do imigrante ao repudiar a própria terra e ao permitir, de bom 

grado, a invasão do outro, do estrangeiro como se lê no trecho extraído de Ezequiel: “No 

entanto não foste como a meretriz, pois desprezaste a paga. [Foste] como a esposa adúltera, 

que, em lugar de seu marido, recebe estranhos” (Ez.16: 26-32 apud BURUMA; MARGALIT, 

2006, p. 103). 

Os países muçulmanos governados de forma secular são acusados de idolatria. “O 

termo para idolatria, ou ignorância religiosa, é jahiliyya, que descreve o estado de ignorância 

dos árabes antes das revelações do profeta”, mas especialistas acreditam que a melhor 

tradução pra o termo é “barbárie”, e não “ignorância”. A palavra se assemelha à distinção 

feita pelos gregos entre “nós” (os gregos) e “eles” (os bárbaros), como uma diferenciação 

entre duas espécies de seres humanos. (BURUMA; MARGALIT, 2006, p. 105). No enredo de 

Rushdie, Jahiliyya ou Jahilia é o nome de outra cidade importante para a trama, que faz as 

vezes de Meca:     

 

A cidade de Jahilia é totalmente construída de areia, seus prédios formados 
pelas elevações do deserto. É uma visão que deslumbra: murada, com quatro 
portões, toda ela um milagre obrado por seus cidadãos, que aprenderam o 
truque de transformar a fina areia branca das dunas daquelas paragens 
esquecidas – a própria matéria da inconstância – a quintessência do incerto, 
do mutável, do traiçoeiro, da falta de forma –, tornando-a, por alquimia, a 
matéria de sua permanência recém-inventada. Esse povo está a apenas três 
ou quatro gerações de seu passado nômade, quando era tão desenraizado 
quanto as dunas, ou melhor, enraizado na noção de que o próprio 
nomadismo era um lar. (RUSHDIE, 2008b, p. 107). 

 

Em Jahilia, o negociante feito profeta funda uma religião monoteísta, para enfraquecer 

o culto politeísta, principalmente às deusas mais amadas: Uzza, Manat e Al-lat. É também 

onde acontece o episódio dos versos satânicos, em uma terra cujo passado é nômade. 

Na visão islâmica, a humanidade era monoteísta, porém afastou-se da adoração de um 

único deus, tornando-se pagã. Para os árabes, a Kaaba era o lugar de adoração de tais ídolos 

até o momento em que Maomé conquista Meca e transforma esse templo pagão em lugar 
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sagrado para o Islã. É lá que se encontra a “Pedra Negra” (provavelmente um meteorito), uma 

das maiores relíquias do Islã.  

 

Dizem em Jahilia que este vale é o umbigo do mundo; que o planeta, quando 
estava sendo feito, começara a girar em torno deste ponto. Adão veio até 
aqui e viu um milagre: quatro pilastras de esmeralda sustentando no alto de 
um gigantesco e rutilante rubi e, debaixo desse pálio, uma imensa pedra 
branca, também brilhando com sua própria luz, como uma visão de sua alma. 
Em torno dessa visão, ele construiu fortes paredes para prendê-la à terra para 
sempre. Foi a primeira Casa. Muitas vezes foi reconstruída – uma vez por 
Ibrahim, depois da sobrevivência de Hagar e Ismail, ajudados pelo anjo – e, 
gradualmente, os toques incontáveis dos peregrinos sobre a pedra branca ao 
longo dos séculos foram escurecendo sua cor até o negro. Começou então o 
tempo dos ídolos; na época de Mahound, trezentos e sessenta deuses de 
pedra aglomeravam-se em torno da pedra de deus. [...] uma abundância de 
deuses, uma inundação de pedra, para alimentar a fome dos peregrinos, para 
saciar sua sede ímpia. As divindades, para atrair os viajantes, vem – como os 
peregrinos – de toda parte. Também os ídolos são delegados de uma espécie 
de feira internacional. (RUSHDIE, 2008b, p. 112-113).  

 

O Grande Abu Simbel e sua família controlavam o templo e lucravam com as 

constantes peregrinações para a idolatria das inúmeras divindades, por isso, a veneração 

monoteísta a Alá era sinônimo de temor. A estratégia adotada foi aceitar a adoração, porém 

convencer Mahound a admitir a existência das outras três deusas. Ao escolher Jahilia para ser 

a representante do Paraíso na terra, percebemos que Salman Rushdie não se esqueceu de 

constituir o paralelo entre capital e religião; uma transformação que nos dá a sensação ilusória 

de que a mera troca de um elemento pelo outro, da adoração dos trezentos e sessenta deuses, 

pelo “um, um, um” (a repetição se refere à unidade de Alá? ou camufla as três deusas: Uzza, 

Manat e Al-Lat?) libertaria o povo de todos os seus vícios e pecados.  

“A idolatria é o adultério”. Adultério é uma palavra derivada da expressão ad alterum 

torum (do latim “na cama de outro”) e referia-se à infidelidade conjugal, sendo mais grave 

quando cometido por uma mulher. O termo, porém, estendeu seu significado para adulterar, 

fraudar. Para a primeira definição podemos citar Abu Simbel, vítima da traição de sua esposa 

Hind, assim como Chamcha, traído por Pamela Lovelace; Farishta (supostamente traído) por 
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Alleluia Cone; ou mesmo, em O rochedo de Tânios (1998b), Gérios traído por Lâmia. Para o 

segundo significado, destacamos a ação de Salman Farsi, o escriba, o blasfemador condenado 

por adulterar as palavras ditadas por Mahound, assim como Tânios modificaria o texto lido 

em missão. Ao compactuar com Roukoz, Tânios viu uma oportunidade de traição e também 

de vingança.   

 

Ao voltar à aldeia, o rapaz deixava essas frases ressoarem mais uma vez em 
sua cabeça. E seu rosto iluminava. Aquele dia teve para ele um sabor de 
desforra. Sem dúvida, traíra os seus ao pactuar com o banido, mas esse 
sentimento de haver traído o reconfortava. Há catorze anos a aldeia inteira 
partilhava o segredo que só ele devia ignorar, um segredo execrável que, 
contudo, só dizia respeito a ele e que o afetava em sua carne! Agora, justa 
reviravolta das coisas, era ele quem detinha um segredo do qual a aldeia 
inteira estava excluída. (MAALOUF, 1998b, p. 74). 

 

São muitos os exemplos de traição e de vingança permeando ambas as obras; eles 

alegorizam a felonia da terra pelo imigrante e a do imigrante pela terra. O fruto desse 

adultério era vexado, nem sempre seus direitos eram reconhecidos; um bastardo. 

Trava-se uma verdadeira “guerra santa” contra o mal, em seu sentido maniqueísta. 

 

Há, no entanto, um modo mais profundo pelo qual o maniqueísmo ainda está 
em vigor. O Ocidente, na visão ocidentalista, cultua a matéria; sua religião é 
o materialismo, e a matéria, na visão maniqueísta, é o mal. Ao idolatrar o 
falso deus da matéria, o Ocidente torna-se um reino do mal, que espalha o 
seu veneno ao colonizar o reino do bem. (BURUMA, MARGALIT, 2006, p. 
106). 

 

Na visão de Buruma e Margalit, “o Ocidente, em geral, e a América em particular, 

provocam inveja e ressentimento mais em quem consome suas imagens e seus bens do que 

em quem dificilmente imagina como é o Ocidente” (BURUMA; MARGALIT, 2006, p. 21) – 

o que justificaria a posição extremista (de terroristas como Osama Bin Laden) e daqueles que 

são incapazes de gerir a divisão entre os dois mundos. 
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Em Os versos satânicos (2008b), na luta do Imã contra a Imperatriz Ayesha, um de 

seus truques está em usar as ondas de rádio e a fala ouvida é a do norte-americano Bilal, 

escolhido pela beleza de sua voz. O Imã, através de Bilal, menciona todas as barbaridades de 

Ayesha: “A voz é rica e impositiva, uma voz acostumada a ser ouvida; bem-nutrido, 

altamente treinado, a voz da confiança norte-americana, uma arma contra a Imperatriz e sua 

tirania” (RUSHDIE, 2008b, p. 230). Bilal X1 (no enredo de Mahound será um escravo negro 

libertado pelo profeta e que se tornará seu seguidor) protesta dizendo que ele também 

pertencia ao povo oprimido e não aos ianques imperialistas.  

 

O imã respondeu, não sem gentileza: Bilal, seu sofrimento é também o 
nosso. Mas crescer na casa do poder significa aprender seus modos, absorvê-
los, através dessa mesma pele que é a causa de sua opressão. O hábito do 
poder, seu timbre, sua postura, sua maneira de ser com os outros. É uma 
doença, Bilal, que infecta todos os que dela se aproximam. Se os poderosos 
pisam em você, você fica infectado pela sola de seus pés. (RUSHDIE, 
2008b, p. 230-231). 

 
 
Acredita-se que as revoltas extremas partem de habitantes das grandes cidades e não 

da zona rural. A revolução anuncia muitas vezes uma pureza étnica. Eles afirmam que a 

mente do ocidental é capaz de grande sucesso econômico, mas não de atingir coisas elevadas, 

faltando espiritualidade e competência para compreender a raça humana; é incapaz de 

alcançar determinado objetivo e, embora o comércio não seja invenção ocidental, o moderno 

capitalismo o é. O agente do ocidentalismo pode estar dentro do próprio Ocidente; as ideias 

dos japoneses contra os americanos em 1942, em Kyoto, em nada diferem do pensamento 

antigermânico de muitos alemães em relação à modernidade de Berlim ou dos islâmicos hoje 

contra os bárbaros ocidentais.  

                                                 
1Bilal X: ao que tudo indica é uma analogia a Malcom X, um dos maiores defensores da causa negra nos Estados 
Unidos, porém acusado de racismo e de defender a supremacia negra. Pode ser também uma paródia ao cantor 
inglês convertido ao islã Cat Stevens que apoiava o aiatolá e contribuiu para endossar a sentença dada ao escritor 
Salman Rushdie. 
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A advertência em relação ao ocidentalismo instaura-se na medida em que pode se 

tornar perigoso quando atrelado ao poder político. É uma “narrativa de contaminações 

mútuas”. “Não podemos permitir o fechamento de nossas sociedades como uma forma de 

defesa contra aquelas que se fecharam. Do contrário, seríamos todos ocidentalistas e não 

haveria nada mais a defender.” (BURUMA; MARGALIT, 2006, p. 149). 

Ao compararmos o pensamento desenvolvido por Edward Said, Orientalismo, e por 

Buruma e Avishai Margalit, Ocidentalismo, é possível notarmos sua indispensável 

contribuição para os diálogos atuais, embora, muitas vezes, nas entrelinhas, se deixem levar 

pelo olhar dos ocidentalistas e orientalistas fazendo-nos questionar se eles não estariam 

influenciados pelo preconceito e pelo extremismo que cercam os dois posicionamentos. Ainda 

assim, existe certo privilégio por parte desses críticos: Said nasceu em Jerusalém, lecionou 

grande parte de sua vida em Nova Iorque; Buruma é holandês e leciona literatura chinesa e 

japonesa; Margalit foi criado em Jerusalém e atuou em universidades como Harvard e Oxford. 

O fato de pertencerem a uma cultura e simultaneamente estarem infiltrados em outra lhes 

permite uma condição diferenciada – não por acaso comum a um grande número de 

intelectuais, escritores, romancistas atuais que compartilham dessa situação de imigrante, de 

trânsito – usarão sua dupla relação com Ocidente e  com Oriente de uma forma um pouco 

mais positiva, mais reflexiva, um caminho para entender o eu e o outro. 

 

 

2.2 - O duplo: o eu e o outro 

 

 

 A teoria do duplo parece estar intimamente ligada à construção da ambígua relação 

Oriente/ Ocidente. Referência em diferentes áreas como a psicanálise, a sociologia, a 
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literatura, o duplo pode ser entendido como projeção, cópia, mas também como divisão, 

repartição, sombra, um eu “sinistro”. Na literatura, o duplo vem sendo representado de 

diferentes maneiras. Diz respeito à transposição de mundos opostos, ao espelho (o atravessado 

por Alice, personagem de Lewis Carroll), aos gêmeos (Os Menecmos, de Plauto) ou até aos 

transtornos de esquizofrenia (O alienista, de Machado de Assis ou os desdobramentos nos 

heterônimos de Fernando Pessoa); mesmo no caso da comédia quando esta se apropria do 

tema, ainda que provoque o riso, serve para nos guiar nas situações de risco que se 

intensificam na possibilidade de um “eu” encontrar um outro “eu”. 

O duplo nasce a partir de um “eu” modelo, podendo se configurar na interioridade ou 

na exterioridade, ou seja, a formação do duplo implica ser uma extensão perfeita do sujeito, 

um desdobramento desse “eu”, cuja essência será sempre diferente; ser uma cópia, uma 

sombra ou ser seu oposto, não havendo nenhuma relação de harmonia e cumplicidade entre o 

“eu” original e o duplicado. Também pode surgir em outro lugar, sem nenhuma ligação 

anterior com o “eu” que nele se reconhece, sem haver desdobramento ou divisão de um “eu” 

inicial, apenas a adoção do “eu” pelo “outro” e vice-versa; uma identificação anímica quer de 

oposição, quer de igualdade. 

 “Não se pode manter um diabo preso no sótão e achar que isso vai ficar em segredo.” 

(RUSHDIE, 2008b, p.310). O que foi recalcado logo escapa, o “mal” escorre pelos cantos e 

invade até mesmo os pensamentos. O diabo de Os versos satânicos (2008b) ganha espaço 

através dos sonhos e se torna um ícone. As pessoas, ao invés de se assustarem, começam a 

cultuá-lo e, principalmente, veem nele um novo sopro de vida.  

 

"Quem são as feiticeiras agora?". "Chamcha", Mishal disse, excitada, "você 
é um herói. Quer dizer, o povo realmente se identifica com você. É uma 
imagem que a sociedade branca rejeitou por tanto tempo que a gente pode 
pegar para nós, entende? ocupar, tomar posse e fazer que seja nossa. Já está 
na hora de você começar a pensar em entrar em ação." 
“Saia daqui", Saladin gritou, confuso. "Não era isso que eu queria. Não era 
nada disso que eu pretendia". 
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 "Seja como for, você está ficando grande demais para o sótão", Mishal 
continuou, irritada. "Logo, logo, não vai mais caber aqui." 
As coisas estavam, sem dúvida, chegando a um impasse. (RUSHDIE, 2008b, 
p. 312). 
 
 

A dubiedade do diabo de Rushdie é distinguida ocupando um lugar que deveria ser do 

anjo.    

O dois é por excelência símbolo de oposição, de conflito, uma vez que se opõe à 

estimada ideia de coesão. Na Antiguidade, era o número atribuído à Mãe assinalando o 

feminino, o princípio fecundo ou a divisão desastrosa. “O dois exprime, então um 

antagonismo que de latente se torna manifesto; uma rivalidade, uma reciprocidade, que tanto 

pode ser de ódio quanto de amor; uma oposição que pode ser contrária e incompatível, mas 

também complementar e fecunda.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1997, p. 346). 

É Sigmund Freud quem traz expressivo estudo sobre o tópico em Das Unheimlich 

(1976a).  Segundo ele, o duplo está associado ao estranho, ou seja, a tudo o que parece alheio 

a nós mesmos, e que esteve desde sempre pronto para ressurgir, causando-nos a sensação de 

estranheza. O vocábulo Unheimlich, em alemão, destaca heimlich referindo-se àquilo que é 

pertencente ao lar, domesticado, íntimo, amigável ou ainda algo feito às escondidas, de 

conhecimento místico e alegórico, que é obscuro e inacessível ao conhecimento. O prefixo un 

(in) é um sinal de negação, indicando que algo que um dia foi familiar e acessível, foi 

obrigado a afastar-se do convívio, a tornar-se obscuro e secreto, reprimido. A dificuldade é 

que retorna à cena permitindo simultaneamente a estranheza e a familiaridade.  

 Freud toma por base o artigo da literatura médico-psicológica de Jentsch, 1906, 

criticando que o estudo seria incompleto por considerar apenas o aspecto do novo e do não-

familiar: 

 

Ele atribui o fator essencial na origem do sentimento de estranheza à 
incerteza; de maneira que o estranho seria sempre algo que não se sabe como 
abordar. Quanto mais a pessoa está, no seu ambiente, menos prontamente 
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terá a impressão de algo estranho em relação aos objetos e eventos nesse 
ambiente. (FREUD,1976a, p. 277).  

 

A fim de explorar o conceito, Freud (1976a) retoma a etimologia do termo em outras 

línguas verificando que pode significar: um “lugar estranho” (latim), “estranho” ou 

“estrangeiro” (grego) ou até mesmo o “demoníaco” (árabe).  

Freud busca o que aproxima heimlich do seu oposto unheimlich, até que um se torne o 

outro: o que é familiar e agradável e, por outro lado, o que está oculto e fora da vista 

(FREUD, 1976a, p. 282), uma palavra que se desenvolve no sentido de sua ambivalência: 

“percebemos que Schelling diz algo que dá novo esclarecimento ao conceito do unheimlich, 

para o qual não estávamos preparados. Segundo Schelling, unheimlich é tudo o que deveria 

ter permanecido secreto e oculto mas veio à luz” (FREUD, 1976a, p. 282). 

Através da observação de Freud, o estranho, “Pode ser verdade que o estranho 

(Unheimlich) seja algo que é secretamente familiar [heimlich-heimishc], que foi submetido à 

repressão e depois voltou” (FREUD, 1976a, p.308). É possível obter uma informação 

importante: a condição do bastardo é o que funciona como “secretamente familiar”. Trata-se 

de uma espécie de segredo que na época do nascimento da criança é conhecido e suspeitado, 

mas que o passar dos anos ajuda a afastar, a esquecer, a reprimir.  Quando Tânios nega que 

Gérios seja seu pai, declarando não ter pai, as pessoas que estão próximas se apressam em 

dizer que se tratava de um delírio por conta da greve de fome do menino, evitando assim que 

Gérios se matasse de pesar e de vergonha.  

Na aldeia de Kfaryabda, à época do nascimento de Tânios, houve certo mal-estar. O 

segredo íntimo de Lâmia e do sheik que a bela mulher dissimulava quando as outras castelãs 

insinuavam que o homem “estava diferente” e que “deveria estar apaixonado” acaba vindo à 

tona quando da sua gravidez. A ira da mulher do sheik é despertada e Lâmia se pergunta “o 

que poderiam ter lhe contado” (MAALOUF, 1998b, p.41), colocando mais uma vez a dúvida, 

insinuando que algo que não devesse ser revelado tivesse sido descoberto. No nascimento, há 
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o conflito a respeito do nome a ser recebido pelo menino, o que obriga Gérios a se manifestar 

e apresentar seus anseios à Khouriyyé. A irmã de Lâmia lhe apresenta uma rápida solução, 

obrigando o sheik a aceitar a desculpa de que a escolha do nome (Tânios) pelo pai” era na 

verdade um voto sagrado (e não uma dissimulação da sua vergonha por ter sido traído). Em 

seguida, é a mulher do sheik quem expressa a raiva pela possível traição, decidindo “exilar-

se” na casa dos pais (traída, como uma estrangeira, é junto aos seus que encontra forças), o 

que leva a aldeia ao conflito com os “gafanhotos”. A aldeia de Kfaryabda é tomada pelo 

senhor do grande Jord e seus seguidores em vingança à traição do sheik, pilhando todas as 

provisões do lugar, como uma verdadeira praga. 

O estranho está na ordem do segredo, da repressão (FREUD, 1976a) Por essa razão, a 

descoberta de Tânios daquilo que lhe escapara por tanto tempo, o sentido do nome “Tânios 

Kichk”, é o desvendar do segredo. O fato de descobrir através da lucidez do louco o que fora 

reprimido faz do menino um estranho. Depois de cumprir seu papel, de revelar a natureza 

bastarda do protagonista, Chalita deixa a aldeia e vai viver como um banido, perto das pedras, 

conversando com elas.  

A suscitada bastardia é aos poucos reprimida por todos e as questões são, por ora, 

resolvidas. O problema é que aquilo que é reprimido, recalcado, volta para assombrar. A 

memória coletiva, por sua vez, se incumbe de cristalizar o apelido: Tânios “Kichk”. Esse 

eufemismo surge como uma espécie de rastro e servirá para que Tânios, ao se dar contado 

significado, se sinta abruptamente estranho, bastardo. 

Outra característica relevante do estranho é que quanto maior a sensação de 

desorientação, maior o efeito de estranhamento. O mundo em que penetram Chamcha e 

Gibreel após a queda do avião sugere, estabelecendo uma crítica ao Ocidente, a desorientação, 

a desorganização, o caos e, portanto, o estranho. Um mundo que, como veremos, parece cada 

vez mais próximo do real. 
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De certa forma, o Unheimlich estabelece um colapso entre a realidade e a irrealidade, 

permitindo que um lugar conhecido subitamente se torne estranho. Em contrapartida, uma 

experiência nunca vivida ou um lugar nunca visitado pode sugerir uma lembrança ou uma 

sensação de reconhecimento.  A volta de Tânios para casa, já no final do romance, confirma 

isso. Deitado em seu quarto, as lembranças da infância, os cheiros de “lã e leite queimados” 

lhe voltam, à moda de Proust. O contato com o passado e com objetos que lá permaneceram, 

quase intactos, também remete à descrição feita por Todorov (1999) em seu retorno à 

Bulgária quando se depara com um par de sapatos que haviam sido guardados pela mãe e que 

ainda lhe cabem, confirmando sua existência anterior naquele lugar. Tânios redescobre o 

lençol rasgado e seu colchão fino. “Reconciliando com sua infância e rogando que o mundo o 

esquecesse” (MAALOUF, 1998b, p. 247). Os conflitos entre as memórias de infância e o 

estranho dão ao bastardo um momentâneo aconchego, preparando-o para a partida definitiva. 

O duplo é a consciência de que somos seres divinos e de que o ego se divide para 

criticar a outra metade. O sonho é também uma forma de manifestação do duplo e que, além 

do simbolismo nele expresso, é um modo de ajudar a garantir a unidade imortal. O duplo está, 

portanto, na própria epigênese humana. 

O estudo do duplo desenvolvido por Freud (1976a) toma por base a obra de Otto Rank 

intitulada Don Juan et le double publicada em 1932. Rank sugere que o duplo evoca a ilusão 

de infinitude do ser, o desejo de continuidade. Ao considerar os estudos folclóricos, as 

superstições, a magia, Rank (1932) associa o significado original do duplo à angústia da 

extenuação. Segundo as antigas lendas nórdicas, a liberação do duplo era o anúncio da morte: 

 

A crença na alma originou-se do desejo de vencer este medo, e daí sobreveio 
a divisão da personalidade em duas partes, uma mortal e outra imortal. Estas 
duas partes, uma que aparece e desaparece, enquanto a outra é visível 
continuamente, são semelhantes, ou pouco se diferem – corpo e sombra. 
(RANK, 1939, p. 100). 
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O duplo ganha em si dois significados. Ao mesmo tempo em que evoca a sombra, o 

outro inatingível, imortal, nos faz lembrar da possibilidade da extinção, torna-se o mensageiro 

da morte, por isso “a origem de todos os tabus parece ser o temor de provocar o espírito mau 

da morte, em outras palavras, a própria morte” (RANK, 1939, p. 100).  

Na literatura, são muitos os exemplos nos quais o duplo figura de forma sinistra e, ao 

final, conduz à morte. A eliminação de um dos dois parece ser uma solução razoável para 

desfazer o mal-estar suscitado pela presença do outro. 

Ao falar do “estranhamente familiar”, o Unheimlich é capaz de denunciar uma 

condição de fronteira em que o próprio sujeito se encontra. A sensação de estranhamento 

causado pelo duplo aponta o medo da morte. Freud (1976a) revela um tempo perturbador em 

que o sujeito não está plenamente acabado, o tempo do ego em construção, o que acentua sua 

relação com a identidade.  

Lido como pertencente à casa, o “estranho familiar” não raro é associado  ao monstro, 

àqueles que habitam a fronteira e, por extensão, ao estrangeiro. Em Os versos satânicos 

(2008b) esse estranho é evidente, dentre outros momentos, no capítulo V, cujo título, “Uma 

cidade visível, mas não vista”, denota a sigilosa presença do estranho-imigrante, da 

“indesejada” comunidade indiana na Inglaterra: está lá, mas permanece invisível aos olhos 

dos nativos – “porque aquilo em que você acredita depende daquilo que você vê – não só 

daquilo que é visível, mas daquilo que você está preparado para encarar” (RUSHDIE, 2008b, 

p.274). Chamcha, transformado em bode, vê-se forçado a voltar para perto de “sua gente”. Ele 

recebe abrigo do Sr. Muhammad Sufyan, proprietário do Café Shaandaar; Hind, sua esposa, 

reluta em hospedar o “próprio diabo” em sua casa; suas filhas adolescentes, porém, Mishal e 

Anahita, encantam-se com a presença desse “estrangeiro” demoníaco. O comerciante 

argumenta “Onde mais vai poder curar essa deformação e recuperar a saúde? Onde mais, 

senão aqui, com a gente, no meio de sua própria gente, de seus semelhantes?” (RUSHDIE, 
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2008b, p. 275) e Chamcha responde indignado à questão retórica: “Não sou seu semelhante 

[...] vocês não são minha gente. Passei a metade da vida tentando me afastar de vocês” 

(RUSHDIE, 2008b, p. 275). 

O fascínio das garotas pelo diabo atribui-se ao fato de que sendo filhas de estrangeiros 

elas já não mais se consideram pertencentes à terra dos pais, Bangladesh, e, embora o próprio 

Chamcha não as visse como britânicas, um sentimento comum às novas gerações de 

imigrantes que não veem a si mesmos como vindos de fora.  

 

O que você acha que a gente é? E Mishail confidenciou: Bangladesh não 
quer dizer nada para mim. É só um lugar que meu pai e minha mãe vivem 
comentando’ – E Anahita, definitiva: ‘Bungleditch’. – sacudiu a cabeça, 
satisfeita. ‘É assim que eu chamo, pelo menos.’ 
Mas ele queria dizer a elas que não eram britânicas: não de fato, não de 
alguma forma que ele fosse capaz de reconhecer. E, no entanto, as velhas 
certezas estavam se dissipando a todo o momento, junto com sua vida 
anterior... (RUSHDIE, 2008b, p. 281).  

 

O encantamento de Anahita e Mishal está nisto: descobrir como ele se transformou 

naquilo que é, em perceber nele a ausência de vínculos, ou seja, a descrição que evidencie o 

hibridismo cultural.  

No mesmo capítulo, Gibreel, sentindo seu espírito mais leve, livre dos inimigos e das 

mulheres (representações para suas raízes), perde seus últimos traços de humanidade. Era o 

momento de transformar a cidade, de mostrar-lhe a plenitude dos raios de Sol sobre o 

horizonte ocidental e fazer com que os homens se enchessem de medo e se arrependessem de 

suas culpas (ratificando o ideal ocidentalista de libertação das metrópoles pecaminosas). 

Assim, começou a expandir sua própria pessoa, como se alargasse sua metamorfose, e o 

resultado foi o seguinte: 

 

O surpreendente, porém, foi que nenhum dos motoristas que passavam pelo 
Embankment — afinal, era hora do rush —, nenhum sequer voltou a cabeça 
para olhar em sua direção ou notar sua presença! Tratava-se, na verdade, de 
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um povo que tinha esquecido como ver. E como a relação entre homens e 
anjos é ambígua — nela os anjos, ou mala'ikah, são ao mesmo tempo 
controladores da natureza e intermediários entre a divindade e a raça 
humana; mas ao mesmo tempo, como afirma claramente o Alcorão, 
dissemos aos anjos, submetei-vos a Adão, simbolizando com isso a 
capacidade do homem de dominar, por meio do conhecimento, as forças da 
natureza que os anjos representam — não havia realmente nada que o 
ignorado e furioso malak Gibreel pudesse fazer. Arcanjos só podiam falar 
quando os homens escolhiam escutar. Que gente! Desde o começo, ele já 
não tinha alertado a Supra-Entidade a respeito desse bando de criminosos e 
malfeitores? "Colocareis na Terra um ser que faz o mal e derrama sangue?", 
ele perguntara, e o Ser, como sempre, respondeu apenas que era ele quem 
sabia. Bom, ali estavam eles, os senhores da Terra, enlatados como atum 
sobre rodas e cegos como morcegos, as cabeças cheias de tramóias e seus 
jornais cheios de sangue. 
Era, de fato, inacreditável. Um ser celestial aparecia ali, radioso, fulgurante, 
todo bondade, mais alto que o Big Ben, capaz de ficar com uma perna de 
cada lado do Tâmisa, como um colosso, e aquelas formiguinhas 
continuavam imersas no rádio enquanto dirigiam e brigavam com os outros 
motoristas. "Eu sou Gibreel", gritou com uma voz que sacudiu todos os 
edifícios à margem do rio: ninguém notou. Nem uma pessoa saiu correndo 
dos edifícios sacolejantes para escapar do terremoto. Cegos, surdos e 
adormecidos. (RUSHDIE, 2008b, p. 366). 

 

 “Cegos, surdos e adormecidos”, a frase que fecha a citação, diz respeito à atitude dos 

nativos ingleses tão indiferentes à presença do indiano. Sugere uma ácida crítica ao 

comportamento dos homens em uma grande cidade como Londres, homens que se 

esqueceram como ver. Rushdie com essa passagem nos leva a refletir sobre a principal 

condição do estrangeiro: a da invisibilidade. O invisível é aquilo ou aquele que não se pode 

ver, é também aquilo de que não se tem conhecimento ou ainda aquilo que não se deixa ver, 

que se esconde. O invisível é o estrangeiro, o estranho e familiar  

A análise feita por Freud (1976a) retoma do século XIX o conto fantástico, O homem 

de areia, do escritor alemão Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1990), pois crê ser esse o 

maior produtor de arquétipos do estranho. Nataniel, o personagem central do conto, vive 

atormentado pela figura do “homem de areia” (sujeito da lenda que a mãe contava aos filhos, 

para que fossem mais cedo para a cama, sobre um homem que jogava areia nos olhos das 

crianças desobedientes, arrancava-lhes os olhos e os levava, num saco, para alimentar seus 
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filhos na lua) e reconhece no advogado Copellius, um amigo da família, presente no dia da 

explosão em que o pai foi morto no escritório, tal figura lendária. 

O encontro com um vendedor de barômetro lhe desperta essa lembrança infantil. 

Nataniel, agora adulto, compra de Coppola um pequeno telescópio com o qual observa, na 

casa em frente, Olímpia, um mecanismo criado por Spallanzani. A descoberta de que se trata 

de um autômato o leva à loucura e ele acaba internado em um manicômio. Recuperado, 

pretende casar-se com sua noiva, Clara, porém, ao olhar novamente pelo telescópio, 

possivelmente avista Copellius e o que estava reprimido vem à tona: Nataniel tenta matar 

Clara jogando-a do alto da Torre e, em seguida, ele mesmo se atira. Sobre a atitude desmedida 

de Nataniel pode-se fazer uma aproximação comparada com Gibreel Farishta (pego por 

versos “automatizados” ditos ao telefone) que conduz Alleluia Cone à queda da torre – o alto 

do edifício, do qual, dois anos antes, Mrs. Rekha havia se atirado junto com seus filhos.  

Na visão de Freud (1976a), a presença do duplo se dá pela entrada desconcertante da 

boneca que cria a dúvida entre o humano e o autômato e pela figura ambígua de 

Copellius/Copolla. Os personagens de Rushdie e de Maalouf nos causam estranhamento, são 

como os autômatos, na medida em que é admissível apreender neles certa perda do ânimo, 

através de suas transmutações: Saladin Chamcha, o homem-bode, Gibreel Farishta, o “anjo”, 

ou Tânios, de menino comum a lenda, inativo por sua greve de fome ou com seus cabelos 

precocemente embranquecidos. A metamorfose representará o híbrido, o compósito, que é a 

forma como, muitas vezes de forma simbólica, se faz representar a transformação e a 

duplicidade como um espelho para a alma do estrangeiro.  

As metamorfoses constantes nos remetem ao mito de Proteu, deus mitológico filho de 

Titãs e que ficou conhecido por seu dom da premonição. Quando pretendia escapar de algum 

humano que o procurava querendo saber do destino, se metamorfoseava, geralmente em 

formas monstruosas e assustadoras. Segundo Régine Robin, os seres da contemporaneidade 
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estão relacionados ao mito do camaleônico Proteu, cuja identidade  também é feita através de 

fragmentações; como veremos os escritores experimentaram no texto suas identidades. 

O conto de Hoffman (1990) expõe o estranho familiar associando-o ao medo de 

castração, fazendo referência ao temor de perder os olhos, uma menção freudiana à libido, ao 

desejo e à repressão. Nataniel era proibido de assistir aos experimentos alquímicos do pai e, 

certa noite, ao ser encontrado escondido no escritório, teve seus olhos ameaçados de serem 

arrancados. Na obra de Rushdie Os filhos da meia-noite (2006), o personagem principal 

também se esconde em um baú de roupas sujas para “vigiar” (um verbo que parece cair bem 

ao estranho, ao estrangeiro, uma vez que ele se coloca para espreitar o ambiente em que se 

inclui, causando o estranhamento apenas para o que vê, mas também para o que é visto) a mãe 

que supostamente conversava com o amante ao telefone e acaba descoberto, denotando 

neuroses pueris similares às de Nataniel: “Uma mente infantil cheia de pensamentos sem 

forma, atormentada por ideias que se recusam a se estabelecer em palavras” (RUSHDIE, 

2006, p. 221). 

O Homem de areia representa o pai temido e que impede a felicidade de Nataniel ao 

tornar-se uma figura recorrente, o que também se apresenta nas duas obras em estudo, onde a 

relação entre os protagonistas e seus pais é bastante complicada. A antagonia da falta aponta 

para a presença de algo. Assim, a terra natal é uma alegoria da “grande mãe”, da qual foram 

separados pela força castradora do pai (o colonizador), mas é justamente em busca desse pai 

que se dirige o bastardo. 

Em sua análise, Freud afirma que nos contos de fadas tudo é surpreendente do ponto 

de vista animista da onipotência dos pensamentos e desejos, mas nada disso se aproxima do 

estranho. Ele cita: 

 

Ficamos sabendo que há estranheza no mais alto grau quando um objeto 
inanimado – um quadro ou uma boneca adquire vida; não obstante nas 
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histórias de Hans Christian Andersen, os utensílios domésticos, a mobília e o 
soldados de chumbo são vivos e, ainda assim, nada poderia estar mais longe 
do estranho. (FREUD, 1976a, p. 307).  

 

Essa afirmativa pode ser contradita, não pelo que assegura o psicanalista a propósito dos 

contos de fadas ou sobre o grau de estranhamento dos objetos que adquirem vida, mas  a 

propósito das histórias de Andersen estarem distantes do estranho, pois é em sua obra que 

podemos buscar outra surpreendente referência para ilustrar o duplo.  

A sombra é o primeiro duplo do homem e ela não pode ser negada (ao contrário do 

duplo representado pela alma),, pois independe de crenças, e, por isso mesmo, sempre foi um 

tormento por nos representar, acompanhar e denunciar, mesmo em silêncio. Muitos rituais de 

magia traziam como intento a libertação da sombra, todavia não sem algum preço assustador 

ou demoníaco, como o do mito do Golem rabínico.  

Foi aproveitando-se desse mote que o autor dinamarquês criou o conto fantástico A 

sombra (1981). Trata-se da história de um homem sábio de “nossos países frios” que resolve 

mudar para um país quente em que o sol é forte e “as pessoas cor de acaju”. Mas o sol era tão 

forte que ele se via obrigado a viver recolhido em casa, “imaginava que poderia circular ali 

como em nossa pátria; mas logo se desiludiu” – como o Imã de Os versos satânicos (2008b) 

que, em sua “pátria substituta”, é obrigado a esconder-se em casa; um esconde-se do sol, o 

outro simula o calor seco de Desh, sua terra, “aquelas terras onde o Sol e a Lua são 

masculinos, mas suas luzes quentes, doces, têm nomes femininos” (RUSHDIE, 2008b, p. 

227). 

  Por causa do sol, o homem começou a emagrecer e mesmo a sua sombra diminuiu: 

“Estava bem menor do que em sua pátria”. À noite esse quadro se revertia e o  mesmo 

acontece ao Imã: “À noite, o exilado abre as cortinas e o luar estrangeiro esgueira-se na sala, 

frieza ferindo os olhos como um prego” (RUSHDIE, 2008b, p.227). Enquanto para um é o ar 
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frio da fria Londres que invade a casa, para o outro é o calor dos trópicos, marcando as 

características dos dois mundos.  

Na cidade do homem da sombra havia vida nas ruas, nas varandas, pois nos países 

quentes a vida se manifesta de todas as formas. Apenas uma casa, aquela em frente à do sábio, 

permanecia silenciosa, o que despertava sua curiosidade. Um dia ele permite que sua sombra 

se projete na tal casa e ordena-lhe que vá até lá verificar o que há e é assim que o 

“estrangeiro” percebe que, estranhamente, sua sombra havia se evadido. 

O homem adquire uma nova sombra e quando retorna ao Norte, à medida que viaja de 

volta, que se aproxima de sua terra natal, sua sombra sofre o efeito inverso aumentando seu 

tamanho. Entretanto, a velha sombra, agora em carne e osso, bate à sua porta como um nobre 

homem a fim de lhe agradecer o tempo que lhe serviu e de lembrar-lhe sua imortalidade: 

“uma espécie de nostalgia tomou conta de mim e a vontade de vê-lo mais uma vez antes da 

sua morte, pois você – é claro – vai morrer um dia. Além do mais, queria rever este país; 

sempre se ama a própria pátria”. O homem maravilhado com a história queria saber o que se 

passara no interior da misteriosa casa e descobre quem a habitava: “a poesia! – exclamou o 

sábio – sim, sim, ela vive solitária nas grandes cidades.” (ANDERSEN, 1981). 

A Sombra conta que aprendeu a conhecer os limites da humanidade que, quando 

estava do outro lado, não conhecia. Logo que viu o que outros não eram capazes de ver, ou 

seja, que o “mundo é mau”, passou a denunciá-lo, trazendo à tona o que precisava permanecer 

secreto e escondido e, por isso, as pessoas a receavam. O homem sábio, por sua vez, tentara 

escrever sobre a Verdade, a Bondade e a Beleza, todavia as pessoas pareciam surdas a tudo 

isso, o que muito o entristecia, transformando-o em um verdadeiro doente. A Sombra sugere, 

então, que façam uma viagem e assim acontece até que, por indução da Sombra, há uma 

inversão de papéis: esta se transforma em mestre e o mestre se transforma em sombra.  
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Finalmente, a filha de um rei se apaixona pela Sombra. A moça, no entanto, desconfia 

de seu segredo e diz ter percebido que ele não possuía sombra, mas este dissimula afirmando 

que o sábio era sua sombra. De casamento marcado, a Sombra diz ao ex-amo que ele deve, 

uma vez por ano, deitar-se aos seus pés como convém a uma verdadeira sombra. Indignado, o 

homem resolve entregá-lo, porém a Sombra argumenta que de nada adiantaria, convencendo 

sua futura esposa de que sua “sombra” enlouquecera: “ela acha que sou eu e que eu sou a sua 

sombra!”. Nessa disputa entre o duplo, a princesa, piedosa da infelicidade da “sombra”, não 

mede esforços em desembaraçar-se do sábio na noite do casamento.  

História análoga é contada por Salman Rushdie. Gibreel Farishta, em seu projeto de 

redimir a cidade de Londres, viu, em um bairro de minorias, uma alma perdida. Tratava-se de 

um rapaz jovem e de extrema beleza. A alma estava na calçada e segurava na mão algo que 

lhe era bastante estimado, de modo que “seu comportamento chamava atenção: primeiro ele 

olhava intensamente a coisa que tinha na mão depois olhava em torno, virando a cabeça como 

um chicote da direita para a esquerda, estudando com ardente concentração a cara dos 

transeuntes” (RUSHDIE, 2008b, p. 350-351).  

Ao se aproximar do rapaz, Gibreel percebe que o que tinha na mão era uma fotografia 

tamanho passaporte. O estrangeiro oferece ajuda ao rapaz que, passada a desconfiança, lhe 

pergunta se conhecia o homem que estava na foto. A surpresa desconcertante aparece: 

 

Quando Gibreel viu, na foto, um jovem de extrema beleza, de nariz aquilino 
e cabelos pretos quase longos, úmidos de gel e repartidos no meio, teve 
certeza de que seu instinto estava correto, e que ali, parada na esquina 
daquela rua movimentada, observando a multidão para o caso de ver a si 
mesma passando, estava uma Alma em busca de seu corpo desencaminhado, 
um espectro desesperadamente carente de seu envoltório físico – pois os 
arcanjos sabem que a alma ou ka é incapaz de existir por mais  de um dia e 
uma noite (uma vez cortado o cordão de luz que a liga ao corpo). 
(RUSHDIE, 2008, p. 351). 
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O “descolamento” da Alma e do corpo é um acontecimento similar ao ocorrido no 

conto de Andersen (1981). A alma aqui, porém, está bastante debilitada e sua existência 

subordinada ao corpo desencontrado, diferentemente da Sombra que ganhou superior 

existência.    

 

“Posso ajudar”, prometeu, e a jovem alma olhou para ela com total 
descrença. Gibreel inclinou-se, agarrou o rosto de ka com ambas as mãos e 
beijou-a com firmeza na  boca, pois o espírito que é beijado por um arcanjo 
recobra, imediatamente, seu sentido de direção, e se coloca no caminho da 
verdade e do bem. A alma perdida, porém teve a mais surpreendente das 
reações ao ser favorecida por um beijo arcangélico. “Vá se foder”, gritou, 
posso estar desesperado, cara, mas não a esse ponto.” (RUSHDIE, 2008b, p. 
351). 

 

 O desfecho do episódio sugere que Gibreel não era exatamente o esperado anjo de 

salvação que recolocaria a alma de volta em seu caminho. 

No romance de Rushdie, ao retornar a sua terra natal, o “inglês” Chamcha é advertido 

ao recordar-se de súbito de um anúncio de pasta de dentes (Binaca): “Atenção, Chamcha, 

cuidado com sua sombra. Esse sujeito negro se esgueirando pelas suas costas” (RUSHDIE, 

2008b, p. 65). A ameaça da inversão se localiza nesse ritual em que o dominado toma o lugar 

do dominador, em que as relações de submissão são reorganizadas. No conto de Andersen 

(1981), isso ocorre no movimento do personagem para um lugar de sol, construindo a imagem 

de um país tropical, o exotismo do Oriente, como se os fantasmas de repente se libertassem. 

Nesse caso, o eu (estrangeiro, vindo do Norte) é forçado a ficar em casa, a exilar-se, a ocultar-

se até se duplicar de forma assustadora. Por fim, esse estranho familiar (a maldita sombra) 

retorna ao lar (o país frio), detonando, porém, as sensações e experiências que deveriam estar 

ocultas, trazendo as inquietações. Se o homem sábio pode ser lido como o estrangeiro que não 

se adapta ao país tropical, cuja sombra se amortiza como se fosse uma efígie de sua alma 

nostálgica, ainda assim representa o homem sábio vindo do norte; a sombra, como seu duplo, 
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é a metáfora do estrangeiro, que mesmo após a independência de seu dominador, retorna e 

assombra a metrópole.  

Daniel Sibony (1991) desenvolve o conceito de entre-dois para explicar que nos 

relacionamos o tempo todo com as diferenças: velho/novo, estrangeiro/autóctone, 

homem/mulher, aqui/lá. O entre-dois faz uma releitura das diferenças, considerando que entre 

elas não existe uma fronteira, “um muro” que simplesmente as divida em “isso” e “aquilo”, 

mas espaços abertos, que se confluem, se misturam e, de maneira rica, se interpenetram. Entre 

o bem e o mal, por exemplo, não existem divisões. O mal torna-se o bem, assim como o bem 

traz algo de mal, do mesmo modo em que o velho se vê no novo e o novo se espelha no velho. 

Um encontro que diz respeito muito mais a si do que ao outro.  

Na verdade, existe um cruzamento através da dinâmica do entre-lugar, uma espécie de 

ponto-de-encontro dos dois extremos. O conceito foi apresentado a partir da década de 70 por 

Silviano Santiago em “O entre-lugar do escritor latino-americano”. Silviano acredita que é 

preciso uma inversão de valores, a partir da qual a América Latina encontrará seu lugar 

cultural.  

O entre-lugar ganha carárter de um discuso geográfico, na medida que permite 

referenciais espaciais para que seja elaborado a partir do lugar da fala. Ele se caracteriza por 

ser, ao mesmo, tempo fronteira, limite, e, também, contato, aproximação. É nesse lugar em 

que se manisfesta a igualdade e a diferença, o estranhamento e a identidade, reconfigurando, 

portanto, os conceitos de centro e de periferia.  

O rochedo de Tânios (1998b) e Os versos satânicos (2008b) são pontuados por essa 

temática, no esforço de trabalhar com conceitos antagônicos, de desconstruir as dualidades, 

fazendo-as figurar como um problema não só de diferenças, mas de identidade, por meio da 

categoria do bastardo, por sua passagem em um entre-lugar, permitindo uma nova forma de 

olhar e de organizar as acepçoes globais. 
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O discurso da origem é o espaço entre o que se é, o que se foi e o que se pretende ser, 

pois, conforme  Sibony (1991), a origem não está só atrás, mas diante de nós. Os dois 

romances, exemplos da construção desse entre-dois, exercitam o diálogo entre passado e 

presente, indispensável  à sobrevivência do ser migrante. 

Daniel Sibony (1991) entende que quando o indivíduo se desloca – aqui, entendido 

como um deslocamento físico, psicológico ou temporal – não é para conhecer o que há “lá”, 

mas para encontrar o “aqui”, justificando o discurso de viagem, de origem, de memórias, 

desenvolvido tanto por Maalouf quanto por Rushdie. Ao analisar a dupla cultura, Sibony diz: 

 

Les immigrés y sont confrontés à leur origine et à ce qu’ils voudraient 
devenir d’autre. Comme étrangers, avec des problèmes en apparence très 
spécifiques, ils révèlent au pays d’accueil ses points de crise latents. La 
culture qui les accueille pourrait presque les remercier de la réveiller à leur 
insu, de la mettre à l’épreuve d’elle même, de la rappeler à ses béances 
identitaires, aux abîmes que comporte son identité, aux énigmes de son 
origine; d’interroger sa fonction culturelle qui est de faire des haltes 
intéressantes dans le voyage de l’origine où chacun, comme il peut, trouve à 
s’identifier. Mais eux aussi, révélateurs involontaires, se retrouvent comme 
elle au point aveugle où pas plus qu'elle ils ne peuvent jouir de ce qu'ils 
révèlent. (SIBONY, 1991, p. 51).  

 

A emigração exerce o duplo papel de consentir que o estrangeiro pense sobre sua 

origem e permitir o mesmo ao país de acolhida. Estamos, porém, diante da presença do 

estranho,  do  estrangeiro, que  incomoda muito mais do que é admirada, reconhecida. 

 

C’est bien parce que chacun est doublé de ses fantasmes auxquels il tient 
que la rencontre de deux êtres ou deux cultures produit des chocs et des 
angoisses. Et si aucun des deux n’est atteint par le fantasme de l’autre, c’ est 
l’indifférence, agressive ou pas.  
Or, les impasses de l’identité sont – et ne sont autre que – des impasses de la 
transmission; mais d’une transmission de mémoire et d’inconscient où se 
rejoue l’origine. (SIBONY, 1991, p. 52). 

 

Diante de tais impasses, o estrangeiro, impedindo de gozar daquilo que lhe é revelado, 

torna-se fantasma, do mesmo modo que é forçado a viver com seus fantasmas. A presença dos 
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fantasmas – quer no sentido dado pela psicanálise, quer sob a ótica do sobrenatural – passa a 

ser comum ao estrangeiro, uma matéria-espectro de suas angústias e dificuldades diante da 

nova relação de sobrevivência, de adaptação, acionando a ideia do estranho. Por isso, a 

entrada em cena do fantasma de Rekha Merchant, enquanto os protagonistas despencavam do 

céu, não apavorou Gibreel (ele até a censurou pelo que ela fez). “O sedutor” Gibreel estava 

acostumado a tratar as mulheres como servas; levou uma vida sexualmente promíscua sempre 

contando com o perdão e a própria atitude das mulheres o corrompia, pois fazia com que 

Gibreel acreditasse que não estava fazendo nada errado. Assim, pouco a pouco, forjava-se o 

caráter do anjo que se entregava à luxúria e recebia o perdão ao invés de ser perdoado. 

“Somos criaturas do ar, nossas raízes nos sonhos E nas nuvens, renascidos Em vôo. 

Adeus” (RUSHDIE, 2008b, p.22). O enigmático bilhete deixado por Gibreel Farishta após o 

seu desaparecimento foi interpretado não como um desejo de imigrar, mas como uma 

despedida. Rekha Merchant, sua amante, se atira do alto do Everest Vilas e leva consigo seus 

dois filhos, deixando uma carta em que afirma ter se casado por covardia e que, finalmente, 

aquele era um ato valente. Depois de morta, em suas aparições, ela o acusa de tê-la 

abandonado para ir em busca de Alleluia Cone. De tanto perdoá-lo em vida se esqueceu de 

como perdoar. Ela amaldiçoa o anjo desejando que sua vida se torne um inferno. “Inferno, 

porque foi para lá que você me mandou, maldito, de lá que você saiu, demônio, e para onde 

está indo, idiota, aproveite a descida. A maldição de Rekha”, assim o fantasma confirmava a 

mutação – que seria cada vez mais controversa – desse homem em anjo. Rekha completou o 

maldição revelando que ali começaria sua danação, sua relação com os versos satânicos: “e 

depois disso, versos numa língua que ele não entendia, toda aspereza e sibilos, na qual 

imaginou entender, mas talvez não, o nome Al-Lat, várias vezes repetido” (RUSHDIE, 2008b, 

p. 15), como se o nome da deusa tivesse uma força de senhora avernal, sugerindo a inversão 

entre o sagrado e o profano. 
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É importante notar que Rekha atormenta Gibreel durante praticamente todo o 

romance, ajudando a ratificar a hipótese de que todo estranho tem também seu estranho (ou 

todo estrangeiro, tem seu estrangeiro). Junto a seu tapete, a suicida-fantasma se faz 

onipresente em Londres, transformando a cidade em uma “casa assombrada” 2, e persegue o 

anjo a fim de “assistir a sua queda”, guiando-o aos braços de Alleluia e à derrota final.  

A vigília da personagem, sempre oculta, reprimida, traz à baila o Unheimlich, uma vez 

que se liga ao assustador, provocando medo e horror. Rekha transforma por sua presença a 

própria narrativa em sua casa, em idas e vindas ao longo do texto, de modo que suas aparições 

sub-reptícias causam em nós, leitores, o sentimento do estranho, a sensação de que, também, 

estaríamos sendo vigiados pelo fantasma da viúva morta. 

Outros fantasmas assombram a narrativa e os personagens: Rosa Diamond – a mulher 

de oitenta e oito anos que encontra Gibreel Farishta e Saladin Chamcha chafurdados na neve e 

os acolhe – tem visões sobre a história da antiga Inglaterra, sobre Guilherme, o Conquistador, 

e sobre as invasões normandas, como se estivesse paralisada no tempo, ela mesma uma figura 

espectral que nos remete à não menos estranha Miss Havisham3;  Alleluia Cone é assombrada 

por Maurice Wilson (o iogue, o primeiro que tentou escalar o Everest sozinho), que a 

acompanha durante sua escalada e é entendido como um profeta ou um “anjo da morte”. Por 

isso, tanto Rosa quanto Alleluia afirmam: “Eu sei o que é um fantasma.” (RUSHDIE, 2008b, 

p. 144 e p. 214).  

Mimi, a estrela judia que compartilha a situação de exclusão com Chamcha, também 

lhe confessa que sua mania de comprar imóveis era uma “neurose”, uma “necessidade 

excessiva de ter raízes devido aos altos e baixos da história armênio-judaica”. A compra dava-

lhe um sentimento tranquilizador, porém eles eram todos assombrados. Mimi explica que 

                                                 
2 Uma das traduções para Unheimlich, segundo Freud, para as línguas que não conseguem traduzir a expressão 
em alemão. 
3 Personagem de Charles Dickens, que vive em sua arruinada mansão, na obra Great expectations (1992). 
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ninguém se livra de uma propriedade sem luta, sugerindo a árdua situação do imigrante e da 

terra deixada para trás. E, então, Chamcha reflete, se autodefinindo, se vangloriando de seu 

pretenso  desenraízamento: 

 

Ninguém a não ser eu, Chamcha pensou, sentindo um aperto de melancolia, 
deitado ao lado de Zeenat Vakil. Talvez eu seja mesmo um fantasma. Mas 
pelo menos um fantasma  com uma passagem aérea, sucesso, dinheiro, 
esposa. Uma sombra, mas vivendo no mundo tangível, material. Com 
posses, sim, senhor. (RUSHDIE, 2008b, p. 73).   

 

Essa é sua visão inicial compreendendo as “vantagens” de ser um estranho, um 

fantasma em Londres. Mas, ao final do livro, em seu retorno à Índia, é Chamcha – novamente 

transmutado em Salahudin Chamchawala –, ao saber da chegada da “rainha do Everest” para 

escalar o Hidden Peaks, quem irá definir um fantasma: 

 

uma estranha sensação de assombro, uma sensação de que as sombras de sua 
imaginação estavam emergindo para o mundo real, que o destino estava 
adquirindo a lógica lenta e fatal de um sonho. “Agora sei o que é um 
fantasma”, pensou. “Assuntos inacabados, isso que é.” (RUSHDIE, 2008b, 
p. 579). 

 

 O personagem, ao longo da narrativa, cumpriu com seu desenvolvimento, passou por 

transformações, porém, alguns traços primitivos ainda foram conservados. Para a teoria 

psicanalítica, tais traços – mesmo que em sua base não fossem algo assustador – causam a 

estranheza, uma vez que mostram que um impulso que fora reprimido retorna para 

amedrontar. A ameaça do fantasma não significa mais do que a relação mal-resolvida do 

estrangeiro no que se refere à terra, à sua cultura, a seu passado. 

Tânios já havia anunciado suas dificuldades, antes mesmo de partir, revelando raiva e 

desprezo pelos seus: “Por Deus que me sinto um estranho no meio desta festa!” (MAALOUF, 

1998b, p. 112). Mas é a volta de Tânios, após o tempo vivido sob o teto do pastor, quando 

proibido de frequentar a escola inglesa em razão do mau comportamento de Raad e, por isso, 
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ter-se posto em greve de fome, que assinala um retorno do assustador: os cabelos 

precocemente brancos, não se sabe se em consequência natural do período em que ficara sem 

comer, são descritos nas “Efemérides do reverendo Jeremy Stolton” (um dos textos que  no 

romance contam a história de Tânios) como um sinal de estranheza  para o próprio Tânios ou 

para a região inteira: só não se sabia afirmar se era de bom ou mau agúrio. “Chegando à Blata 

montado num burro, Tânios teve a impressão de que as gentes da aldeia só se dirigiam a ele 

com precaução, mesmo com certo terror, como a um ressuscitado. E todos fingiam não ter 

notado a cabeça embranquecida” (MAALOUF, 1998b, p.124).  

Se para Freud (1976a) o estranho é proveniente das crenças não superadas, é 

fundamental o “teste da realidade material” (talvez por isso seja importante o deslocamento 

dos personagens para realidades mais ou menos materiais). O teste de realidade funciona 

como um freio na satisfação alucinatória e é ele que, no adulto, permite diferir o interior do 

exterior. 

 

Em sua insônia, Mirza Saeed respondeu ao comerciante de brinquedos 
adormecido: em minha família nós também sofremos de uma espécie de 
doença: o alheamento, a incapacidade de nos ligarmos às coisas, aos fatos, 
aos sentimentos. A maior parte das pessoas se define pelo trabalho que faz, 
ou pelo lugar de onde vêm, ou algo assim; nós vivemos demais para dentro 
de nossas cabeças. Isso torna muito difícil lidar com a realidade. (RUSHDIE, 
2008b, p.528). 

 
A doença a que se refere Saeed – em resposta a Sri Srinivas, o comerciante de 

brinquedos que lhe havia dito que teria sido melhor ficar em casa com a esposa do que partir 

na aventura da peregrinação – é a doença da migração, que, no caso da personagem, 

consoante a Rushdie, é uma “coisa de família”.  A identidade torna-se um problema e agrava 

a perda do contato com a realidade, é preciso viver “para dentro da cabeça”.  

Chamcha e Farishta estão de algum modo – inclusive por suas incessantes 

metamorfoses, como veremos ao longo deste trabalho –, assim como os próprios leitores, 

submetidos a esse teste. O trânsito constante entre Ocidente e Oriente permite que essa 
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categoria do estranho se revele a partir de uma realidade material. Os versos satânicos 

(2008b), por exemplo, aos olhos ocidentais, provocam certa estranheza uma vez que os dois 

mundos, real e imaginário, se chocam, enquanto para os orientais tais mundos se misturam. 

Na abordagem do estranho em relação ao medo da morte ou à aparição de fantasmas e 

cadáveres, Freud (1976a) argumenta que nossos sentimentos pouco mudaram ao longo dos 

tempos, encobrindo o nosso primitivo medo da morte pronto para vir à tona, sob qualquer 

provocação. A própria aparição de Tânios é bastante fantasmagórica para os outros habitantes, 

ainda que o rapaz não tenha se ausentado de sua cidade por muitos anos, como se trouxesse 

consigo revelações assustadoras. Freud diz que é muito provável que o medo advenha da 

antiga crença de que o morto se torna inimigo do sobrevivente e procura levá-lo para partilhar 

sua nova existência.  

O estranho também pode ser causado por uma pessoa viva, como nos efeitos da 

epilepsia ou da loucura. Portanto, no retorno do fantasma de Rekha temos tanto um efeito 

quanto o outro. Sua presença faz com que Gibreel se lembre a todo instante de sua 

mortalidade (“para nascer de novo é preciso morrer primeiro”), ou melhor, de seu contrário 

(sua incapacidade de permitir que o velho dê lugar ao novo) e, assim, ela o arrasta para os 

infernos “para lhe dar o beijo da morte”. Por outro lado, é Gibreel quem causa estranheza ao 

deixar dúvida quanto a sua sanidade. 

Pode-se dizer, fazendo uma alusão aos personagens do conto de Hoffman (1990), que 

enquanto Rekha representa o papel que fora dado à boneca Olímpia, Gibreel desempenha o de 

Nataniel, Mesmo na relação de amor obsessivo, pode-se ler Rekha como o autômato (ou 

fantasma) que o guiará e confundirá com relação a Alleluia Cone, até jogá-la do alto do 

Everest (como Nataniel tentou fazer com sua noiva Clara, ao confundi-la com a “boneca de 

pau”, tentando atirá-la do alto da torre). Em seguida, há a coincidência do suicídio de Gibreel 
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e do atormentado Nataniel, como a solução para os tormentos pessoais e, portanto, para o 

estranho. 

 No capítulo III, Gibreel desce em uma estação de trem e, ao torcer o tornozelo, cai no 

chão, causando o riso dos transeuntes. Sua descrição é a de um maluco com um chapéu de 

mendigo. Suas roupas e atitudes são extravagantes e causam estranheza naqueles que com ele 

se deparam (porém, diferentemente da chegada de Tânios), Gibreel é visto como um louco 

excêntrico : 

 

Aquele homem está falando sozinho, disse a voz de uma criança e a mãe 
respondeu, psiu, querido, é muito feio dar risada de gente louca. Bem-vindo 
a Londres. Gibreel Farishta desceu correndo a escada que levava ao metrô. 
Rekha em seu tapete deixou que fosse embora. 
Mas quando chegou apressado à plataforma norte da linha Victoria, lá estava 
ela de novo. Desta vez na fotografia de um pôster de 48 folhas na parede do 
outro lado da linha, anunciando as virtudes do sistema internacional de 
discagem direta. Mande sua voz num tapete mágico para a Índia, ela 
aconselhava. Não é preciso nem djins nem lâmpadas. Ele gritou alto, 
fazendo os companheiros viajantes duvidarem mais uma vez de sua 
sanidade, e fugiu para a plataforma sul, onde o trem estava chegando. Subiu 
depressa e lá estava Rekha Merchand olhando para ele com o tapete 
enrolado, pousado sobre um dos joelhos. As portas se fecharam atrás dele 
com um ruído. (RUSHDIE, 2008b, p. 220). 

 

O anseio de Gibreel, que o acomete ainda no trem para Londres, de que a perda de sua 

fé pudesse ser punida com a perda de sua sanidade parecia agora ocorrer. Quando finalmente 

Gibreel chegou, a reaparição de Rekha pelas ruas o fez lembrar-se de sua porção indiana, 

libertando o que esteve oculto e à sombra. Trata-se da confirmação de que a presença de um 

fantasma se refere, na verdade, às coisas inacabadas; no caso do estrangeiro, às 

transformações ou mutações que não se completaram, ou ainda, que permitiram a esses 

homens e mulheres uma fissura em suas próprias identidades. 

Ao tratar do “estranho familiar” Freud (1976a) parecia teorizar sobre as pulsões de 

vida e de morte. É nesse contexto que o estranho aponta para outro traço fundamental: a 

angústia. A angústia da vida e da morte, da identidade, do sujeito, a falta. Todas as coisas 
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intentam voltar a um estágio anterior, em que o orgânico se torna mais uma vez inorgânico. 

Como diz Freud, em Além do princípio do prazer, “O objetivo de toda vida é a morte” 

(1976b, p. 56). A diferença é que, para os personagens migrantes,importa que a morte seja 

não apenas uma solução radical, o extermínio de vida, mas a marca de um ciclo que se 

reinicia. Morrer é preciso para  nascer de novo.  

Em a Conquista da América (2003), Tzvetan Todorov tenta compreender as relações 

da alteridade, como se dá o entendimento entre duas culturas tão diferentes, tomando por base 

o encontro entre os espanhóis e os americanos no século XV, numa dupla construção 

identitária. Todorov, ao explorar a descoberta que o “eu” faz do “outro”, identifica que é 

possível “descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se é uma substância 

homogênea e radicalmente diferente de tudo o que não é si mesmo; eu é um outro. Mas cada 

um dos outros é um eu também, sujeito como eu” (TODOROV, 2003, p. 3). O duplo nasce, 

portanto, da exigência da interação com o outro. A relação com a alteridade é uma relação 

dúbia, muitas vezes dolorosa, de dominação e subalternidade, de mutilação, como também de 

compreensão e de assimilação.  

 

 

2.3 - Representações do duplo nos romances 

 

 

O duplo, como dissemos, é um elemento recorrente nos dois romances. Assim, 

escolhemos alguns que são mais representativos para nossa análise, uma vez que estão 

diretamente ligados à figura do bastardo. 

Para considerar o primeiro duplo de O rochedo de Tânios (1998b), estabeleceremos um 

paralelo entre os dois filhos do sheik. Os personagens, Tânios e Raad, são um desdobramento 
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quando ponderamos seus significados e funções para a trama ou quando avaliamos mais de 

perto o caráter de cada um. 

Vamos começar entendendo que ambos são filhos do sheik e que, portanto, Tânios e 

Raad são meio-irmãos. Esse parentesco, entretanto, é pouco realçado, visto como a relação 

entre eles é de uma pretensa amizade que culmina em desavença, em ódio, em ciúmes, 

quando Raad pede em casamento Asma, a filha do banido, por quem Tânios seria 

intensamente apaixonado, trazendo consequências estranhas para toda a aldeia. Além disso, 

vale lembrar que a paternidade do sheik em relação a Tânios não era assumida e que, por 

extensão, os garotos não se viam como irmãos e, talvez, nem mesmo Raad soubesse que 

Tânios o viu como a um inimigo. 

Podemos estabelecer um paralelo entre eles e outros dois meninos, Shiva e Sinai, 

personagens de Os filhos da meia noite (2006), de Salman Rushdie. No romance, um épico 

com uma narrativa embebida de um realismo maravilhoso, mil crianças nasceram à meia-

noite (“os filhos da meia-noite”) do dia em que a Índia ganha sua idependência e todos 

ganharam “superpoderes”; o de Sinai catarrento é o de ouvir o coração e enxergar os sonhos 

das outras pessoas, uma espécie de telepatia. Para o “catarrento” – um de seus apelidos – seu 

nariz, uma mácula, o faz estar em contato com o interior, intensificando seu dom: o nariz, 

assim como o olho, é um sinal de clarividência e em muitas culturas é comparado ao faro dos 

animais por isso valorizado como uma ferramenta capaz de guiar o bom ou mau 

funcionamento da coletividade. No caso do personagem, ele estabelece uma conexão com o 

mundo interior, um recurso mantido, em segredo, por muitos anos, até que seu nariz seja 

operado e a conexão seja perdida. Para Shiva, o outro garoto, o poder está em seu forte joelho, 

em sua incrível habilidade de luta, o que o faz major do exército indiano. 
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No desenrolar da trama, os acontecimentos políticos demonstram a valor de ambos, 

Sinai e Shiva, cada um à sua maneira, na contribuição para o destino da Índia que se tornava 

livre, de modo similar ao que aconteceria na ligação entre Tânios e de Raad. 

Raad tem sangue de guerreiro e se assemelha ao perfil de Shiva. Tânios é o filho 

bastardo que usa de artifícios para sobreviver, ora sendo exaltado, ora escurraçado, podendo 

ser comparado a Salim Sinai; o nariz catarrento de um equivale ao cabelo branco do outro, 

elementos capazes de expor à coletividade as metamorfoses sofridas por esses indivíduos. Os 

filhos da meia-noite marcam o nascimento de uma Índia independente; o nascimento de 

Tânios marca o destino de sua gente e a disputa das grandes potências. 

Essa diferença entre os dois pode ser claramente percebida na descrição feita pelo 

reverendo em suas efemérides, de 1835.  

 

“Tânios. Um imenso apetite de conhecimento e uma inteligência viva, 
comprometidos pelos sobressaltos de uma alma atormentada”. Duas páginas 
adiante: “A única coisa que interessa a Raad é que se manifeste consideração 
por sua posição. Se um dos docentes ou dos alunos, em qualquer momento 
do dia, dirige-se a ele, sem pronunciar a palavra ‘sheik’, comporta-se como 
se não tivesse ouvido nada, ou então se põe a olhar para trás, procurando o 
campônio a quem poderiam ser destinadas tais palavras. Enquanto aluno, 
temo que pertença à categoria mais desencorajadora de todas, aquela cuja 
divisa parece ser: Teach me if you can! [ensina-me, se fores capaz!]. Eu não 
pensaria em lutar para que continue a frequentar este estabelecimento se as 
considerações escolares fossem as únicas que devesse levar em conta”. 
(MAALOUF, 1998b, p. 94). 

 

Os interesses políticos se deixam transparecer nas últimas frases do reverendo. Além de 

denotarem o caráter ambivalente dos dois alunos.  

A relação de Raad com o pai sempre fora conturbada, ele pretendia reivindicar, como 

herdeiro, sua parte no domínio, conforme Tânios ficara sabendo ao voltar do seu longo 

refúgio na escola do reverendo Stolton. Por outro lado, ao mesmo tempo em que o sheik 

negava a paternidade de Tânios, era a ele que dedicava afeição cada vez maior, enquanto 

preteria seu filho legítimo. Em todas as situações, o sheik armava uma estratégia para que o 
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filho bastardo estivesse incluído junto a seu outro filho. Foi assim quando o sheik decidiu 

enviar o herdeiro à escola do pastor inglês. 

A morte da esposa do sheik traz à tona uma questão bastante acentuada.  Raad, aos 

quinze anos, retorna a Kfaryabda para receber as condolências, mas devido ao longo período 

em que o menino vivera nas terras do avô, o senhor do grande Jord, ele era encarado tanto 

pelos aldeões quanto pelo pai como um verdadeiro estranho. O que realmente era, pois não 

voltara à aldeia desde um ano de idade e, além disso, havia o sotaque que atestava que era um 

forasteiro.  

 

“Só deus sabe o que se esconde por trás desse sotaque, dizia-se e tudo o que 
a mãe pode ter lhe metido na cabeça a respeito da aldeia”, as pessoas não 
haviam pensado nisso enquanto ele estava longe, mas agora descobriram que 
seu senhor, perto dos sessenta, podia desaparecer no dia seguinte, deixando 
suas terras e seus homens entre mãos inimigas. (MAALOUF, 1998b, p. 76). 

 

Se a escola foi a responsável pela grande transformação de Tânios, seria também 

durante esse período que ocorreria a metamorfose de Raad. Um mensageiro chama o rapaz 

dizendo que sua avó  materna estava morrendo e que ele deveria partir para Jord e o sheik não 

se opõe à partida. O chamado era, na verdade, apenas um pretexto do patriarca (que por 

convicção não colocara mais os pés em Kfaryabda desde que o sheik fizera um filho em 

Lâmia) que precisava lhe confiar algo. O oficial da Igreja pergunta ao menino o que faria se 

se deparasse na morada de Satã e Raad, com seu ar guerreiro, responde que iria enfrentá-lo. O 

homem, então, lhe explica que um mortal não pode enfrentá-lo, porém que é possível 

“espalhar a confusão” em sua casa e completa elucidando que a casa de Satã era o lugar que o 

menino frequentava todos os dias: a escola do reverendo: 

 

 – Mas eles não sabem quem és. Acreditam tratar apenas com o sheik Raad, 
filho do sheik Francis; não sabem que em ti se esconde o cavaleiro do 
castigo. 
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Quando Raad voltou à aldeia alguns dias mais tarde e tomou como hábito o 
atalho que atravessa a floresta de pinheiros, Tânios notou que tinha no 
queixo uma barbicha nascente, e nos olhos um olhar que não era o seu.  
(MAALOUF, 1998b, p. 107). 

 

A barbicha representa sua metamorfose física, sugerindo sua oposição ao pai (já que 

todos na aldeia cultivavam bigode à moda do sheik). Mas é na escola que o menino começa a 

praticar suas ações demoníacas a fim de provocar a desordem na “casa de Satã”. Raad 

primeiro cortou as flores do canteiro e alegou que não se tratava de roubo e sim de pilhagem, 

já que foi visto e viu que lhe viam, acrescentando ao argumento que os roubos são cometidos 

pelos miseráveis, enquanto a pilhagem é a estratégia dos nobres, como na guerra. E era assim 

que se sentia, um sublime cavaleiro com uma missão a cumprir: criar a desordem na casa de 

Satã. Levantar o vestido da esposa do reverendo foi o gesto final para que conseguisse sua 

expulsão. Sua não. Sua e de Tânios, fazendo aumentar o desprezo de Tânios pelo “nobre” 

Raad. 

O destino de ambos, porém, parecia estar traçado. Foi Tânios – que começava a se 

reconciliar através dos últimos acontecimentos com sua aldeia e com sua presumida bastardia 

– quem alertou o Pastor Stolton sobre a situação difícil que era enfrentada no local, o que foi 

exposto aos ingleses, os quais, imediatamente, fizeram chegar a ajuda de cento e cinquenta 

mil piastras para salvar o cofre do sheik. Junto ao dinheiro, presentes foram trazidos pelo 

cônsul Richard Wood e esses simbolizavam o que estava por vir, deixando entrever que havia 

certa premeditação nos atos, conforme os relatos da carta de Wood sobre o caso. Para o sheik 

um relógio com as armas da casa de Hannover, símbolo de uma amizade duradoura – o que 

também pode ser visto como uma metáfora para o tempo e para o destino que brevemente se 

faria cumprir, além disso, o brasão poderia indicar a presença da potência inglesa ou mesmo 
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estrangeira4. Raad recebe um fuzil de caça; já Tânios ganha um estojo com objetos de escrita 

nacarado que logo ata ao cinto. 

Os presentes, a longo da trama, apresentam suas funções. O fuzil está associado ao 

caráter belicoso de Raad (assim como Shiva), enquanto o estojo associa Tânios a sua sede de 

conhecimento (assim como Sinai). Mais tarde, o fuzil será a arma que Gérios usará para 

cometer seu crime: o assassinato do patriarca; mas, serão o conhecimento e o caráter 

diplomático de Tânios, representados por seu estojo de prata, que salvarão a aldeia. 

A atitude de Tânios, marcada por sua gana pelos estudos, é uma maneira de livrar-se de 

seus problemas, de superar suas angústias e, principalmente, a certeza de que ganharia o 

mundo, resolvendo, de algum modo, sua controversa bastardia. 

O medo que assolava a alma de Tânios era exatamente de se ver obrigado a servir a 

Raad, assim como Gérios vinha fazendo há anos, com muita submissão. A escola do pastor 

Stolton lhe aparecera como uma salvação. Fora mais que isso. Fora seu primeiro refúgio, 

lugar onde se exilou e onde sofreu sua primeira metamorfose, estando em contato com um 

estrangeiro, o reverendo. Antes disso, Tânios ao descobrir sua verdadeira história no episódio 

da fonte, se uniu a Roukoz, o banido, mas este era o sentimento naquele momento: estar nos 

arredores, como o estranho, associando-se ao marginal, àquele que fora desprezado por sua 

aldeia e que se tornara mesmo um inimigo. Ali ele imprimia sua revolta contra todos aqueles 

que se negaram a lhe contar a verdade sobre suas origens, contra a aldeia que o humilhara por 

sua bastardia. 

Quando Tânios deixar novamente sua terra natal será para mais longe, para Farmagusta, 

será como um fugitivo. Gérios será o procurado e o garoto, em uma espécie de reconciliação, 

acompanhará o pai devotando-lhe seu amor. Viverão assim, refugiados, escondidos em uma 

                                                 
4 Casa de Hanover: família nobre europeia, de origem germânica, que substituiu a Casa Stuart, pois a rainha Ana 
Stuart I não tinha descendentes. 
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pensão, usando disfarces, se esgueirando, até que, finalmente, Tânios seja buscado para sua 

grande missão. 

O que propõe Sibony (1991) a respeito da viagem de origem parece se aplicar muito 

bem a Tânios. Quanto mais ele se distancia de sua terra, entre idas e vindas, melhor se torna 

seu relacionamento com ela. As feridas aos poucos cicatrizam. No momento em que Tânios 

retorna é como herói, para assumir o lugar o sheik. Com Raad morto, é Tânios quem fica em 

seu lugar. O trono é dado ao filho bastardo,  uma forma de admitir a identidade negada até por 

si mesmo. 

Desfeitos os nós que atavam seu destino, Tânios decide partir de modo definitivo. 

Deixa o lugar vazio sobre o rochedo que receberia o seu nome, fazendo valer o nascimento da 

lenda. 

Raad, cujo nome significa Trovão, se opõe a Tânios, que se chamaria Abbas. È 

importante explicar essa questão dos nomes, pois Abbas faz referência ao tio do Profeta, e foi 

o nome escolhido pelo sheik, reivindicando sua linhagem nobre, quando se deu o nascimento 

do filho de Lâmia. A situação constrangedora suscitou o desespero de Gérios, no nascimento 

do seu “filho”. Com medo do que falaria aquela gente se soubesse que a criança carregava o 

nome dado pelo seu senhor (um atestado da bastardia), recorre à Khouriyyé que ajuda a salvá-

lo da situação. Será Tânios: do mar Tânios. E assim é feito. Enquanto um é o trovão, a 

descarga pavorosa que vem e passa de súbito, o outro é o mar, em constante movimento, com 

suas ondas que vêm e vão para o horizonte infinito. Ao longo da narrativa, fica-nos a 

imprecisão, pela forma como o sheik se dirige aos dois meninos: o filho bastardo é Tânios ou 

Raad? 

À luz do duplo, percebe-se que entre o sheik Francis e seu intendente Gérios também 

existe uma complexa relação. Dominação e soberania caminham junto à servidão e 
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resignação. O sedutor sheik e o covarde Gérios ganham espaço na trama e na vida de Tânios, 

pouco a pouco.   

  A história se passa na era dos senhores feudais e Francis era herdeiro de uma longa 

linhagem de sheiks, mas não era um dos mais prestigiosos da região. Acima dele estavam o 

emir, o paxá e o sultão de Istambul. Acima de Gérios, contudo, estava o sheik. 

Logo no início da trama, é contado como é bastante evidente o fascínio que o sheik 

exercia sob seus suseranos, de modo que eles o “macaqueavam”: suas vestes, seu bigode, o 

processo do beija-mão. Era um tempo de bofetadas, ferros, corvéias e chicotes e ninguém era 

condenado por maltratar os súditos. “Havia séculos vivia-se sob o reino da arbitrariedade e, se 

algum dia houvera uma era de equidade, ninguém lhe guardara a lembrança” (MAALOUF, 

1998b, p. 16).  

O sheik era o responsável pela punição dos súditos e a marca da autoridade aparecia: 

“quem nunca fora esbofeteado pelo pai?” (MAALOUF, 1998b, p. 17). A essa espécie de 

paternalismo corresponde a própria ideia colonial de subalternidade e dominação, que muitas 

vezes acontece sem revanche, sem rebeldia, como que por gosto, pelo desejo de dominar e o 

de ser dominado, um verdadeiro “pacto íntimo”. 

O sheik possuía um defeito que reduzia suas mais nobres qualidades: o fraco por 

mulheres. A exemplo de seus ancestrais, acreditava que as mulheres, assim como os feudos, 

lhes pertenciam. Uma jogada similar à da Malinche, a indígena que acompanhou Cortés na 

conquista do México, como analisaremos mais adiante. E algumas gostavam do jogo de serem 

seduzidas por ele. Seu objetivo maior era, no entanto, Lâmia. Ele era capaz de seduzi-las, 

assim como seduzia a seus súditos, mas ele não invadia suas casas, elas que iam até lá. O 

domínio era feito, portanto, muito mais por sedução do que por violência – ao contrário do 

que ocorrera com a maior parte das colônias, se estabelecermos um paralelo entre as duas 

situações. 
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O casamento é um arranjo estabelecido pelo patriarca para corrigir o irrecuperável 

sheik, o que de nada adiantou. Ele continuara a se arriscar. Lâmia, a mulher de rara beleza, 

seria sua presa real. Essa atitude também seria o motivo do conflito com o patriarca. 

Gérios, o marido de Lâmia, vivia sob o teto do sheik e era seu confidente, seu escrivão, 

seu secretário. A obediência era tamanha que chegava a cultivar um bigode idêntico ao do 

sheik; um mimetismo que era marca de deferência, e que ocultava o diferente sob o mesmo, 

como explica Bhabha (1998), algo que irá aflorar mais adiante, quando o reprimido vier à 

tona. A submissão era tamanha que Gérios chegara a mutilar seu bigode porque o dele era 

mais florescente que o do sheik, o que deixava o superior bem incomodado. Enfim, era um 

homem benevolente. Enquanto o sheik era descrito como um homem sedutor, Gérios era um 

homem inexpressivo que, como diziam, não fazia nem o bem nem o mal.  

  A disputa velada entre eles se dá pela mesma mulher: Lâmia (mulher que já era esposa 

de Gérios). A briga ocorre sem violência, quase com consentimento, pois o intendente 

praticamente entrega a esposa ao adultério, afinal não poderia contrariar o sheik, e insinua que 

ela fora culpada por não saber se colocar em seu lugar. Nesse caso, o sheik era como o 

bárbaro que vinha para “pilhar”, como já explicara Raad: tomar aos olhos do outro e sabendo 

que está sendo visto, o “outro” por sua vez abandona seu território para que a “pilhagem” 

aconteça sem maiores danos. 

 A outra contenda diz respeito, então, à paternidade de Tânios. Gérios que de alguma 

forma havia permitido que Lâmia partilhasse com o sheik as frutas da estação parecia ter lhe 

entregado também o filho (bastardo). É com muito temor que Gérios tenta impedir o sheik de 

dar um nome de sua linhagem à criança quando nascera, sinalizando seu medo de ser mal-

visto pelos aldeões, mas também sinalizando sua independência com relação às ideias do 

sheik ou, mais ainda, a vergonha por saber que o nobre havia de fato feito em sua esposa um 

descendente. Aos poucos, contudo, ele parece reivindicar a paternidade em seu sentido 
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afetivo. Tânios, por sua vez, que após o episódio da Blata – momento em que sua bastardia é 

exposta pelo louco, em meio a uma brincadeira entre as crianças – questionara diversas vezes 

se possuía pai, só consegue se reconciliar com Gérios após o assassinato do patriarca. É o ato 

de bravura de Gérios (matar o patriarca como vingança por não haver intercedido pela mão de 

Asma a Tânios) que lhe concede o direito de ser pai. 

 No exílio, Gérios se mantém escondido, como um estranho, em uma pensão e começa, 

aos poucos, a divagar entre idas e vindas, a se aventurar pela cidade.  Após se ver exilado, 

Gérios, assim como Tânios e Raad, passa por uma grande metamorfose:  

 

No castelo, acontecia-lhe de jogar uma partida de tawlé quando o sheik não 
tinha parceiro e o convocava; então fingia divertir-se e dava um jeito de 
perder. Em Famagusta, contudo, não era mais o mesmo. Seu crime o 
transfigurara. Divertia-se no café, jogava com toda sua alma e, apesar das 
fanfarronadas do inseparável Fahim, era ele, no mais das vezes quem 
ganhava. E se cometia alguma imprudência, os dados rolavam em seu favor.  
(MAALOUF, 1998b, p. 180). 
 

O homem que parecia não ter expressão, que “fedia” a arak, que não passava de uma 

“sombra” do sheik, aprende no exílio os prazeres da vida e se afirma finalmente como pai. Ele 

garante sua identidade somente ao deixar seu país e se ver em uma liberdade desgarrada que 

só estrangeiro conhece, como explica Julia Kristeva em Estrangeiros a nós mesmos (1994).  

“Nosso emir disse que por esse crime um pai e um filho deveriam ser punidos. De 

agora em diante, a conta está certa” (MAALOUF, 1998b, p. 196). Gérios é executado para pagar 

pelo assassinato do patriarca; mas, o filho morto é Raad. Para além das profecias, 

contraditoriamente, pode-se mesmo comparar as atitudes de Gérios ao caráter guerreiro de 

Raad, enquanto Tânios herdaria de Francis sua diplomacia, sua habilidade para negociar nas 

mais adversas situações, seu senso de justiça, além disso, o sheik era um homem dividido 

entre Oriente e Ocidente, o que também será perpetrado em seu filho bastardo. 

A morte é a punição para Gérios; para o sheik, outra punição: depois de também se ver 

forçado a deixar suas terras, o sheik retorna, porém, haviam passado o ferro ardente diante de 
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suas pupilas desde a sua primeira detenção. Ele está cego, mas não perde seu prestígio sobre a 

aldeia. “As gentes esforçavam-se por não refrear seu júbilo, mas, empurrando-se em torno do 

senhor para ‘ver’ sua mão, não podiam deixar de encará-lo como jamais teriam ousado fazer 

no tempo em que enxergava” (MAALOUF, 1998b, p. 255). O sentimento é de respeito e de 

consternação: “todo mundo em torno dele enxugava lágrimas, Lâmia mais do que todos” 

(MAALOUF, 1998b, p. 255), então, o sheik pede a Lâmia, em uma passage de bastante 

poesia e que atesta a relação estreita entre eles, que se sente a seu lado e que seja seus olhos.  

À luz de Freud, a cegueira pode corresponder à perda da libido, a castração. Nesse 

sentido, o final dado ao personagem remete à tragédia de Édipo-rei que, após descobrir o 

parricídio e a relação incestuosa, cega a si mesmo a fim de que seja possível enxergar sob o 

mundo visível, o mundo invisível. O sheik admite a verdade sobre Tânios: 

 

– Com a experiência e a idade, a sabedoria desse rapaz se elevará ao nível de 
sua coragem e de sua inteligência. Então ele poderá sentar-se nesse lugar 
sem demérito. Pois minha intenção e minha vontade são de que seja ele 
quem me suceda no dia em que não estiver mais aqui. Eu pedi ao Céu que 
não me deixasse morrer sem ter assistido à queda do tirano que injustamente 
matou meu filho. O Altíssimo atendeu à minha prece, e escolheu Tânios 
como instrumento de Sua cólera e de Sua justiça. Esse rapaz tornou-se meu 
filho, meu filho único, e eu o designo como herdeiro. Fiz questão de dizê-lo 
hoje diante de todos para que ninguém pense contestá-lo. (MAALOUF, 
1998b, p. 258). 

 

O sheik assume diante de seus súditos sua paternidade, assim como Tânios assumira 

Gérios como seu pai: “Contudo, reconsiderava, pensava em Gérios, revia seus olhos 

amedrontados no dia do assassinato do patriarca, imaginava-o com esses mesmos olhos diante 

da corda, diante da traição. E, como naquele dia, murmurava para ele a palavra “pai” 

(MAALOUF, 1998b, p.199). A cada um cabe trabalhar as dificuldades suscitadas pela 

bastardia à sua maneira, assumindo o destino, aquilo que os gregos chamavam de moira. 

Para falar de outros duplos, vamos lembrar dos personagens femininos. Lâmia: todos a 

conheciam por sua beleza sem igual, uma beleza que não poderia ser escamoteada: 
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– E mais bela ainda! A mais bela das mulheres! Graciosa, da nuca aos 
tornozelos. Suas mãos longas e finas, seus cabelos muito negros que caíam 
lisos até o meio das costas, seus grandes olhos maternais, sua voz afetuosa. 
Perfumava-se de jasmim, como a maior parte das moças da aldeia. Mas seu 
jasmim não se parecia com nenhum outro. (MAALOUF, 1998b, p. 33).  

 

Ditos populares que atravessaram os séculos relatavam os elogios que lhe eram 

atribuídos. Ela era a ponta do fio que o narrador segurava para desvendar o mistério do 

desaparecimento de Tânios. É Gebrayel quem dá o testemunho sobre os encantos da moça.  

De outro lado está seu duplo, a filha do senhor do grande Jord, que se tornaria a esposa 

do sheik. Enquanto o nome de Lâmia se torna referência para designar, ao longo dos anos, a 

beleza de uma mulher, a mulher do sheik sequer tem um nome mencionado na trama, sendo 

referida apenas como a “filha de”, a “esposa de” ou até a “dita esposa”, “aquele odre de leite 

azedo”. Assim como Gérios e o sheik terão uma relação de amizade, de disputa e de 

serviência, o mesmo se dará entre as duas mulheres.  

O casamento do sheik foi uma solução encontrada para por fim a sua fama de sedutor 

incorrigível, o que, no entanto, não deu resultados. A aliança, pelo contrário, acaba sendo 

motivo de vexação do patriarca que fica do lado do senhor do grande Jord quando do 

nascimento de Tânios. Conhecida por sua fraqueza, a mulher desmentira as previsões do 

patriarca e se afogava no açúcar, sempre com uma cesta de guloseimas à mão para esquecer 

tais questões, empanturrava-se como uma “porca”, diferentemente de Lâmia que “carregava 

sua beleza como uma cruz”.  

Lâmia, além de sua beleza, possuía temperamento primaveril, agradando também a 

todas as mulheres da aldeia por sua natureza sem afetação, sem fingimento, fazendo com que 

a vissem como a uma irmã. Mesmo a mulher do sheik tinha por ela certo apreço.  

Na narrativa fica claro que se a mulher de Gérios era vista como uma “irmã” pelas 

aldeãs, a mulher do sheik era a “estrangeira”, nascida nas luas do Jord e seu filho, Raad, 
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também o era: “os aldeões – e mesmo seu próprio pai – encaravam-no como um estranho” 

(MAALOUF, 1998b, p. 76). O apreço do sheik por Lâmia e o carinho dispensado a Tânios em 

oposição a seu desprezo pela esposa e mesmo pelo filho a que ela dera a luz nos permitirão 

entender que havia aí certa repulsa pelo outro, pelo que vem de fora, o que favorecia a 

“aliança interna”, ou melhor, justificaria o adultério. 

 O assédio do sheik se deu como em um verdadeiro jogo. Lâmia resistiu o quanto pôde, 

mas a própria apatia de Gérios a empurrou para os braços do outro – como Rosa Diammond 

foi, em Os versos satânicos (2008b), lançada para os braços de Martin de La Cruz, um marido 

que só entendia sobre pássaros e nada sobre mulheres. Mas, ao comparar os dois homens, não 

foi difícil para Lâmia fazer sua escolha: “Não sabia mais o que devia desejar. Virou-se mais 

uma vez. E por que, afinal, devia desejar o que quer que fosse a respeito daquele homem? Ao 

lado dela, o marido dormia de costas, com a boca aberta como um peixe” (MAALOUF, 

1998b, p. 31).  

 No dia em que Lâmia se entrega ao sheik, a visão que tem de Gérios não é nada 

aprazível, é de um homem encolhido, cuja corcunda se perde na escuridão. Sentindo-se traída, 

abandonada, enganada pelo marido que não impediu a abordagem do sheik, pelo contrário, a 

entregou como se ela também devesse fazer parte dos frutos que seriam partilhados, Lâmia 

reparte e concebe o filho que “atraíra para a aldeia uma torrente de hostilidade imerecida” 

(MAALOUF, 1998, p. 38). 

 De fato, o principal fio da narrativa é Lâmia, contudo ela pouco aparece de forma 

física ao longo das passagens; sua presença é sentida como uma sombra (como a estranha 

Rekha Merchant assombrando Gibreel) para os personagens e para os leitores que sempre 

precisarão se lembrar de sua ação inicial para compreender os acontecimentos por vir e 

mesmo as questões que atormentarão Tânios. Gérios sempre a advertira sobre a importância 
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de manter sua posição e não trabalhar como uma criada (se assim o fizesse, não precisaria 

levar a bandeja até os aposentos do sheik):  

 

Talvez ele tivesse razão. Se tivesse seguido seus conselhos, sem dúvida teria 
sabido evitar a si própria e a seus parentes muitas desgraças. Sua existência 
não teria provocado ondas, ela teria vivido segundo sua posição, teria 
envelhecido segundo sua posição, e nenhum ditado teria vindo reanimar a 
lembrança de sua beleza imprudente. (MAALOUF, 1998b, p. 26). 

 

 Vê-se na figura de Lâmia, em suas reflexões, a culpa pela maldição sofrida por sua 

aldeia. Ela carregaria o amor pelo filho e mesmo pelo sheik até o fim, mas também seria 

obrigada a suportar o peso do destino, da fatalidade, carregando junto à cruz de sua beleza o 

peso do adultério e da bastardia. 

 No romance de Salman Rushdie, o duplo também se expressa, manifestando-se na 

coincidência dos personagens, de seus nomes ou de trechos do romance. Vamos, por ora, nos 

concentrar naquele estabelecido entre Chamcha e Gibreel. 

Saladin Chamcha é o nome ocidental do protagonista de Os versos satânicos (2008b), 

Salahudin Chamchawala. Também chamado de “Sally”, “Salad baba” ou “Spoono”5 pelo 

outro personagem, Gibreel Farishta, que parodia a situação de negação da origem oriental 

sugerida por essa troca de nome. Saladin, de fato, rejeita sua ascendência indiana para ir 

morar na Inglaterra e executar seu projeto único: tornar-se inglês. A ideia fixa lhe ocorre 

depois que seu pai lhe “rouba o pote de ouro” e, convencido de que deveria se livrar da 

opressão do pai, aos treze anos, decide separar-se geograficamente e, mais ainda, assumir uma 

nova cultura que em nada lhe lembrasse a do pai. Além do pai de Chamcha, havia a 

fantasmagórica figura do “homem dos ossos” que  personifica para ele tudo o que repugnava 

em sua cidade natal. 

                                                 
5 Chamcha, em hindi, corresponde à palavra spoon, em inglês, “colher”; na gíria, significa um sicofanta, um 
mentiroso, delator, o que parece apropriado ao personagem. 
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 Quando Chamcha finalmente alcançou seu desejo e foi estudar em Londres prometeu a 

si mesmo que iria se tornar um inglês dos pés à cabeça e assim o fez (ou pelo menos tentou), 

enfrentando todas as diferenças e obstáculos para o seu processo de metamorfose em 

verdadeiro cidadão inglês: 

 

Um inglês, sim, mesmo tendo de dar razão à mãe, mesmo havendo só papel 
nas privadas e água tépida, usada, cheia de lama e sabão para se mergulhar 
depois de fazer os exercícios, mesmo que isso significasse uma vida passada 
entre árvores desnudadas pelo inverno com dedos que se agarravam 
desesperadamente às poucas e pálidas horas de luz aquosa e coada. Nas 
noites de inverno, ele, que nunca tinha dormido com nada além de um 
lençol, deitava-se sob montanhas de lã e sentia-se como uma figura antiga de 
mito, condenado pelos deuses a ter um rochedo pesando sobre o peito; mas 
nunca se importou, ia ser inglês mesmo que os colegas de sala rissem de sua 
voz e o deixassem de fora de seus segredos, porque essas exclusões só 
aumentavam sua determinação, e foi então que começou a atuar, a encontrar 
máscaras que esses sujeitos reconhecessem, máscaras pálidas, máscaras de 
palhaço, até que os enganou a ponto de acharem que era o.k., que era gente 
como nós. Ele os enganou da mesma maneira que um ser humano sensível é 
capaz de convencer gorilas a aceitá-lo como parte da família, recebendo 
agrados e carinhos e bananas dadas na boca. (RUSHDIE, 2008b, p. 54). 

 

Chamcha admitia a existência das diferenças entre os indianos e os ingleses, mas 

estava interessado em se converter ao Ocidente. O caminho encontrado por Chamcha não foi 

muito diferente daquele traçado por Tânios: devorar o Oeste através da aquisição do saber, 

vestir máscaras, criar ilusões. O peixe que Chamcha, na escola, levou noventa minutos para 

comer enquanto seus colegas riam, sem que ninguém dissesse “é assim que se come”, lhe 

ensinou a lição: a Inglaterra era um arenque defumado, cheio de espinhos, e ninguém iria 

ensinar-lhe como comer. Chamcha precisou aprender a comer o sozinho. Foi sua primeira 

vitória. 

O “segredo” do imigrante é revelado com a migrância. É preciso vestir máscaras para 

se parecer com o outro e melhor circular entre os novos conterrâneos, mas por outro lado é 

preciso cuidar que o rosto antigo, o que havia sido disfarçado, subitamente, renasça. As 

máscaras esconderão seu rosto, simularão uma identidade, até que somente a voz “perfeita” de 
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Chamcha seja ouvida em suas dublagens, e tanto as máscaras quanto a dublagem funcionarão 

conforme a definição de mímica colonial dada por Bhabha: “mímica colonial é o desejo de 

um Outro reformado, reconhecível, como sujeito de uma diferença que é quase a mesma, mas 

não exatamente” (BHABHA, 1998, p.130), para esconder um sujeito apenas parcialmente 

inglês. Bhabha afirma ainda que: 

 

O discurso da mímica é construído em torno da ambivalência; para ser 
eficaz, a mímica deve produzir continuamente seu deslizamento, seu 
excesso, sua diferença. A autoridade daquele modo de discurso colonial que 
denominei mímica é portanto marcada por uma indeterminação: a mímica 
emerge como a representação de uma diferença que é ela mesma um 
processo de recusa. (BHABHA, 1998, p.130). 

 

A mímica é, portanto, o signo da dupla articulação, que se apropria do outro e o 

desarticula, colocando-o sob ameaça e vigilância. Para Bhabha, “a ameaça da mímica é sua 

visão dupla que, ao revelar a ambivalência do discurso colonial, também desestabiliza sua 

autoridade” (BHABHA, 1998, p.133). 

Chamcha acredita ter sido totalmente assimilado pela cultura britânica, porém, ao 

voltar à Índia, já casado com Pamela Lovelace, reencontra Zeenat Vakil, sua amante, a 

primeira mulher indiana com quem fez amor. A traição significará uma traição à Inglaterra e, 

depois disso, sua crise de identidade estará estabelecida: seria ele totalmente inglês? Ou suas 

origens indianas ainda estariam lá, bem no fundo dele, reprimidas, como no estranho de 

Freud, prontas para serem libertadas?   

É no retorno à Inglaterra que Chamcha conhece Gibreel Farishta com quem, depois da 

explosão do Bostan, despencará sobre o gelo, sobrevivendo fantasticamente à queda. 

Gibreel Farishta é o menino pobre, nascido em Poona e que se fez nas ruas de 

Bombaim, seu primeiro lugar de migração, como entregador de marmitas. Órfão, é criado por 

Mr. Mhatre que o ajuda a se transformar em uma estrela de Bollywood, atuando em filmes 

teológicos que usa, mesmo em seu país, máscaras para representar os deuses.  
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Uma semana depois do seu quadragésimo aniversário, Gibreel “sumiu no nada”. 

Depois de uma estranha hemorragia interna que o faz perder não só sangue, mas a fé, ele 

conhece e se apaixona por Alleluia Cone, a escaladora do Everest. É atrás dela que o 

personagem vai quando decide entrar no voo que o unirá ao outro ator, Chamcha.  A perda da 

fé de Gibreel é substituída, em um primeiro momento, por sua busca por Alleluia. Já 

Chamcha fica desacreditado sobre seu país e sobre seu pai e o rompimento faz com que deseje 

transmutar-se em um inglês. Comparando as duas mulheres com quem se envolvem, ao 

contrário de Zeeny que tem como desígnio trazer Chamcha de volta, realçando sua 

indianidade, Alleluia incita Gibreel à migração: “mude de vida, ou será que ganhou sua vida 

de novo para nada” (RUSHDIE, 2008b, p. 41). 

Durante a queda do Bostan, Farishta se metamorfoseia em um mensageiro de Deus, 

assemelha-se cada vez mais ao anjo Gabriel, com um estranho halo que o acompanhará no 

tempo de sua permanência no Ocidente; Chamcha se vê transformado em um demoníaco 

centauro, adquirindo chifres e cascos.  

 As dificuldades de Gibreel começaram antes que ele despencasse no Canal da 

Mancha: desde que negara o islã, comendo carne de porco6, passou a ter estranhos pesadelos 

os quais paravam em uma noite e continuavam na noite seguinte exatamente no mesmo ponto, 

como em uma película. Em seus sonhos, Gibreel se transformava no guia divino do profeta 

Maomé, o arcanjo Gabriel, até que o próprio Maomé, ou Mahound, lhe aparece como um 

duplo. Com medo desses devaneios, Gibreel tenta se manter acordado a maior parte do tempo. 

Porém, a confusão entre a vida dos sonhos e a real o leva à insanidade, à semelhança de 

Nataniel, o personagem do conto de E. T. A. Hoffman (1990), incapaz de diferir entre uma 

pessoa e um autômato. 

                                                 
6 O islamismo proíbe o consumo de carne de porco, por considerá-lo impuro, entendo o gesto como pecado. 
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 Chamcha se sente traído por Gibreel quando, na casa de Rosa Diamond, a polícia o 

leva como um imigrante ilegal. O anjo, que sabia a verdade, nada faz. A vida livre e fácil de 

Gibreel acaba despertando inveja em Chamcha, que tramará uma vingança contra o ciumento 

Gibreel. Os dois personagens irão se rivalizar, mas, mais tarde, um também irá salvar a vida 

do outro. Ao manifestar sua raiva por Gibreel, Chamcha adquire, novamente, traços humanos.    

Um é apolíneo, o outro dionisíaco; um está disposto a conquistar o novo, enquanto o 

outro está preso às origens. Embora a descrição seja comum e pareça fácil distinguir as 

características atribuindo-as aos personagens, o que se percebe, ao longo do romance, é que 

elas se misturam, se opõem e se alteram, confundindo o leitor, desfazendo clichês, 

desconstruíndo os estigmas. 

 As trajetórias de Gibreel Farishta e de Saladin Chamcha estarão interligadas durante 

toda a trama. Um é o duplo do outro, ora oposto, ora complementar. Um poderia representar o 

bem, o outro, o mal. No entanto, as atitudes de Gibreel são muito mais duvidosas do que as de 

Chamcha que – salvo por sua atitude de vingança – em geral, não apresenta um caráter 

demoníaco. Bem e mal não estão separados, se entrelaçam, se fundem, criando um ponto 

híbrido de articulação. 

Existe uma relação entre arte e vida. Em O nascimento da tragédia (2007), Nietzsche 

explora a ideia de que a arte é uma tarefa suprema e metafísica da vida, ou seja, de que a arte 

se faz por meio da metafísica porque ela consegue abordar através de uma não-realidade 

(mímesis), a realidade. A obra de arte traduz os valores de verdade e de mentira, mas sabendo-

se representação, ficção, sem tentar impor-se como uma configuração absoluta da verdade. 

A arte se torna uma manifestação da vida e é por meio das características que, segundo 

o filósofo, chamamos de apolíneas e dionisíacas que essa manifestação se faz representar. 
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 Ao tomar os mitos de Apolo e de Dionísio como figuras centrais para a existência dos 

homens, Nietzsche (2007) considerou as diferenças que opõem as duas divindades: Dionísio é 

capaz de apagar todos os pecados, enquanto Apolo se encarrega de libertar o corpo.  

 Apolo é o deus da experiência onírica, do divinatório e também uma figura sempre 

associada à beleza, à luminosidade, ao sol. Filho de Zeus e Leto personifica a luz interior. 

Teve dificuldades em relação ao amor e, por isso, se atribui a ele o problema de racionalizar 

os sentimentos. Dionísio, filho de Zeus e Sêmele, é aquele que transformou o fruto da videira 

e, fazendo uso do vinho, conseguiu libertar os desejos mais íntimos e reprimidos, não 

existindo limites para ele. É a busca pelo prazer e através dele que se liberta o corpo e a mente 

para os instintos mais primitivos. 

 Foi essa dualidade própria do homem que Nietzsche (2007) tentou demonstrar ao 

tomar os mitos de Apolo e de Dionísio. Para o primeiro está a razão, a regulação dos 

sentimentos, a moderação e a ordem; para o outro está a representação dos instintos naturais, 

da desmedida, da morte e do sexo. Embora Dionísio seja associado às máscaras, ele expressa 

a capacidade de a vida se assumir sem artifícios, sem disfarces.  

As duas forças, apolínea e dionisíaca, se completam e, ao mesmo tempo lutam uma 

contra a outra porque são divergentes. Com o tempo, o princípio apolíneo se sobrepôs ao 

dionisíaco. Na filosofia clássica os impulsos da natureza foram domados pelos racionais, 

reprimindo os desejos e paixões, transformando, como no pensamento socrático, o homem de 

uma visão só. O argumento de Nietzsche (2007) é de que a força dionisíaca deve retornar e 

fazer com que a humanidade se liberte dos princípios reguladores da razão. A razão filosófica 

e científica, ao lado do próprio cristianismo, são os grandes responsáveis pela formação da 

tradição ocidental. 

O retorno do dionisíaco deve restabelecer o equilíbrio daquilo que fora reprimido. 

Através de Apolo é possível prever o futuro, racionalizar a vida, calcular, medir ordenar, mas 
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é Dionísio, o deus da vida e da metamorfose, que reverte essa situação. É por ser filho de Zeus 

com a mortal Sêmele que Dionísio tem a dimensão da finitude e por isso é possível tomá-la 

em sua plenitude. A perseguição de Hera ao filho bastardo do grande deus faz com que o pai o 

proteja com diversas aparências, metamorfoseando-o. Hera se julga capaz de dominar a 

existência de Dionísio e tenta a todo custo determinar o momento de sua morte. 

É esse princípio que Salman Rushdie traduz com a apresentação de seus personagens 

em Os versos satânicos (2008b), ao compor Chamcha e Farishta. O retrato de Apolo, ao que 

parece, cabe ao personagem do homem que se transforma em diabo: 

 

Quando jovem, Saladin tivera um rosto de excepcional inocência, um rosto 
que parecia não ter nunca enfrentado desilusão ou perversidade, de pele lisa 
e macia como as mãos de uma princesa. O que lhe tinha valido muito no 
contato com as mulheres [...] foi uma questão séria quando Saladin Chamcha 
acordou, olhou num espelho [...] e descobriu que o velho rosto querubínico 
lá estava olhando para ele de novo; enquanto nas têmporas, descobriu um par 
de assustadores chifres. (RUSHDIE, 2008b, p.150 -151). 

 

 Apolo, o deus mais venerado e influente da Antiguidade, era sempre lembrado como 

sinônimo de perfeição e de harmonia e é seu encanto estético que o associa ao deus da Beleza, 

mais ou menos como sugerido na descrição de Chamcha. A relação com o equilíbrio e a razão 

apolíneos, além dos outros atributos que lhe são designados, pode ser vista claramente nesta 

outra passagem em que Chamcha parece mesmo reverenciar o deus: 

 

Olhando no espelho seu rosto alterado, Chamcha tentou lembrar de si 
mesmo para si mesmo. Sou um homem de verdade, disse ao espelho, com 
uma história real e um futuro planejado. Sou um homem para quem algumas 
coisas são importantes: rigor, autodisciplina, racionalismo, a busca do que é 
nobre sem recorrer àquela velha muleta, Deus. (RUSHDIE, 2008b, p.151). 

 

O espelho remete ao belo, como ao duplo. Além disso, o trecho não nos deixa dúvidas 

pelas características que são atribuídas a si, estabelecendo uma crítica sobre a relação entre 
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razão, o que é nobre, e religião, a “muleta”. O rosto alterado assinala a marcante metamorfose 

do personagem que ocorria, não apenas por fora, mas principalmente em seu eu.  

Dionísio, por sua vez, na narrativa de Rushdie, é aquele personagem que se transmuta 

em anjo entrevendo, porém, as contradições dionisíacas, o que se pode ver em diversos 

trechos como o que se segue: 

 

As exalações de Gibreel, aquelas nuvens ocres de súlfur e enxofre – quando 
vistas ao lado de seu pronunciado bico-de-viúva e dos cabelos negros cor-de-
corvo tinham sempre conferido a ele um ar mais saturnino do que aureolado, 
a despeito de seu nome arcangélico. (RUSHDIE, 2008b, p. 21).  

 

Ou ainda na descrição da visão de Rosa Diamond daquele que, como Dionísio, seria capaz de 

libertar seus instintos: 

 

Assim que ela viu a figura bizarra, satírica de Gibreel Farishta empinando, 
dionisíaca, na neve, Rosa Diamond não pensou em, digamos, anjos. Olhando 
para ele da janela, através do vidro enevoado pelo sal e dos olhos enevoados 
pela idade, ela sentiu o coração saltar uma, duas vezes, tão dolorosamente, 
que teve medo que fosse parar; porque naquela forma indistinta pareceu 
discernir a encarnação do desejo sepultado mais profundamente em sua 
alma. (RUSHDIE, 2008b, p. 149). 

 

 A contradição já aparece no instante em que se define o deus do vinho e do pecado na 

figura do Anjo Gabriel e a beleza e a razão em um demônio de cascos.  

Outro ponto relevante está na experiência de Farishta com Rekha Merchant que o 

persegue durante sua estada em Londres, o que nos remete à persecução de Hera a Dionísio, a 

fim de lembrar-lhe de seu fenecimento. Associada à morte, Rekha o assombrará advertindo 

que o filho bastardo deve retomar seu lugar de origem, assim como Hera tentava combater as 

provas vivas da traição de Zeus, eliminando os filhos bastardos. A metamorfose é o caminho 

escolhido para o disfarce de Gibreel e, também, de Chamcha ou, ainda, de todo e qualquer 

imigrante, filho ilegítimo da descolonização.  
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As características apolíneas e dionisíacas são diferentes, apesar disso, elas não se 

excluem, ao contrário, se complementam, propiciando o nascimento da tragédia. Apolo dá 

forma e aparência à vida e acaba por transformá-la em arte trágica, o que permite que a beleza 

facilite para o espectador encarar as adversidades da vida. Dioníso, em contrapartida, tem 

como tarefa direcionar o espectador para a realidade dos reveses da existência. Se um conduz 

ao “transe catártico”, o outro chama para a experiência da vida. Para Nietzsche (2007), sem a 

presença de Dionísio, a tragédia perde seu status de arte, pois ele soma seu caráter real, 

primitivo, ao ilusório e mimético Apolo. 

No artigo “De bonne foi” (1993), é Rushdie quem explica o duplo em seus 

personagens: 

 

Les Versets sataniques est l’histoire de deux mois douloureusemant divisés. 
Dans le premier cas, celui de Saladin Chamcha, la division est laïque et 
sociale : pour le dire clairement, il est dechiré entre Bombay et Londres, 
entre l’ Occident et l’Orient. Dans l’autre cas celui de Gibreel Farishta, la 
division est spirituelle, c’est une déchirure de l’âme. Il a perdu la foi et il est 
écartelé entre son immense besoin de croire et sa nouvelle incapacité à la 
faire. Le roman traite de la quête des personnages pour l’unité. (RUSHDIE, 
1993, p. 423). 

 

É a conjunção indispensável que Salman Rushdie (2008) celebra através de seu 

romance. Desde a entrada dos personagens se vê Farishta como o ator exagerado, excessivo, 

enquanto Chamcha tenta lançar-se de forma comedida. Num “delírio sonhado”, os 

personagens se enganam entre doses abusadas de realidade e de onirismo. Trata-se de 

alegorizar a maneira como o imigrante se vê, obrigado a driblar as dificuldades do duplo e a 

lidar com seu não-pertencimento. 

É dessa maneira que a composição de “Gibreelsaladin Farishtachamcha” nos faz 

acreditar que se trata de alteregos misturados (de Gibreel Farishta e de Saladin Chamcha), 

equilibrados, desdobrando-se. De tal modo, eles caem do avião: “estavam abraçados, pés com 

cabeças, a força da colisão fazendo os dois rolarem em saltos estrela geminados” (RUSHDIE, 
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2008b, p. 14), (como o yin e o yang), em meio a híbridas criaturas, nebulosas em incessante 

metamorfose.  

 

Chamcha em sua semiconsciência foi tomado pela ideia de que também ele 
tinha adquirido a qualidade nebulosa, também ele metamórfico, híbrido, 
como se estivesse se transformando na pessoa cuja cabeça se aninhava entre 
suas pernas e cujas pernas enlaçavam seu longo pescoço senhorial. 
(RUSHDIE, 2008b, p. 14).  

 

  Essa imagem reforça a ideia de que o duplo figurado por Saladin Chamcha e por 

Gibreel Farishta pode ser entendido como a soma das metades de um único “eu”, que se 

completa, como na aliança estabelecida entre Apolo e Dionísio. Um “eu” híbrido. 

 

 

2.4 – Cidades duplas, cidades metamórficas 

 

 

Na literatura, tornou-se um traço comum aos mais diferentes autores mapear as 

cidades por meio de seus romances. Balzac, por exemplo, se ocupou de Paris, Dickens de 

Londres, Joyce de Dublin. Maalouf se ocupará de descrever sua cidade natal e o Líbano de 

modo geral, enquanto Rushdie irá cartografar Bombaim e também revisitar a Londres 

dickensiana.  Por isso, nossa leitura também pode ser estendida ao duplo e às cidades que, nos 

romances, apresentam força fundamental, caracterizando verdadeiros personagens, ajudando a 

afastar e a aproximar Oriente e Ocidente. 

O duplo também pode ser lido nas cidades, como dissemos mais atrás. Seja na relação 

comparativa entre elas que, muitas vezes, nos dá a sensação de estarmos sempre pisando no 

mesmo solo, seja na relação com seus passantes que também se misturam, se confundem em 

uma massa amorfa, como se fossem um só. 
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A cidade é por excelência o lugar da flânerie. O poeta francês Charles Baudelaire 

cantava a cidade a través de seus escritos, percorrendo-a através da figura do flâneur, em 

encontros com figuras do cotidiano e com espaços urbanos. Segundo Walter Benjamin, na 

obra de Baudelaire, encontra-se a explicação para as andanças erráticas, para o ideal de 

perder-se em meio à multidão, a vivência solitária experimentada pelo homem moderno.  Para 

ele “O homem que lê, que pensa, que espera, que se dedica à flanerie, pertence, do mesmo 

modo que o fumador de ópio, o sonhador e o ébrio, à galeria dos iluminados. Para não falar da 

mais terrível das drogas – nós mesmos – que tomamos quando estamos sós”. (BENJAMIM, 

1997, p. 33).  Em meio à multidão, o flâneur é capaz de fazer sua leitura distraída sobre a 

cidade. Ele vagueia, observa sem compromisso e recolhe os diferentes signos a serem 

decodificados. Frequenta os cafés, onde se encontram os artistas e escritores, e observa as 

classes mais baixas. É, acima de tudo, um marginal, cuja posição permite um olhar inclusivo e 

contemplativo ao mesmo tempo.  

Edward Said e Buruma e Margalit discutem o “choque” e os contrastes daqueles que 

transitam entre dois mundos – Oriente e Ocidente. Em Os versos satânicos (2008b), a 

oposição está na dualidade vista entre Londres e Bombaim; em O rochedo de Tânios (1998b), 

a montanha do Líbano e as cidades que Tânios pouco a pouco percorre.  

A cidade figura novamente como a civilização-máquina, a cidade-prostituta, que, 

como o autômato, não possui alma – é, portanto, uma caricatura do duplo, do estranho 

freudiano.  O meretrício se faz porque, como vimos, nela tudo está à venda e é esse o sentido 

combatido por muitos que a veem como o símbolo da corrupção ocidental. A primeira 

migração de Gibreel, por exemplo, é de Poona para Bombaim “a cidade-puta”. Em A 

feiticeira de Florença (2008), é a vez de Florença ser considerada a capital mundial da 

sodomia (rebatizada pelo personagem Niccolò Machiavelli como “Sodoma Renascida”). 

Diante da crescente moda das práticas homossexuais, foi instituído um “Escritório de 
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Decência”, com apoio da Igreja, a fim de recrutar prostitutas na Itália e no resto da Europa 

para completar as meretrizes locais. Os Vespucci (alusão ao navegador italiano) vendo uma 

oportunidade de diversificar os negócios ofereciam as moças e meio ao mercado: 

“Mercatrice, meretrice. A cidade dos comerciantes ricos era também, segundo um costume 

antigo, uma cidade de putas fabulosas.” (RUSHDIE, 2008a, p.167). 

Londres é cinzenta, confusa, amorfa, escondida em seu fog veste-se de branco como 

em um funeral7. Bombaim é igualmente caótica, em seu contraste econômico e também de 

línguas, culturas e religiões. Essa pluralidade parece lhe dar vida, um eixo invisível que lhe 

permite funcionar. Rushdie, entretanto, não deixa de ressaltar o cosmopolitismo de ambas e as 

semelhanças que estão contidas nas cidades de um modo geral que as fazem parecer sempre 

as mesmas. A crítica está no fato de que, ao sair de Bombaim, tanto Chamcha quanto Gibreel 

abandonam uma metrópole para cair em outra.  

 

Que distância voaram? Cinco mil e quinhentas milhas em linha reta. Ou: da 
indianidade para a anglicidade, uma distância incomensurável. Ou, nada 
longe, porque eles decolaram de uma grande cidade e caíram em outra. A 
distância entre cidades é sempre pequena; um aldeão, atravessando centenas 
de milhas até a cidade, atravessa espaços mais vazios, mais escuros, mais 
aterrorizantes. (RUSHDIE, 2008b, p. 52). 

 

 Bombaim é mais receptiva e atraente do que Londres. Transpor-se da indianidade 

para a anglicidade sugere o desejo de anular uma cultura para assumir a outra, o que, como 

veremos, não é possível. As cidades, mais do que simples “pano de fundo”, tornam-se 

verdadeiros agentes, pois os personagens também são forçados a se modificar de acordo com 

os lugares visitados.  

A cidade é apresentada como um palimpsesto, um enigma a ser revelado. Seus espaços 

são frequentemente modificados, alterados, reconstruídos. O escritor, ao tratar da cidade, 

retoma a tarefa do historiador de retirar as camadas do palimpsesto que foram encobertas pelo 

                                                 
7 Na Índia, a cor do luto é o branco, por isso a referência dos personagens como se Londres estivesse de luto. 
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tempo e pela ação do homem. De acordo com Ítalo Calvino (1990), uma cidade abriga muitas 

outras cidades e só uma visão hermenêutica permitirá enxergar para além das cidades 

soterradas. A conjunção do velho e do novo é feita como que por sobreposição e a escrita 

trabalha, como na arqueologia, buscando os vestígios a fim de encontrar as imagens que 

servirão tanto de ruptura quanto de continuidade. Para que seja possível enxergar as cidades, 

na proposta de Calvino (1990), é preciso fazer encontrarem-se presente e passado. Desse 

modo, se todas as cidades são iguais e se existe mesmo tal conversão, Londres e Bombaim, 

não só são a mesma, mas também se perfazem na remota Jahilia. 

 Jahilia é descrita como uma cidade construída como em uma série de círculos rústicos, 

a partir da Casa da Pedra Negra (RUSHDIE, 2008b, p. 110) e a descrição da cidade nos 

remete a Nova Delhi como Rushdie nos assegura: 

 

Jahilia, pour utiliser encore une fois la formule des anciens conteurs arabes 
dont je me suis souvent  servi dans les Versets Sataniques, « est et n’est 
pas » La Mecque tout à la fois. Beaucoup de détails de sa vie sociale sont 
tirés des recherches historiques; mais c’est aussi le rêve d’une ville indienne 
(les rues concentriques rappellent délibérément New Delhi) et, comme 
Gibreel passe aussi un certain temps à Londres, cela devient également un 
rêve de Londres. (RUSHDIE, 1993, p. 434-435). 

 

Ao “ser e não ser a Meca”, a cidade assume sua dupla condição. Meca é, assim, 

profanada através da imagem de Jahilia. A cidade de Jahilia é a reconstrução do paraíso, da 

cidade consagrada, porém tal construção não se dá a partir do sagrado, e sim de relações 

capitalistas, reafirmando a concepção da “cidade-puta”. Será famosa por receber os 

peregrinos, por seus jogos, prostíbulos e músicas vulgares, pela extorsão de dinheiro dos 

peregrinos e, até mesmo, pelo rapto de mulheres para serem vendidas como concubinas: 

 

Muito recentemente, [...] e como hábeis negociantes que eram, os jahilianos 
instalaram-se no ponto de intersecção das rotas das grandes caravanas, e 
moldaram as dunas segundo a sua vontade. Agora a areia serve os poderosos 
mercadores da urbe.[...] Ó esplendor da feira de Jahilia! Aqui, em amplas 
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tendas perfumadas, há um ror de especiarias, de folhas de sene, de madeiras 
aromáticas; aqui se encontram os vendedores de perfumes, disputando os 
narizes dos peregrinos, e também as suas bolsas. [...] Mercadores, judeus, 
monofistas, nabateus, compram e vendem peças de ouro e prata, pesando-as, 
mordendo as moedas com dentes conhecedores. Há linho do Egito, e seda da 
China; de Barsara, armas e cereais. Há jogos de azar, bebidas e danças. Há 
escravos à venda, núbios, anatólios, etíopes. Os quatro clãs da tribo dos 
Tubarões controlam as diversas zonas da feira, especiarias e produtos 
aromáticos nas Tendas Escarlates, nas Tendas Negras tecidos e couros. O 
grupo dos Cabelos de Prata tem a seu cargo os metais preciosos e as espadas. 
Os divertimentos – dados, dançarinas do ventre, vinho de palma, haxixe e 
afeem – são prerrogativa do último quarto da tribo, os Donos dos Camelos 
Malhados, que também controlam o tráfico de escravos. [...] Os peregrinos 
estão sentados com bolsas de dinheiro na mão esquerda; de tanto em tanto 
tempo, uma moeda passa da bolsa para a mão direita. As dançarinas 
saracoteiam-se e transpiram, e os seus olhos nunca se afastam dos dedos dos 
peregrinos; quando termina a transferência de moedas termina também a 
dança. (RUSHDIE, 2008b, p. 109-110). 

 

A descrição delata uma cidade confusa, remetendo ao arquétipo das cidades dos 

comerciantes do Oriente. Lá os peregrinos se misturam às dançarinas, pois onde está o 

sagrado também se encontra o profano. As fortunas da cidade são construídas com a 

supremacia da areia sobre a água, simbolizando esse triunfo do profano sobre o sagrado. 

A cidade é o labirinto e é nela que é preciso se perder para se encontrar. A imagem 

descrita quando Gibreel é perseguido por Rekha Merchant em Londres nos dá a visão exata 

do polimorfismo  da metrópole.  

 

E embora ele não fizesse a menor idéia da verdadeira forma daquela que é a 
mais polimorfa e camaleônica das cidades, convenceu-se de que estava 
sempre mudando de forma à medida que ele corria abaixo dela, as estações 
do metrô mudando de linhas e se sucedendo numa sequência aparentemente 
randômica. Mais de uma vez emergiu, sufocado, do mundo subterrâneo em 
que as leis de espaço e tempo haviam cessado de operar, e tentou parar um 
táxi; mas nenhum deles estava disposto a parar, portanto foi obrigado a 
mergulhar de novo naquele labirinto infernal, aquele labirinto sem solução, e 
continuar a fuga épica. Por fim, desesperadamente exausto, rendeu-se à 
lógica fatal de sua insanidade e saiu arbitrariamente naquela que concluiu ser 
a última e mais insignificante estação de sua prolongada e inútil jornada em 
busca da quimera da renovação. Saiu para a desalentadora indiferença de 
uma rua sufocada em lixo ao lado de um desvio infestado de caminhões. 
(RUSHDIE, 2008b, p. 221). 
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 As imagens contraditórias mostram também a confusão psíquica do personagem e sua 

atitude constante de fuga e, mais tarde, seu projeto de redenção em relação à “Babilondres”. 

A memória está ligada ao lugar, pois comporta, ao contrário do não-lugar (conceito 

proposto pelo antropólogo francês Marc Augé para falar dos lugares anônimos, impessoais 

que compõem o espaço urbano), a formação de histórias e lembranças. As cidades são 

construídas por seus habitantes, deixando suas impressões, construindo-as e modificando-as 

ao sabor de suas necessidades. “A cidade moderna", pregou Otto Cone, personagem de Os 

versos satânicos (2008b), à entediada família em torno da mesa, "é o locus classicus de 

realidades incompatíveis. Vidas que não têm nada a ver umas com as outras se misturam” 

(RUSHDIE, 2008b, p.342). 

 Ao narrar Bombaim em Os filhos da meia-noite (2006), Salman Rushdie retrata o ideal 

político democrático e secular em torno da concepção de cidade. Há um tom de celebração 

sobre as diferentes versões e verdades que a compõem, criando as diferentes Índias que 

conviviam durante o período da independência; além disso, Rushdie nos mostra a coexistência 

religiosa, as crenças que coexistiam compondo a pluralidade de Bombaim e que, pouco a 

pouco, foram perdendo espaço para o islamismo.   

O princípio da cartografia atribuído ao rizoma é retomado. Permite-se a entrada a 

partir de múltiplos pontos. A Bombaim de Gibreel, por exemplo, é cinematográfica, como ele. 

 

Existem reencarnações seculares também. Gibreel Farishta tinha nascido 
Ismail Najmuddin, em Poona, a Poona britânica no extremo mais pobre do 
império, muito antes da Pune do Rajneesh etc. (Pune, Vadodara, Mumbai; 
até mesmo cidades podem assumir nomes artísticos hoje em dia) Ismail em 
homenagem à criança personagem do sacrifício de Ibrahim, e Najmuddin, 
estrela da fé, ele renunciara a um tal nome quando assumiu o do anjo. 
(RUSHDIE, 2008b, p. 26). 

 

Ismail Najmuddin se transforma no grande astro Gibreel. O muçulmano é adotado – 

como a Índia fora “adotada” pelos ingleses – por amigos de sua família, tão logo se vê órfão. 
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Bonito demais para carregar marmitas na cabeça o resto da vida, é incentivado por Mr. 

Mhatre e resolve seguir a carreira de ator de cinema. Inicialmente não se transforma num 

grande astro: é relegado a papéis marginais. Sua chance aparecerá ao atuar em filmes 

teológicos interpretando deuses como Ganesh. A partir daí, sua popularidade como artista 

vem à tona e o mitificado Gibreel, inesperadamente, torna-se uma figura pública e moderna. 

Durante o período da doença, que o fez sangrar durante dias, existe uma espécie de 

consternação sobre o estado de saúde do ator e até mesmo Indira Ghandi e seu filho piloto vão 

visitá-lo.  

 

Uma sombra de apreensão instalou-se sobre a nação, porque se Deus tinha 
golpeado assim a sua mais celebrada encarnação, o que não seria capaz de 
fazer com o resto do país? Se Gibreel morresse, quanto tempo mais duraria a 
Índia? Nas mesquitas e templos do país, multidões compactas rezavam, não 
só pela vida do ator moribundo, mas pelo futuro, por eles mesmos. 
(RUSHDIE, 2008b, p. 38-39). 

 

A evolução do personagem Gibreel e da cidade de Bombaim são próximas, uma 

característica que ecoa na escrita de Rushdie. O trecho acima deixa clara a relação – afinidade 

semelhante àquela experimentada por Salim Sinai. Do mesmo modo existe uma analogia entre 

Gibreel e a personificada Londres, cujas metamorfoses assustam, enquanto conduzem as 

mudanças do anjo degradado: 

 

Mas a cidade em sua corrupção recusava-se a se submeter ao domínio dos 
cartógrafos, mudando de forma como e quando bem entendia, 
impossibilitando Gibreel de abordar sua busca da maneira sistemática que 
teria preferido. Em alguns dias ele virava uma esquina, ao final de uma 
grande colunata construída de carne humana e coberta de pele que sangrava 
quando arranhada, e via-se num deserto não mapeado, em cujas bordas 
distantes podia ver altos edifícios conhecidos, a cúpula de Wren, a luz 
piscante da alta torre metálica da Telecom, tudo se desfazendo no vento, 
como castelos de areia. Arrastava-se através de parques confusos e 
anônimos, emergindo nas ruas cheias do West End, onde, para consternação 
dos motoristas, tinha começado a pingar ácido do céu, abrindo grandes 
buracos na pavimentação. Nesse pandemônio de miragens, muitas vezes 
ouvia risadas: a cidade rindo de sua impotência, esperando sua rendição, seu 
reconhecimento de que aquilo que existia ali estava além dos seus poderes 
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de compreensão, quanto mais de transformação. Ele gritava maldições ao 
adversário ainda sem cara, implorava à Divindade para que lhe desse mais 
um sinal, temia que suas energias, na verdade, pudessem não estar à altura 
da tarefa. Em resumo, estava se transformando no mais miserável e acabado 
dos arcanjos, as roupas imundas, o cabelo escorrido e sujo, o queixo 
produzindo pêlos em tufos incontroláveis. Foi nesse estado lamentável que 
chegou à estação Angel do metrô. (RUSHDIE, 2008b, p. 356). 

 

É interessante notar que a cidade parece viva, recusando-se àquilo que lhe fora 

estabelecido pelos cartógrafos, ao mesmo tempo em que se recusa a ser dominada pelo pobre 

Gibreel. Seu projeto de transformação recai sobre ele. Sem forças, nosso flâner é transmutado 

de belo ator em um anjo esfarrapado.  

A cidade manda sua mensagem para Gibreel, os edifícios conversam com ele, 

avisando que nem todos os imigrantes são desprovidos de poder e que acrescentam à terra-

descoberta sua própria coerência, imaginando-a de novo. É o que faz Gibreel ao vagar entre 

os “cadáveres ambulantes”, as multidões de mortos. Londres é então, vaga e amorfa, um 

habitat de zumbis. Rushdie ataca a “demoníaca” Londres mostrando a perda de identidade 

sofrida por essa cidade “caprichosa” “atormentada”, “que perdeu o sentido para si mesma, 

chafurdando assim na impotência do seu presente egoísta e raivoso de máscaras e paródias, 

curvada e torta sobre o peso insuportável e aceito de seu passado” (RUSHDIE, 2008b, p.348). 

A transformação como alma do personagem também acontece com Jahilia. No 

capítulo VI, Hind, a esposa de Abu Simbel, parece nutrir sua ferocidade a partir da essência 

da cidade. Sempre tivera reputação de ser bruxa, mas a lenda ganhara vida, porque, aos 

sessenta anos, a mulher apresentava uma antinatural capacidade de não envelhecer. À medida 

que Jahilia decaía, perdia popularidade, Hind se fortalecia, sendo mesmo considerada um 

“avatar vivo” da cidade. Hind era sexualmente voraz, promiscua, mas seduzia seus abatidos 

habitantes, que a perdoavam. 

Já Salahudin Chamchawalla começa sua mutação em Saladin Chamcha ainda em 

Bombaim, quando rasteja em silêncio para Eleoene deoene London. Após ser seduzido pelo 
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velho do dhoti, Bombaim encarna para Chamcha todas as coisas ruins: pobreza, caos, 

confusão e é desse lugar que ele pretende escapar transformando-se um verdadeiro inglês. 

Londres torna-se, assim, um lugar de salvação.  

A duplicidade de Londres e Bombaim pode ser vista no momento em que Chamcha 

toma o avião para Londres “Cinco horas e meia de fusos horários; vire o relógio de cabeça 

para baixo em Bombaim e você tem a hora de Londres” e Chamcha completa seu pensamento 

acusando seu pai como o grande responsável por aquilo que não deu certo: “Meu pai, 

Chamcha pensaria, anos depois, mergulhado em amargura, eu o acuso de ter invertido o 

Tempo” (RUSHDIE, 2008b, p. 51). 

A Inglaterra do pequeno Chamcha é uma grande civilização, seu paraíso, seu lugar de 

fuga, o “fabuloso país de Vilayet, do outro lado do mar negro distante”, um arenque que ele 

tenta devorar.  

 

Aos treze anos, Salahuddin Chamchawala tinha entendido que estava 
destinado à fria Vilayet cheia das crepitantes promessas de libras esterlinas 
que a carteira mágica revelara, e foi ficando progressivamente mais 
impaciente com aquela Bombaim de poeira, vulgaridade, policiais de calças 
curtas, travestis, revistas cinematográficas, de gente dormindo nas calçadas e 
das faladas prostitutas cantoras da Grant Road que tinham começado como 
devotas do culto Yellamma em Karnataka. Mas tinham acabado ali, como 
dançarinas dos mais prosaicos templos da carne. Estava cheio das fábricas 
têxteis e dos trens locais e de toda a confusão e superabundância daquele 
lugar, e ansiava por aquela sonhada Vilayet de equilíbrio e moderação que 
passou a obcecá-lo dia e noite. (RUSHDIE, 2008b, p. 47). 

 

O equilíbrio londrino se contrapõe à confusão da cidade indiana aos olhos do menino. 

Finalmente Chamcha “rasteja” para a cidade que inspirara sua mutação. Na cidade de Isidora 

– uma das muitas descritas por Calvino (1990) – os palácios têm escadas em caracol 

incrustadas de caracóis marinhos, os homens podem escolher entre três mulheres, fabricam-se 

binóculos e violinos: 
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O homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo de 
uma cidade [...]. Ele pensava em todas essas coisas quando deseja uma 
cidade. Isidora, portanto, é a cidade de seus sonhos: com uma diferença. A 
cidade sonhada o possuía jovem; em Isidora, chega em idade avançada. Na 
praça, há o murinho dos velhos que vêem a juventude passar; ele está 
sentado ao lado deles. Os desejos agora são recordações. (CALVINO, 1990, 
p.12). 

 

Chamcha é esse cavaleiro que deseja uma cidade e Londres é sua Isidora. A cidade de 

seus sonhos não é mais do que isso: aquela que habitava o seu imaginário de criança, apenas 

um lugar de fuga, uma construção. Ao voltar a Bombaim a contaminação da cidade toma vida 

e ele parece perseguido por esse monstro que tenta agarrá-lo de volta: “Maldita Índia [...] que 

vá para o inferno, eu escapei de suas garras faz muito tempo, não vai me pegar de novo, não 

vai me puxar de volta” (RUSHDIE, 2008b, p. 45). Será contra essa força “maligna” que 

Chamcha irá lutar. 

Em O rochedo de Tânios (1998b), as cidades igualmente cumprem um lugar especial. 

Os espaços em que a narrativa se desenvolve são lugares reais e vão desde as mais diversas 

cidades do Líbano até Chipre, Egito; mesmo Paris e Londres são mencionadas. A aldeia de 

Kfaryabda é o topos central, um lugar calmo, de muitas tradições que parece ter um tempo e 

uma lei próprios. A entrada do fuzil do cônsul da Inglaterra, ou seja, a invasão do Ocidente 

sobre o Oriente, desorganiza a ordem inicial. A aldeia e o castelo sofrem as degradações na 

medida em que os conflitos políticos se dão. Como em uma premunição para o assassinato do 

patriarca e todas as desgraças que estariam por vir, a cidade se metamorfoseia: 

 

As gentes que se encontravam na vizinhança da fonte assistiram então, diz a 
Crônica, a um espetáculo que as apavorou. A fachada do castelo fendia-se 
diante de seus olhos, o rasgo propagava-se como se estivesse sob a ação de 
gigantescas tesouras. Lembrando-se de uma passagem das Santas Escrituras, 
várias pessoas desviaram o olhar, com medo de ser imobilizadas como 
estátuas de sal se contemplassem com seus olhos a cólera de Deus. 
(MAALOUF, 1998, p. 141). 
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 Neve, tremores de terra, incêndio, marcam o ano de 1838 e tudo contribuiu para a 

transformação da aldeia. Enquanto a Londres de Gibreel é tropicalizada, a montanha desértica 

sofre com as intempéries que não lhe parece própria. O castelo encontra-se fendido, em meio 

às ervas daninhas e o leitor vai sendo apresentado à atmosfera sombria e estranha. A 

melancolia se abate sobre o sheik, que, sentindo-se impotente, se exila em seu castelo, o que 

para alguns é uma expressão de insensibilidade com relação às desgraças do povo. 

Famagusta representa para Tânios e Gérios horror e ameaça. Outras cidades precisarão 

entrar na narrativa e aos poucos, Alepo, Chipre serão as cidades que darão a eles o gosto da 

libertação. Gérios aprende a “passear” pela cidade, assumindo o prazer do flâneur: “foram, de 

início, passeios breves e circunspectos. Não tinham o hábito de caminhar nas ruas de uma 

cidade estrangeira nenhum deles havia conhecido outros lugares além de Kfaryabda, Sahlaïn e 

Dayroun” (MAALOUF, 1998, p. 173). As andanças ajudam a transformar os personagens. 

Para Michel de Certeau, a cidade é feita “de movimentos contraditórios que vai além 

do poder, não sendo um campo de operações programadas e controladas, pois se proliferam 

astúcias e combinações de poderes sem identidades”. (CERTEAU, 1994, p. 102). Os 

habitantes interagem com o lugar e são protegidos por ele na mesma medida em que são 

cerceados por seus limites, como no caso de Tânios e de sua aldeia. 

Na apresentação da narrativa, verifica-se que a paisagem da memória do narrador é a 

da aldeia e de seus rochedos. O de Tânios, o principal, era  o único a ter nome de homem, o 

que intriga o narrador. O lugar era de interdição e não fica claro se o estranho formato de 

trono do rochedo permitiu que lá o menino se sentasse e contemplasse o horizonte antes de 

partir, ou se a paisagem se modificara desde a lenda, ganhando em seus relevos a marca 

daquele que por ali passara, registrando a história do lugar, ao mesmo tempo em que a 

interdição era enfatizada: “Todos os rochedos, mas aquele ali jamais!” (MAALOUF, 1998, p. 

09). 



 
 

94 

Em O périplo de Baldassare (2002), as cidades vão sendo visitadas e narradas no 

diário do personagem central, que deixa Gibelet e parte para Constantinopla, em busca do 

livro do centésimo nome, e, assim, acaba chegando a Londres. Os relatos do narrador têm a 

função de atualizar sobre os espaços visitados e os diferentes tipos que transitam em tais 

lugares, permitindo a participação do leitor durante o trajeto migratório do Oriente ao 

Ocidente. O retrato feito por Baldassare Embriaco caracteriza bem o modus operandi urbano: 

“Na cidade, continua o doce caos. Perdem o medo às leis, como se o Reino por vir devesse ser 

o da misericórdia e do perdão, de maneira nenhuma o da ordem” (MAALOUF, 2002, p.204). 

De um modo geral, os personagens dos romances de Amin Maalouf estão em trânsito 

constante, têm por hábito a viagem e o contraste aponta as diferenças entre Ocidente e 

Oriente. Os viajantes, andarilhos, exilados são sempre retratados e suas narrativas se misturam 

aos espaços. Como o trapeiro descrito por Baudelaire, eles recolhem os detritos, tudo que foi 

rejeitado, e os organizam em seu discurso, colecionam em sua memória. O muladeiro Nader é 

o trapeiro baudelairiano, ocupando-se de recuperar e catalogar tudo o que a cidade um dia 

rejeitou. É um trabalho alquímico, por isso recolher o lixo e transformá-lo ou talvez dar vida 

aos dejetos seja um projeto de ressurreição, de redenção. A cidade esfacelada tem seus cacos 

recolhidos e à figura do poeta e do trapeiro soma-se a do anjo alegórico, empenhado em salvar 

a humanidade, impotente diante do caos, encarnado por Gibreel.  

A razão nômade sempre retorna à literatura. Bronislaw Geremek (1995) fala dos 

ilustres mendigos, pícaros e vagabundos da literatura europeia, atestando que existe muitas 

vezes uma recusa à socialização, sendo possível encontrar exemplos de jovens que sentem 

uma inexplicável propensão à vagabundagem. É verdade que são homens pobres, indefesos, 

humilhados perante os orgulhosos, não possuem nada além dos trapos, mas em compensação 

a miséria os livra da obrigação de ter uma roupa digna. Pedem sem temer e até mesmo seus 
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cinco sentidos (paladar, audição, visão, olfato, tato) são livres, servem à arte de mendigar sem 

proibições, tornam-se homens livres (GEREMEK, 1995, p.239). 

Portanto, há muito do mendigo em Gibreel, em Chamcha e em Tânios, assim como 

nos escritores: vagabundos, nômades, monstruosos, bastardos. Estão nas cidades, como as 

cidades estão neles. Por seu polimorfismo, as cidades nos auiliarão na compreensão da 

identidade metamórfica do bastardo. 
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3 – IDENTIDADES DA ERRÂNCIA: HÍBRIDOS, IMIGRANTES, BASTARDOS 

 

 

A mestiçagem é a mistura simples e previsível, enquanto o hibridismo, termo 

emprestado da botânica, pode fazer compreender uma mistura cultural. Foi empregado por 

Nestor Canclinni (1997), mas vem sendo amplamente divulgado por Homi Bhabha e tem 

como um de seus exemplos literários Salman Rushdie. 

O romance é o meio de expressão preferido do híbrido. O conceito de híbrido fora 

utilizado por Mikhail Bakhtin, em Esthétique et théorie du roman (1978), referindo-se à 

justaposição de vozes no discurso. Bakhtin entende a hibridação como um princípio 

transitório, a essência da escritura romanesca. 

 O híbrido ultrapassa o valor do discurso para tornar-se uma importância moral, 

destruindo o valor da verdade única e instaurando essa zona intersticial, de criação cultural, 

em que será possível refletir sobre aspecto colonial, questionando as hierarquias culturais.  

Em Os olhos do Império (1999), Mary Louise Pratt avalia o discurso de viagem e dos 

viajantes, desde a segunda metade do século XVIII, em parte da América Latina e da África, 

verificando o euroimperialismo e os empreendimentos expansionistas, descrevendo o resto do 

mundo para a Europa.  

Em 1908, um especialista dinamarquês descobriu um manuscrito (de 1613) assinado 

por um ameríndio, andino, de nome Felipe Guaman Poma de Ayala. Uma carta escrita em 

uma mistura de quíchua e espanhol rude e endereçada ao rei Felipe III da Espanha. Intitulado 

“a nova Crônica e Bom Governo e Justiça”, o texto propunha uma inovação na visão de vida 

com: a reescrita da história da cristandade, a inclusão dos povos da América, além de revisar a 
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conquista espanhola, denunciando a exploração, em meio a ilustrações a bico de pena, no 

estilo europeu. A legibilidade atual dada à carta de Guaman Poman pela crítica intelectual 

mostra as mudanças sobre a construção colonial. Mary Louise Pratt (1999) escreve a respeito 

da situação definindo o seu principal conceito, o de “zonas de contato”: 

 

Seu elaborado texto intercultural e sua história trágica exemplificam as 
possibilidades e, os perigos, de se escrever naquilo que gosto de chamar de 
“zonas de contato”, espaços sociais onde culturas díspares se encontram, se 
chocam, se entrelaçam uma com a outra, frequentemente em relações 
extremamente assimétricas de dominação e subordinação – como 
colonialismo, o escravagismo, ou seus sucedâneos ora praticados em todo o 
mundo. (PRATT, 1999, p. 27). 

 

Mary Louise Pratt usa a expressão para se referir aos espaços onde se dão os encontros 

coloniais, o lugar em que se torna possível a aproximação de pessoas que são separadas 

geográfica ou historicamente e que passam a estabelecer uma relação de continuidade, porém 

baseada nas diferenças. Ela apoia-se no conceito linguístico de “linguagem de contato” – 

referindo-se às linguagens improvisadas que são desenvolvidas por falantes de diferentes 

línguas nativas para manter a comunicação – a fim de estabelecer uma analogia entre as 

linguagens amorfas, bárbaras e caóticas produzidas e as sociedades das “zonas de contato”.  

 A autora explica que sua ênfase está nas dimensões interativas e improvisadas dos 

encontros coloniais que muitas das vezes são suprimidas pelos relatos de conquista e 

dominação. Desse modo, 

 

Uma perspectiva de contato põe em relevo a questão de como os sujeitos são 
constituídos nas e pelas suas relações uns com os outros.Trata as relações 
entre colonizadores e colonizados, ou viajantes e “visitados”, não em termos 
de separação ou segregação, mas em termos da presença comum, interação, 
entendimentos e práticas interligadas, frequentemente dentro das relações 
radicalmente assimétricas de poder. (PRATT, 1999, p. 32). 
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 As “zonas de contato” se equiparam ao que Daniel Sibony (1991) denomina “entre-

dois” e ambos autenticam a proposta apresentada por Salman Rushdie e por Amin Maalouf, já 

que se referem à literatura e à cultura do híbrido, ou seja toda aquela produzida em espaços 

híbridos, por autores que vivenciam a migrância. 

 Na obra de Maalouf, por exemplo, a escola para onde Raad e Tânios são enviados 

serve como zona de contato. Foi Saïd Bei, o senhor druso da aldeia de Sahlaïn, quem ajustou 

com o sheik a ida dos rapazes para a escola; entre os dois homens (uma relação cheia de 

fórmulas e cortesias) verifica-se que o estranho muitas vezes é aquele que está próximo, posto 

que o sheik se sentia melhor com o “vizinho” do que com sua parentela. O fato se concretizou 

porque Bouna Boutros, mesmo desconfiado das verdadeiras intenções do pastor, insinuando 

que deveria purificar o castelo com água benta antes que outras desgraças acontecessem, viu-

se ameaçado por Francis: ou ele convencia o patriarca a apresentar condolências pela morte 

da esposa do sheik (o patriarca não pisava na aldeia desde o controverso nascimento de 

Tânios, uma embaraçosa situação, pois havia sido ele que arranjara o casamento do sheik com 

a filha do senhor do grande Jord), ou seu filho seria enviado à escola. O patriarca não 

aparece...  

Nessa “zona de contato”, o pastor prometia ensinar o inglês e o turco, além da poesia 

árabe (que, afinal, seria ensinada aos árabes por um inglês!) e da retórica, porém sem tentar 

converter os alunos, cada um conservaria sua religião. O sheik pede de forma irônica ao 

reverendo, confirmando a relação do Líbano com a França: “me chamo Francis, e não sheik 

Ankliz, e faço questão de que haja nessa escola um mestre de francês” (MAALOUF, 1998b, 

p. 93) e foi prontamente aceito. 

Por excelência a escola é um lugar de saber, de antemão concebido como ambiente de 

produção do conhecimento e também de convivência, de experiência. A escola do pastor 

inglês, nos arredores de Kfaryabda, é mais do que isso. Trata-se de um lugar político, de 
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interesses das grandes potências. É nesse lugar que se abre espaço ao híbrido, à pluralidade, 

tornando-se essencial para o destino do jovem Tânios e de sua terra. O hibridismo sugere, 

portanto, uma questão de identidade, como veremos. 

 

 

3.1 – Identidades híbridas, identidades migrantes 

  

 

A teoria da evolução afirma que as espécies terrestres são mutáveis. Ao longo das 

gerações sofrem modificações graduais que incluem a formação de novas raças e espécies. 

Jean Batiste Lamarck foi um dos primeiros a negar a teoria criacionista (vigente até o 

século XVIII e que propunha que as espécies animais e vegetais teriam sido criadas por ato 

divino) ao postular que fatores ambientais seriam responsáveis por modificar certas 

características dos indivíduos. O novo ambiente criava necessidades que antes não existiam e, 

por isso, os seres desenvolviam características hereditárias, formando novas espécies 

diferentes da primeira.  

Estudos posteriores provaram que a proposta de Lamarck está apenas em parte 

correta: o ambiente provoca adaptações, mas elas não são transmitidas à prole. 

A publicação de A Origem das Espécies, por Charles Darwin (2009), pôs em 

destaque a seleção natural propondo que dentro de uma espécie os indivíduos se diferem uns 

dos outros. É na luta pela existência que nasce a competição. Assim, os mais bem adaptados 

deixarão maior número de descendentes. 

Os principais fatores de evolução das raças são as mutações, as recombinações, as 

diferenças de ambientes, o isolamento geográfico que contribuem para a evolução genética. 
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Duas raças geograficamente isoladas evoluem e se diversificam a ponto de impedir o 

cruzamento ou, se o isolamento diminui ou desaparece, as diferenças raciais também 

desaparecem fundando uma nova espécie humana. O que a teoria da evolução, por analogia 

aos híbridos para os estudos culturais, vem propor é o cruzamento cada vez mais dinâmico, 

fomentando uma espécie cada vez mais homogênea, mas com grandes variações. Por essa 

razão, o filho bastardo, quando filho das ex-colônias, traz em seu gene a marca da inter-

racialidade e, portanto, de sua identidade compósita. 

As definições de híbrido trazem: “do latim ibrida, híbrida ou hybrida, ‘filho de pais de 

diferentes países ou de condições diversas’” (Novo Dicionário Eletrônico Aurélio); “animal 

ger. fértil, formado pelo cruzamento de progenitores de espécies diferentes; bastardo” 

(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa). Na primeira definição ressaltamos o 

estrangeirismo, na segunda, a bastardia sugerida, então, pela etimologia do híbrido. 

Mistura que extrapola as leis naturais, o híbrido pode ter resultados positivos ou 

negativos. Distingue-se da mestiçagem que se restringe à combinação de etnias, enquanto o 

outro termo vem sendo aplicado graças às teorias da pós-modernidade para uma leitura da 

alteridade. A mistura, contudo, pode ser danosa; para os híbridos mitológicos, por exemplo, 

pode-se falar em privilégios dependendo das metades que se unem para a formação dos seres. 

O híbrido é, assim, tudo o que é disforme (embora o disforme nem sempre seja um 

híbrido), misturado, estranho; em contrapartida, igualmente rico de significado. Nas lendas 

africanas é qualquer perturbação e deve ter uma razão não-gratuita para ter vindo do além. 

Existem certas leis a serem obedecidas: a parte humana e a parte animal podem ser 

representadas ora em cima, ora em baixo conforme a necessidade de nobreza ou hierarquia 

que se queira dar ao ser fabuloso, simbolizando o combate entre dois animais, entre corpo e 

alma, ou co-penetração. “Às vezes eles simbolizam o antagonismo feroz que divide 
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interiormente o homem entre as tentações do mal e sua aspiração ao bem” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1997, p.491). 

O homem-bode e o homem-anjo de Rushdie podem ser lidos como exemplos desses 

híbridos mágico-míticos. Em ambos a metade humana parece “anulada”. No primeiro, o 

devir-animal, no outro, o além-do-humano. É preciso explicitar  que no percurso da narrativa, 

temos a sensação de que esses papéis se invertem e, aos poucos, perdemos a noção de quem é 

quem.  

Tânios modifica-se nele mesmo, e o que se torna híbrido nele é a síntese dos tempos 

(jovem/velho). Sua mutação é metempsicose, é o embranquecimento precoce de seus cabelos 

entendido como sinal de mau-presságio ou de sabedoria.  Sua modificação é muito menos 

física do que psíquica, está no avanço de sua idade de forma forçada. Ele ganha a polidez de 

quem se sente um estranho, por isso, a facilidade em compactuar com Roukoz, o banido, o 

expatriado.  

 

Mas não era por isso que recolocava em questão sua revolta. Tinha, bem ao 
contrário, o sentimento de que sua metamorfose, provocada pelas palavras 
do louco e manifestada por sua visita a Roukoz, o banido, soltara as rédeas 
de sua existência. Como se o céu esperasse de sua parte um ato de vontade 
para lhe abrir os caminhos...Não era à escola do pastor que ele ia, mas para o 
limiar do vasto universo, cujas línguas logo falaria e cujos mistérios 
desvendaria. (MAALOUF, 1998b, p.93). 

 

Já o pequeno Saladin brincava de “esconde-esconde” soletrando o nome da cidade de 

seus sonhos: eleone deone (Londres). Sua mutação, sua atração pela figura do colonizador 

começou na velha Bombaim, quando o time de críquete da Índia enfrentou o time inglês e ele 

torceu “para que os criadores do jogo derrotassem os novos-ricos locais, para que fosse 

mantida a ordem natural das coisas. (Mas os jogos terminavam invariavelmente empatados 

[...] criador versus imitador, colonizador contra colonizado, tinha forçosamente de terminar 

sem solução)” (RUSHDIE, 2008b, p.48).   
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O processo parece se inverter. Saladin Chamcha ao transformar-se em bode alegoriza 

algo mais do que o demônio. A encarnação produzida é do próprio imigrante preso no entre-

lugar e sua condição fronteiriça é apontada. Saladin ao retornar da Índia, encontra-se 

impregnado por traços de seu país e como se já não tivesse mais certeza de “ser inglês” acaba 

descoberto pela imigração e conduzido a um Centro de Detenção, onde se depara com outros 

seres híbridos, ou seja, outros imigrantes. Um empresário da Nigéria, turistas do Senegal, 

indianos, verdadeiros “monstros”, alguns metade tijolo, pedra, homens e mulheres com 

chifres, com rabo. 

Chamcha queria saber como ele teria se transformado e alguém lhe explica: “Como 

eles fazem isso tudo?” “eles descrevem a gente, o outro sussurrou em tom solene. Só isso. 

Têm o poder de descrição, e a gente sucumbe às imagens que eles constroem”. A explanação 

sugere a difícil relação do imigrante e a edificação da identidade que se dá via alteridade. 

Chamcha conclui assustado: “É difícil acreditar. Eu vivi aqui muitos anos e nunca me 

aconteceu antes...” (RUSHDIE, 2008b, p. 186), pois ao retornar a Londres, depois de idas e 

vindas, como proposto por Sibony (1991), sua identidade torna-se cada vez mais provisória e 

transitória. Nesse momento de sua chegada, o personagem se revela permeável pelos 

elementos de sua pátria novamente recém deixada para trás.  

Esse jogo perturbador faz com que a identidade seja algo a ser constantemente 

trabalhado, construído, sob o olhar desses dois autores em estudo. A língua, por exemplo, é 

traço marcante que condena o estrangeiro, faz com que ele se sinta excluído, por isso a 

obsessão de muitos em falar o idioma do país estrangeiro de forma perfeita.  Em seu ensaio 

Patries imaginaires, Salman Rushdie se assume um homem traduzido: “Nous sommes des 

hommes traduits. Il est généralement admis qu’ on perd quelque chose dans la traduction; je 

m’ accroche obstinément à l’ idée qu’ on peut aussi gagner quelque chose" (RUSHDIE, 
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1993, p, 28) e através de tal conceito ele marca a ideia de que se perde com a tradução, mas 

que também se ganha. Por isso, o homens traduzidos são os novos homens da diáspora.   

Edward Said destaca a produção literária dos intelectuais das chamadas regiões 

coloniais ou periféricas que tomarão a “tarefa crítica e revisionista de enfrentar a cultura 

metropolitana, utilizando as técnicas, discursos e armas do saber e da crítica antes reservados 

só aos europeus” (SAID, 1995, p. 334-335).  Esse movimento seguido pelos intelectuais das 

colônias que migraram para metrópole, assimilando o discurso imperialista e utilizando-o 

criticamente, é denominado “a viagem para dentro” (1995).  

 

A viagem para dentro, assim, constitui uma variedade particularmente 
interessante da obra cultural híbrida. E o fato de existir é um sinal de 
internacionalização adversária numa época de manutenção das estruturas 
imperiais. O logos já não reside exclusivamente, por assim dizer, em 
Londres e Paris. A história já não ocorre unilateralmente como pensava 
Hegel, do Oriente para o Ocidente, ou do Sul para o Norte, tornando-se mais 
elaborada e desenvolvida, menos primitiva e atrasada à medida que avança. 
Pelo contrário, as armas da crítica tornaram-se parte do legado histórico do 
império em que as separações e exclusões do ‘dividir para dominar’ são 
apagadas e brotam novas configurações surpreendentes. (SAID, 1995, p. 
306). 

 

O filósofo, poeta e ensaísta martinicano Édouard Glissant (que sofreu fortes 

influências do movimento surrealista, por convívio com Aimé Césaire), engajou-se em ideias 

de cunho socialista contribuindo para a defesa de atividades político-culturais nas Antilhas. 

Obrigado a residir na França, por ter sido descoberta sua participação no movimento que 

exigia a independência das colônias francesas do Caribe, Glissant passou a vivenciar o 

processo descrito por Said (1995). 

Nessa perspectiva, Glissant pode discutir e elaborar conceitos filosóficos e culturais 

fundamentais. O primeiro deles diz respeito ao embate entre a ideologia dominante do “Uno” 

e a concretude da “Totalidade-Terra”.  
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Para Glissant (1990), as culturas estão sempre em movimento na “Relação” e são 

marcadas pelas opacidades (não são captáveis porque não são transparentes). O “ser” foi 

renunciado em benefício do “sendo”, do movimento da transformação que caracteriza as 

culturas compósitas. Nesse sentido, a ordem se transforma em desordem, o que é classicismo 

expande-se para o barroco e as culturas compósitas alargam-se no atavismo e as atávicas em 

culturas compósitas. A cultura compósita, que não tem mito fundador nem noção de território 

original, amplia sua identidade através da relação com o outro, o que torna indispensável a 

dinâmica das culturas. 

A noção de Errância moderna é introduzida, contrapondo-se à errância da descoberta 

ocidental que buscava a dominação dos territórios. O viajante ou conquistador é substituído 

por aquele que pretende conhecer a totalidade-mundo pelas opacidades. 

Essa Errância desencadeia um anseio de Errância interna, acendendo exílios internos, 

isolando a sensibilidade e a imaginação: 

 

Je ne parle pas ainsi de ceux qui, dans leur pays même, supportent 
l'oppression d'un Autre, comme c'est le cas pour les Noirs d'Afrique du Sud. 
Car la solution est en ce cas visible, [...] Je parle de cet exil intérieur qui 
frappe des individus, là où des solutions ne sont pas, ou ne sont pas encore, 
quant au rapport d'une communauté à son entour ... L'exil intérieur est le 
voyage hors de cet enfermement. Il introduit de manière immobile et 
exacerbée à la pensèe de l'errance. (GLISSANT, 1990, p. 32).  

     

 A crioulização emerge a partir da dinâmica, do movimento do “sendo” e, 

contrariamente à mestiçagem, caracteriza-se pela imprevisibilidade. A tese defendida, então, é 

de que as culturas do mundo colocadas em contato umas com as outras se transformam, 

permutando elementos; em suma, o mundo se criouliza. Por conta disso, as culturas não 

compósitas se veem coagidas a abandonar sua raiz única e absorver a relação rizomática.  

O barroco, para Glissant (1990), em oposição ao classicismo e suas certezas 

dogmáticas, é uma forma de ação da crioulização. As culturas tornam-se compósitas através 
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do desregramento barroco. A arte barroca apoia a redundância de espaços, a proliferação, 

debochando da unicidade das coisas, assim como faz Salman Rushdie em sua obra como um 

todo. 

A principal forma de contestação da lei do Uno é através da utilização do conceito de 

rizoma proposto por Deleuze e Guattari (1996), em Mil platôs, capitalismo e esquizofrenia 

(1996). O princípio do rizoma, segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari, é uma imagem que se 

contrapõe à lógica cartesiana imaginada na árvore-raiz (o Uno que se divide em dois e assim 

sucessivamente). Os rizomas, por sua vez, seguem alguns princípios. São eles: 1) Princípio de 

conexão e heterogeneidade: diferentemente da árvore, distribuem-se a partir de um ponto fixo, 

podendo conectar-se a quaisquer outros pontos. 2) Princípio da Multiplicidade: não há relação 

com o Uno, como sujeito ou como objeto. As multiplicidades são rizomáticas. 3) Princípio da 

ruptura a-significante: contrariamente aos cortes significantes que separam e/ ou atravessam 

estruturas, um rizoma pode ser interrompido em qualquer ponto sem prejuízo e, do mesmo 

modo, pode ser retomado. O rizoma possui, portanto, linhas de segmentaridade que permitem 

estratificação, territorialização, organização, mas também pode possuir linhas de fuga, de 

desterritorialização. 4) Princípio da cartografia e da decalcomania: o rizoma foge inteiramente 

ao modelo estrutural ou gerativo, é estranho à ideia de genealogia. Contrário à lógica da 

árvore que pressupõe os princípios de decalque, o rizoma é constituído de mapas “O mapa 

não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. [...] O mapa é aberto, 

é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber 

modificações constantemente” (DELEUZE E GUATTARI, 1996, p. 22). 

Ao abordar a composição de Mil platôs (1996), Deleuze e Guattari elucidam que um 

platô é o que está no meio, sem princípio nem fim. O rizoma é feito de platôs que se 

interconectam de forma independente. Um livro pode ser feito desse modo platô, rizoma.  
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Por exemplo, uma vez que um livro é feito de capítulos, ele possui seus 
pontos culminantes, seus pontos de conclusão. Contrariamente, o que 
acontece a um livro feito de ‘platôs’ que se comunicam uns com os outros 
através das microfendas, como num cérebro? Chamamos “platô” toda 
multiplicidade conectável com outras hastes subterrâneas superficiais de 
maneira a estender um rizoma. Escrevemos esse livro como um rizoma. 
Compusemo-lo com platôs. Demos a ele uma forma circular, mas isto foi 
feito para rir. (DELEUZE/ GUATTARI, 1996, p.33). 

 

Salman Rushdie parece ter acompanhado essa linha de Deleuze e Guattari (1996) 

experimentando uma escrita em “platôs”. Em seu livro nos conectamos e nos desconectamos 

em pontos diferentes e percebemos a forma circular com que se exprime, na multiplicação de 

frases inteiras, ao retomar pequenos trechos ou mesmo na coincidência dos nomes de 

personagens, o que aumenta os efeitos do riso, mas também de estranhamento. Sua escrita se 

“criouliza”. 

O rizoma e a raiz nos remetem à imagem da árvore. A árvore natal, plantada no 

nascimento de Salahudin, por exemplo, era onde seu pai imaginava residir a alma de seu 

único filho durante suas longas ausências. A propósito do assunto, Saladin explica a Zeeny 

que em Kashimir 

 

a árvore natal é uma espécie de investimento financeiro. Quando o filho 
atinge a maioridade, a nogueira crescida é comparável a uma apólice de 
seguro quitada; é uma árvore valiosa, pode ser vendida, para pagar 
casamentos ou começar a vida. Os adultos abatem a infância para ajudar o 
ser crescido. Essa falta de sentimentalismo é atraente, não acha? (RUSHDIE, 
2008b, p. 78). 

 

Changez Chamchawala considerava que o filho havia traído a si mesmo e se 

transformara em uma “mentira sobre duas pernas e esse tipo de fera é a obra-prima de 

Shaitan”. Convencido de que o demônio havia se apossado de Chamcha porque se tornara 

ator, escreve ao filho dizendo que guardava sua alma em segurança na nogueira do jardim e 

que o diabo possuía apenas o seu corpo. Ao libertar-se dele, poderia reclamar seu espírito 

imortal (RUSHDIE, p. 59). A árvore é uma alegoria importante, trazendo consigo o conceito 
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da raiz, de conhecimento, também se compara à árvore da vida, faz a conexão, segundo 

Mircea Eliade (2010b), entre o homem e o sagrado, através da elevação. Ao ser cortada pelo 

pai, que acreditava que o menino já estava compactuado com o demônio, as cinzas lhe são 

enviadas (as libras esterlinas da nogueira), o que permitirá a Saladin a confirmação da 

formação rizomática de sua identidade, já que as raízes serão eliminadas..  

 Mircea Eliade (2010b) entende que a árvore compõe a imago mundi. O céu é uma 

tenda sustentada por um pilar central e esse poste (axis mundi) é importante porque é na sua 

base que estão os sacrifícios em honra do supremo. A árvore desprovida de ramos cujo cimo 

sai pela abertura superior simboliza a árvore cósmica e é concebida como a escada que 

conduz ao céu (ELIADE, 2010b, p.51), ao rompê-la, o homem rompe com a possibilidade de 

uma morada sagrada.  

No prólogo de Origines, Amin Maalouf igualmente trata a questão das “raízes”. Diz 

que não aprecia a palavra, muito menos a imagem que representam se enfiando sob o solo, se 

espalhando nas trevas, nutrindo as árvores a partir de uma chantagem: “Tu te libères, tu 

meurs!” (MAALOUF, 2004, p. 07). As árvores, contudo, devem se resignar, pois dependem 

das raízes, os homens não. “Nous respirons la lumière, nous convoitons le ciel, et quand nous 

nous enfonçons dans la terre, c’est pour pourrir" (MAALOUF, 2004, p. 07). Para nós o que 

importa são as estradas e, por oposição às árvores, as estradas têm, como os homens, origens 

múltiplas.  

 

Origine illusoire, puisqu’une route n’a jamais de véritable commencement: 
avant le premier tournant, là derrière, il y avait déjà un tournant, et encore 
un autre. Origine insaisissable, puisqu’à chaque croisement se sont rejointes 
d’autres routes, qui venaient d’autres origines. S’ il fallait prendre en 
compte tous ces confluents, on embrasserait cent fois la Terre. (MAALOUF, 
2004, p. 08). 

 

  A referência à árvore também é feita como a genealogia. O narrador encontra um 

livro, em sua biblioteca, que traça a história dos seus ancestrais, desde o início do século XX, 
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cujo longo título no estilo árabe é: “l’arbre aux branches si étendues et si hautes qu’on ne 

peut espérer en cueillir tous les fruits” – [A árvore com os galhos tão estendidos e tão altos 

que não podemos esperar colher todos os frutos], como ele mesmo explica, trata-se de uma 

alusão ao desafio imenso do investigador que deseja reconstituir o percurso de uma família. 

O rizoma é fundamentalmente a amarração a uma multiplicidade de hastes que se 

metamorfoseiam de diferentes modos. Tal multiplicidade aparece na forma como os textos se 

compõem. Maalouf, assim como Rushdie, estabelece conexões com diferentes tempos e 

lugares. As vozes que se unem para narrar a história de Tânios confirmam essa 

multiplicidade, fazendo com que a história seja contada nessas interseções rizomáticas. Os 

versos satânicos (2008b) também são narrados a partir dessa estrutura do rizoma. Rushdie 

compõe o percurso de tal maneira que podemos mesmo estabelecer a leitura de diferentes 

formas, seguindo o caminho cronológico, lógico ou mesmo relacionando os personagens em 

suas aparições e reaparições. Seu livro é composto como um rizoma e o leitor assim o 

percorre, perfazendo uma leitura como híbrida.  

Tânios ao aparecer com sua cabeleira branca causou certa angústia. Muitos viram 

nisso um sinal. Em um primeiro momento, tal metamorfose vem como um índice de mau 

agouro. Ao final da trama, quando Tânios retorna como um herói, acontece o inverso e as 

pessoas se aproximam do menino para tocar suas mãos como as de uma entidade e os cabelos 

brancos, agora, eram vistos como sinal de milagre.  

Jeremy Stolton, um dos personagens do romance, diz assim: 

 

Acreditei compreender, contudo, que existe neste canto da Montanha uma 
lenda relativa a personagens a com cabeleira prematuramente 
embranquecida que, desde a aurora dos tempos, surgiriam em certos 
períodos conturbados para desaparecer em seguida. São chamados de 
“cabeças de velho”, ou ainda de “sábios-loucos”. Segundo alguns se trataria 
mesmo de um personagem único que se reencarnaria indefinidamente. É 
bem verdade que em região drusa a metempsicose é uma crença solidamente 
estabelecida. (MAALOUF, 1998b, p.119-120). 
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 A passagem nos relata a metamorfose sofrida por Tânios que o torna decididamente 

uma figura emblemática. Se havia alguma dúvida sobre a sua identidade híbrida, sobre sua 

relação atemporal, ela é desfeita, paradoxalmente, pela entrada dessa transformação. Maalouf 

reitera a ideia da ruptura rizomática e cartográfica. Ao reencarnar, Tânios mostra que é 

possível romper e retornar em diferentes espaços e lugares. A reencarnação simboliza o 

movimento migratório que de tempos em tempos aflige a identidade de alguém, o desejo 

súbito de mudança. Há a possibilidade de que Tânios reapareça, reencarne (Amin Maalouf 

seria esse retorno?). 

Por sua vez, os híbridos, que foram confundidos com monstros, degradações ou 

deformidades na natureza, provaram através da ciência que o cruzamento entre duas espécies 

poderia gerar, na botânica, espécies híbridas com maior vigor e resistência do que aquelas 

puras que lhes deram origem.  Entretanto, poderiam perder força à medida que se tornassem 

novamente homogêneas, ou seja, poderiam indicar a degeneração das espécies. Ampliando 

essa ideia para a identidade cultural, a ameaça seria então suscitada pela globalização ou pela 

falta de tensão ou de crise nessa possível nulidade, na indiferenciação consentida entre nós e 

os outros. 

O que difere o eu do outro? O eu é aquilo que não é o outro, mas o eu também pode 

ser uma projeção do outro, uma forma especular da alteridade. Tzvetan Todorov (2003) 

afirma que o outro pode ser aquilo que posso separar e distinguir de mim; pode ser um grupo 

social concreto ao qual não pertencemos ou uma outra sociedade próxima ou longínqua. Essa 

última definição, de uma sociedade próxima ou longínqua, muito nos interessa, pois 

compreende os “seres que em tudo se aproximam de nós, no plano cultural, moral e histórico, 

ou desconhecidos, estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, tão estrangeiros que 

chego a hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espécie” (TODOROV, 2003, p. 

3-4). 
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Na volta de Saladin à Índia, Zeeny o faz lembrar de suas diferenças: 

 

“Você está perdido”, ela acusou. “Conhece o que de Bombaim? Sua própria 
cidade que nunca foi sua. Para você, é um sonho de infância. Crescer em 
Scandal Point é igual morar na Lua [...] quantos anos tinha a primeira vez 
que entrou num trem em vez do carro com chofer? Aquilo não era Bombaim, 
meu querido, me desculpe. Era o País das Maravilhas, Persistan, a Terra do 
Nunca, Oz”. (RUSHDIE, 2008b, p. 66). 

 

Ela o acusa de não conhecer Bombaim. Vivera na parte rica da cidade e que poderia ser 

comparada a um lugar imaginário, não condizendo com a verdade para a maioria dos 

indianos. Mais adiante Zeeny também denuncia a postura anglófila de Chamcha, que pareceu 

nunca suportar o peso de ser um indiano: “Por que falar dessas coisas? Ele já acha que a gente 

é selvagem, que somos uma forma de vida inferior” (RUSHDIE, 2008b, p. 67). Na voz de 

Chamcha a confirmação de que ele não se sente confortável em casa, de que o lar nem sempre 

parece o melhor abrigo: “Não é minha terra. Me deixa tonto porque parece minha terra e não 

é. Deixa meu coração imenso e a cabeça girando” (RUSHDIE, 2008b, p. 70). Ele explica que 

já se esqueceu dos costumes do lugar, das orações e que chega mesmo a se perder se sair 

sozinho. 

No romance O último suspiro do mouro, a definição do narrador a respeito de sua 

infância assinala o sentimento de exclusão daquele que carregara a aflição de ser diferente: 

 

Assim era minha vida no paraíso: uma vida intensa, porém sem amigos. 
Impedido de frequentar a escola, eu sentia muita falta de meus pares; e nesse 
mundo em que a aparência se tornava realidade e tínhamos que ser o que 
parecíamos ser, rapidamente me tornei um adulto honorário, passei a ser 
tratado por todos como tal, excluído do mundo a que eu de fato pertencia. 
Como me assaltam sonhos de uma inocência perdida! [...] A vida de criança, 
com seus excessos que parecem nem caber nela, com seus altos e baixos de 
montanha-russa, suas alianças e traições, suas traquinagens e trapalhadas, 
tudo isso me foi negado por meu tamanho e minha aparência. Meu Éden era 
um paraíso sem inocência. Assim mesmo, eu era feliz lá. 

 – Por quê? – Por quê? – Por quê? - 
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Fácil responder: porque era minha casa. (RUSHDIE, 1996, p. 217). 

 

Com a mão direita defeituosa e parecendo ter o dobro da idade real, o Mouro é 

impedido de frequentar as escolas comuns, sendo educado por Dilly Hormuz, também no 

âmbito amoroso. Era preciso que ele reconhecesse na casa o paraíso, o lar do estranho. Por 

outro lado, são as inesquecíveis sensações de desajuste, de inadequação que incitam a partida. 

  

[...] compreendo facilmente os que abandonam um dia o seu país e todos os 
seus próximos, e que mudam até de nome, para começar uma nova vida num 
país sem limites. Seja nas Américas, seja na Moscóvia. Meus ancestrais não 
fizeram acaso exatamente isso? Meus ancestrais, e também todos os 
ancestrais de todos os seres humanos. Todas as cidades foram fundadas e 
povoadas por gente vinda de outra parte, todas as aldeias também, a terra só 
se encheu por migrações sucessivas. Se eu ainda tivesse o coração errante e 
as pernas ligeiras, talvez houvesse me distanciado do meu mar natal e ido 
para esse Bairro dos Estrangeiros, que me tenta já pelo nome. (MAALOUF, 
2002, p. 326). 

 

A fala acima é de Baldassare, protagonista do romance O périplo de Baldassare, de Amin 

Maalouf, e aparece em um de seus cadernos de viagem. A reflexão é feita depois que 

Girolano tenta convencê-lo a se instalar em Moscou, fazendo uma atraente descrição do 

Bairro dos Estrangeiros, mas Baldassare declina o convite, lembrando-se de que, aos quarenta 

anos, estaria muito velho para recomeçar a vida em outro país, além disso, já possuía duas 

pátrias, Gênova e Gibelet, e, se mudasse, seria de uma para outra. Ele completa: 

 

Além do mais, tenho o hábito de contemplar o mar, ele me faltaria se tivesse 
um dia de me distanciar dele. É verdade que não me sinto à vontade num 
barco, mas prefiro que meus pés se encontrem em terra firme. Mas nas 
proximidades do mar! Necessito das suas ondas que morrem e nascem! 
Preciso que meu olhar se perca em sua imensidão! (MAALOUF, 2002, p. 
325). 
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 Baldassare, assim como Tânios, tem o hábito de contemplar o mar. É após essa 

contemplação que Tânios decide partir, deixando para trás toda a história de Kfaryabda; mas é 

como que acaba entrando na história do lugar.  É assim que o próprio Maalouf se perde em 

seu desejo de emigração. Perder-se na imensidão do mar equivale a perder-se na imensidão do 

mundo. 

Amin Maalouf argumenta em, Les identités meurtrières, a respeito da problemática da 

identidade: 

 

Beaucoup ont quitté leur terre natale, et beaucoup d’autres, sans l’avoir 
quittée, ne la reconnaissent plus. Sans doute est-ce dû, en partie, à une 
caractéristique permanente de l’ âme humaine, naturellement portée sur la 
nostalgie. (MAALOUF, 1998a, p. 47). 

 

Ele explica que quando lhe perguntam se se sente mais libanês ou mais francês, fazendo 

referência ao fato do escritor ter deixado o Líbano, na década de 1970, para se instalar na 

França, responde “L’un et l’autre!” (MAALOUF, 1998a, p. 07) e justifica que se fizesse 

diferente estaria mentindo, já que é isso que faz com que ele seja ele e não um outro: o 

pertencimento a dois países, a duas ou mais línguas e tradições culturais. E questiona se seria 

mais autêntico se “amputasse” uma parte de si mesmo.  De qualquer modo, não é possível 

sentir-se “metade francês”, “metade libanês”, pois a identidade não é algo que se 

compartimente, que se divida em pedaços. Assim diz: “Je n’ai pas plusieurs identités, j’ en ai 

une seule, faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un ‘dosage’ particulier qui n’est 

jamais le même d’une personne à l’autre" (MAALOUF, 1998a, p. 08). 

Seus romances servem para exemplificar esse sentimento. Tânios caracteriza bem o 

homem dividido e que busca novos horizontes. Outros personagens que fazem ecoar essa 

reflexão estão em Origines (2004); Botros que segundo o narrador seria o avô que decidiu 

permanecer no Líbano, enquanto o tio, Gebrayel, parte para Cuba. Os problemas que levaram 
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Botros a continuar na terra de origem, entretanto, não são diferentes daqueles que fizeram 

Gebrayel se exilar. Ele via na permanência, ao contrário de muitos que optam por partir, a 

oportunidade da transformação: 

 

Plutôt que de quitter son pays pour un autre, où la vie serait meilleure, 
pourquoi ne pas oeuvrer pour que son pays devienne lui même meilleur ? 
[...] il n’était pas plus méritoire de construire  une autre Amérique chez 
nous, en Orient, sur la terre des origines, plutôt que de rallier bêtement celle 
qui existait déjà? (MAALOUF, 2004, p. 84).  
 
Si tu cherches ce qui ne va pas chez les peuples d’Orient, et pourquoi ils 
sont tellement fustigés, 
Tu décovriras qu’ils ont des qualités nombreuses et ne souffrent que d’un 
seul mal : l’ignorance. 
Ce mal est guérissable, mais c’est par le savoir qu’on le soigne, non par 
l’émigration ! 
Le savoir est né en Orient avant de partir pour l’Occident, et il devrait 
revenir chez les siens. (MAALOUF, 2004, p. 124). 

 

O sonho de Botros era juntamente com Khalil, seu sogro, difundir as “Luzes do 

saber”, a fim de que o Oriente pudesse ultrapassar o Ocidente, fazendo do Império otomano 

um Estado próspero, moderno e poderoso, onde os cidadãos pudessem ter os mesmos direitos, 

independente de seu pertencimento étnico ou religioso. Um sonho americano em terras do 

Oriente (MAALOUF, 2004, p. 133). Todo o percurso de Botros é conduzido por essa 

ideologia e ele busca no conhecimento as bases para a modificação de seu país e dos seus, 

assim como Tânios o fará. Após a primeira metamorfose de Tânios, motivada pelo segredo 

contado por Challita, a aprendizagem tem um sabor especial de liberdade e de ser 

cosmopolita. Como se pode verificar nesse trecho: “Ele estudava com sanha, com raiva, 

aspirava como uma esponja seca cada palavra, cada migalha de saber, não queria ver nada 

além dessa passarela entre, ele, Tânios, e o resto do universo” (MAALOUF, 1998b, p. 100). O 

narrador de Origines diz sobre Botros: “Je découvre que ce jeune homme qui allait devenir 

mon grand-père n’avait pas pour unique objectif d’acquérir diplômes et savoir. Il caressait 

aussi un autre rêve: partir un jour pour des terres lointaines.” (MAALOUF, 2004, p.67), 
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ajudando a estreitar o paralelo entre os dois personagens ou entre realidade e ficção, já esse 

será o caminho seguido por Tânios. Além disso, é possível reconhecer no pensamento de 

ambos a voz do próprio Amin Maalouf, sugerindo que o neto seguiria, mais tarde os anseios 

do avô (Botros/Tânios): adquirir conhecimento, aprender línguas e partir para terras 

longínquas.  

Permanecer, contudo, não é indício de conformismo ou de resignação. As armas são 

apenas diferentes. A certeza de que não existiam disputas entre a gente que ali vivia, negando 

os princípios do domínio imperialista, pode ser observada nesse comentário sobre o projeto de 

Botros de cultivar o tabaco. O narrador diz que pode imaginar o quanto o avô se maravilhou 

com essa ideia: “il partait toujours du principe que ce qui avait réussi en Occident devait 

pouvoir réussir en Orient, les hommes étant fondamentalement les mêmes. [...] la terre d’ici 

n’est-elle pas tout aussi bonne ?"  (MAALOUF, 2004, p. 179). 

A ambiguidade está no desassossego do imigrante, que é primeiramente um emigrante; 

antes de habitar um novo país deve deixar um outro e, segundo Maalouf, os sentimentos desse 

sujeito cindido não são simples. Ele explica: “si l’on est parti c’est qu’il y a des choses que 

l’on a rejetées – la répression, l’insecurité, la pauvreté, l’absence d’horizon. Mais il est 

fréquent que ce rejet s’accompagne d’un sentiment de culpabilité" (MAALOUF, 1998a, p. 

48). Mas também existem os elementos que persistem como a língua, a religião, a amizade 

dos companheiros de exílio, as festas, a cozinha. 

Em relação ao país de acolhimento, será uma terra de oportunidades, em contrapartida 

há uma apreensão pelo além-mundo, o receio de ser humilhado. Vive-se o sonho secreto da 

maior parte dos migrantes que e o de serem tomados por naturais desse país. A estratégia é 

tentar passar despercebido; ao entenderem que não é possível, podem desenvolver frustrações 

que desembocam em sentimentos de orgulho exacerbado ou de contestação brutal. É nesse 

estado de alma dos imigrantes, dos seus conflitos, que as tentativas identitárias podem levar às 
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“derrapagens mais mortíferas”. Cria-se uma situação de tensão permanente entre autóctone e 

aquela população recém-chegada, fazendo-se necessário agir com serenidade e sabedoria, o 

que Maalouf nos ensina através das qualidades de Tânios. 

Na escrita desse imigrante libanês está a marca constante de tal culpa. A invariável 

ligação encontrada em suas obras entre Ocidente e Oriente, ao referir-se à história de sua 

gente, trabalhando com arquivos reais ou meramente inventados, tudo isso nos sugere o 

quanto é grandiosa sua necessidade de quitar a dívida por haver deixado sua montanha em um 

momento civil tão delicado.  

 

C’est lui la victime première de la conception ‘tribale’ de l’identité. S’il y a 
une seule appartenance qui compte, s’il faut absolument choisir, alors le 
migrant se trouve scindé, écartelé, comdamné à trahir soit sa patrie 
d’origine, soit sa patrie d’accueil, trahison qu’il vivra inévitablement avec 
amertume, avec rage. (MAALOUF, 1998a, p. 48). 

 

Para Maalouf a identidade não é imutável. Ela se transforma com o tempo e se 

modifica com o comportamento, ela é feita “em negativo”, por oposição. Ele sempre faz o seu 

exame de identidade assim como os outros fazem seu exame de consciência. 

Em A Identidade cultural na pós-modernidade (2001), Stuart Hall assinala três tipos 

de identidade: o sujeito do Iluminismo (diz respeito ao indivíduo centrado, unificado, dotado 

de razão e consciência que emerge quando o sujeito nasce e permanece com ele, idêntico), o 

sujeito sociológico (reflexo da noção da complexidade do mundo e da noção de que o sujeito 

não era autônomo e auto-suficiente, mas formado pela interação entre o individuo e a 

sociedade), sujeito pós-moderno (não tem identidade fixa, essencial ou permanente; uma 

“celebração móvel”, formada histórica, e não biologicamente, através dos sistemas que os 

rodeiam).  

Sobre a transformação das identidades hoje, Stuart Hall (2001) aponta três 

consequências da globalização: as identidades nacionais estão se desintegrando, as 
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identidades nacionais e outras locais estão sendo reforçadas pela resistência à globalização. 

As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades, híbridas, estão entrando 

em seu lugar. Ele lembra que as nações da Europa Ocidental hoje são todas compostas por 

híbridos culturais, não há nenhuma nação pura. A noção de raça já não diz respeito às 

categorias biológicas ou científicas, mas se referem a categorias discursivas, desempenhando 

papel cultural. 

 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes 
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o 
nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória 
sobre nós mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu”. A identidade 
plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. (HALL, 
2001, p. 13). 

 

Chamcha, Farishta e Tânios são explosões de um “eu” em conflito, cujas identidades 

vem sendo construídas a partir dos deslocamentos, da necessidade de transformações. Como 

afirma Hall (2001), somos confrontados por uma série multiplicante e desconcertante de 

identidades, cambiáveis, com as quais podemos, em momentos deferentes, nos identificar.  

 

 

3.2 – Imigrante, documento 

 

 

Os movimentos de migração, atualmente, são cada vez maiores, mais forçosos. A 

globalização é o primeiro elemento mencionado para justificá-los e vem servindo para 

incentivar a diluição de fronteiras. É o implemento de tecnologias que faz com que o homem 

pós-moderno se incremente em pós-humano propiciando a maleabilidade entre espaço e 

tempo e impulsionando a necessidade de troca: de informações, de cultura, de lugar, de 
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tempo. A necessidade de deslocamentos, porém, é mais antiga, sendo difícil precisar o início 

da errância humana.  

Distinguir-se-ão imigrantes, refugiados, expatriados ou exilados, contudo, fora de seus 

territórios todos eles são entendidos unicamente como “estrangeiros”. 

Desde a Grécia Antiga, todo o Mediterrâneo, assim como Portugal, Espanha e Itália, 

assistira a deslocamentos de populações, revelando grandes mestiçagens. Mas foi o fim da 

Segunda Guerra que marcou a eclosão dessas diásporas, quando, pouco a pouco, as colônias 

da África e da Ásia se tornaram independentes. Os imigrantes das ex-colônias foram atraídos 

pela abundância das sociedades capitalistas do Ocidente e muitos, fugindo de guerras ou 

perseguições religiosas, viram nas metrópoles europeias a possibilidade de uma vida nova.  

Abdelmalek Sayad (1998) refere-se ao fenômeno da imigração como um sistema, uma 

vez que possui uma duração mais ou menos longa, por se generalizar a ponto de tornar-se 

comum nos países desenvolvidos e, principalmente, por instituir traços distintivos entre o 

lugar de emigração (alusão ao mundo subdesenvolvido) e o da imigração (alusão ao mundo 

desenvolvido). Esse sistema, como a colonização, tem lógica, efeitos e causas próprios.  

A tendência à desigualdade que se instalou nos países de migração de modo a permitir 

que o mercado de trabalho ofereça dois tipos de oportunidades – privilegia os trabalhadores 

nacionais, ofertando-lhes bons empregos, enquanto guarda para o imigrante os trabalhos 

subqualificados – corresponde ao principal mecanismo de manutenção da imigração como um 

verdadeiro sistema. A mão-de-obra do imigrante deixa de ser apenas complementar para ser 

encarada como mão-de-obra estrutural. O problema é que os trabalhadores imigrantes 

(operários sem qualificação técnica) trabalharão com condições de direitos distintas. Mesmo 

quando os operários não são tecnicamente desqualificados, eles o são socialmente. 

A emigração é maior nos países econômica ou politicamente carentes, conforme 

explica Albert Memmi em Retrato do descolonizado árabe muçulmano e de alguns outros 
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(2007). Ele afirma que a emigração é produto da miséria ou do medo, da fome, de um futuro 

sem perspectivas e que leva o indivíduo a deixar o país natal. Memmi (2007) considera ainda 

que para os países de Terceiro Mundo acabou por se tornar uma necessidade e uma moeda de 

troca, uma “ferramenta de expansão pacífica”. 

Memmi (2007) explica que o movimento migratório das ex-colônias, na era atual, é 

marcado por três aspectos: resulta do acordo manifesto entre os indivíduos, a complacência de 

seus próprios governantes e as hesitações dos países de acolhimento. Analisa a reação do 

colonizado e constata sua decepção em relação ao que seria o “Eldorado”, a França, como se 

pode ler nesse trecho: 

   

O emprego é menos certo, as fiscalizações policiais, mais rigorosas; ele 
deverá enfrentar um surpreendente círculo vicioso: para conseguir trabalho, 
será preciso ter a carteira de residente, para conseguir a carteira de residente, 
será preciso ter um emprego. Na rua, no metrô, parece-lhe – talvez seja um 
efeito de sua imaginação – que os olhares dirigidos a ele não são iguais aos 
que os nativos dirigem uns aos outros; na melhor das hipóteses, falam com 
ele com uma polidez cheia de suspeita ou amabilidade forçada; em suma, 
nada se passa tão naturalmente quanto ele esperava; ele sente que não é 
muito bem-vindo. Como a maioria dos exilados, tinha pelo país de 
acolhimento uma gratidão inquieta que nada exigia dele a não ser que 
manifestasse sua nova fidelidade. Ele acredita constatar com ressentimento 
que esse amor, pronto para se dar, não encontra o de seus concidadãos de 
eleição. Descobre que a imigração, longe de ser a solução para os seus 
males, é também um duplo fracasso, o de seu país natal e o de seus 
anfitriões. (MEMMI, 2007, p.106).  

 

O duplo fracasso se explica: as mazelas de seu país natal, o imigrante já as conhecia, 

foi por isso que o deixou; mas ao chegar ao novo país, ao realizar seu sonho de poder 

“renascer”, descobre as diferenças da língua, da cultura, e passa a viver como um espectro, à 

margem. A dificuldade é que “a presença do imigrante é o resíduo de um luto coletivo, de 

uma separação feita na violência, em que os seus perderam o jogo. Agora que o divórcio foi 

pronunciado, o que quer dele seu antigo parceiro?” (MEMMI, 2007, p.107). Pode-se dizer que 

o grande problema enfrentado pela França, hoje, é a presença do imigrante, árabe 
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principalmente, que, por outro lado, já se infiltrou em sua cultura, na língua francesa e na 

culinária, por exemplo, marcando seu estatuto de “estranho familiar”. Torna-se praticamente 

impossível eliminar a sua presença porque já fazem parte da cultura da França. 

O metropolitano só aceitaria o imigrante se ele fosse invisível e mudo. Essa ideia é 

metaforizada através de Saladin, o protagonista de Os versos satânicos (2008b). Ele é um 

imigrante que vive de forma legal na Inglaterra, porém, como profissão, lhe é atribuída a de 

dublador. Assim, embora o personagem não seja mudo, é como se o fosse; sua voz é apenas 

um eco perfeito dos próprios ingleses. É pago para imitá-los, não lhes sendo permitido um 

discurso próprio, o que deixa a amante de Chamcha, Zeenat Vakil indignada: 

 

Demais [...] eles pagam você para imitar a eles mesmos, contanto que não 
tenham de olhar para a sua cara. Sua voz fica famosa, mas eles escondem 
sua cara. Faz alguma idéia de por quê? Verruga no nariz, vesgo, o quê? 
Alguma coisa lhe vem à mente, baby? Que cabeça de alface, nossa! 
(RUSHDIE, 2008b, p.73). 

  

O comentário da indiana desperta em Chamcha o senso da verdade. Ele que sempre se vira de 

modo tão anglófilo descobria a parcialidade da aceitação daquela comunidade que tanto 

adorava. A anomalia não se encontrava em nenhuma deformação física, mas no simples fato 

de ser um estrangeiro. 

 

Era verdade, ele pensou. Saladin e Mimi eram uma espécie de lenda viva, 
mas lendas aleijadas, estrelas escuras. O campo gravitacional de suas 
habilidades atraía-lhes trabalho, mas permaneciam invisíveis, trocando 
corpos por vozes falsas. (RUSHDIE, 2008b, p.73). 

 

Chamcha se transformava no homem das Mil e Uma Vozes. Fazia imitações para 

vidros de ketchup, tapetes, pacotes de batatas fritas; convencia os ouvintes de suas diferentes 

nacionalidades ou identidades, sempre ocultando a pele escura. Sua versão feminina, por 

assim dizer, era a judia Mimi, que lhe propõe casamento, pois juntos, segundo ela, seriam as 
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Nações Unidas. O indiano retruca: “Você é judia [...] eu fui criado com certas restrições sobre 

os judeus” e ela argumenta: “Eu sou judia, mas você que é circuncidado. Ninguém é perfeito” 

(RUSHDIE, 2008b, p. 72), ironizando sobre a condição marginalizada de ambos, sobre o fato 

de serem “lendas aleijadas”. 

A questão da dublagem é relevante, pois remete à mímica e que, segundo Homi 

Bhabha, é uma das estratégias do poder e do saber coloniais. Como vimos, a ambivalência 

torna-se o modus operandi da mímica; esta, por sua vez, deve atuar sobre deslizes, produzindo 

continuamente excessos, diferenças.  

O personagem Adel efêndi, em O rochedo de Tânios (1998b), fala dos privilégios dos 

imigrantes que ele pretendia abolir e exemplifica o quanto se sente à vontade andando pela 

montanha, menos quando se aproxima de uma casa habitada por um inglês que mantenha a 

bandeira de seu rei na grade. Adel questiona se é normal que os estrangeiros sejam mais 

favorecidos, mais respeitados, mais temidos que os filhos do lugar. Mas lembra que também é 

um estrangeiro e esclarece: 

 

– Eu mesmo, não nasci aqui, dirme-me-eis. (Ninguém se tornaria aventurado 
a dizer-lho.). Entretanto, pus-me a serviço dessa gloriosa dinastia, adotei a 
língua do país, sua religião, seu uniforme, lutei sob sua bandeira, ao passo 
que esses ingleses, enquanto vivem entre nós, não buscam mais que servir a 
política da Inglaterra e só respeitam a bandeira inglesa, imaginam que ela os 
coloca acima das nossas leis... (MAALOUF 1998b, p.136). 

 

A reflexão mostra a necessidade do estrangeiro de vestir máscaras e de adaptar-se à 

nova realidade. Por outro lado, critica a dificuldade do inglês em obedecer a essa máxima do 

estrangeiro, colocando-se sempre acima de qualquer outro modelo. (Ele se isola, se recusa a 

tornar-se um nativo, a misturar-se. Tal característica se torna visível na forma como penetram 

na Índia, sempre com distanciamento, causando profundas dificuldades na relação com os 

colonizados).  
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Uma vez que nossa pesquisa traz como foco a compreensão das dificuldades 

identitárias pelo viés do bastardo, vale discutir o tipo de colonização que sofreram os paises 

de onde se originam nossos autores, pois a bastardia encontra-se no âmago da colonização. 

A colonização do Líbano, ocorrida no início do século XX, é componente de um 

acordo entre França e Inglaterra. Enquanto os Estados do Levante (Síria, Líbano), antes sob 

domínio otomano (turco), ficaram com os franceses, os ingleses se ocuparam do Egito. Sob o 

domínio franco desde 1918, no ano de 1943, os libaneses conquistaram sua independência, 

mas essa é uma situação questionável uma vez que hoje, mais de sessenta anos depois, ainda 

são perceptíveis os sinais de domínio. 

Durante os anos de ocupação francesa, os libaneses viveram em “harmonia”. Na 

verdade, o domínio já acontecia desde o império otomano e foi sua fragmentação que permitiu 

a entrada dos europeus. Acostumados a sucessivas invasões, o povo árabe  precisou aprender 

a manter suas tradições à medida que assimilava a cultura desse outro. 

A França foi, de certa forma, uma Metrópole “aceita”. Na relação dos franceses com 

os libaneses é possível estabelecer um paralelo com o sheik Francis e seus súditos. Parecia 

haver entre eles uma afinidade quase paternal. Os subalternos aceitavam a dominação como 

se estivessem acostumados ao sistema e, em muitos trechos de O rochedo de Tânios (1998b), 

é possível perceber o quanto a falta desse comando lhes era custosa. Sentiram-se 

desamparados durante a longa ausência do sheik (é importante notar que o Sheik, embora 

tenha o nome de Francis, é um árabe, o que pode nos fazer supor que sua autoridade seja 

mesmo vista com bons olhos, representa o “outro”, mas não o estrangeiro). 

A Índia, por sua vez, foi ocupada “amigavelmente” pelos ingleses, por meio da 

Companhia Inglesa das Índias, a partir de 1858. Anteriormente, no período das Grandes 

Navegações, os portugueses haviam se estabelecido no país, porém, sem exercerem o papel de 
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colonizadores (fato a que Salman Rushdie faz referência de forma irônica no romance O 

último suspiro do mouro, 1996). 

O discurso do colonizador muitas vezes forçava a criação ou o retorno dos mitos do 

paraíso para as terras descobertas, exploradas. O imaginário europeu foi capaz durante séculos 

de catalogar esse “outro” em duas esferas: ora como o “bom selvagem”, o habitante do 

paraíso, ora como o monstro, o degradado. Desse modo, o bom e o mau também se dividem 

em duas imagens.  

O que se mostra da Índia bem como da Inglaterra é o que transforma Os versos 

satânicos (2008b) em uma verdadeira alegoria. Os dois países são mostrados de forma a se 

antagonizarem, a se aproximarem, a se embaralharem. Se se preocupa em mostrar a 

“austeridade” inglesa, a grande metrópole também se preocupa em dar o tom desse outro 

exótico, plural, que agora a invade pelo viés do estrangeiro.  

Salman Rushdie subverte transportando a ideia do paraíso do Oriente para o Ocidente, 

ou seja, da Índia para a Inglaterra. De certa forma, os emigrantes, como Chamcha, antes de 

partir, veem na terra de acolhida a metáfora da vida idílica, consistindo a migração em um 

tipo de escapismo (MEMMI). É na capital inglesa que o menino tentará se livrar de tudo 

aquilo que lhe incomodava em seu próprio país. O paraíso rushdiano é sempre um paraíso às 

avessas. A primeira analogia está na entrada dos personagens no país, momento em que se faz 

presente a alusão da queda do homem, da expulsão do Jardim do Éden. 

O Líbano é o berço da civilização fenícia, que existiu há mais três mil anos; o alfabeto 

fenício, por exemplo, é considerado o antepassado de todos os alfabetos modernos. Na Índia, 

são encontrados traços que datam de mais de trinta mil anos com a Civilização do Vale do 

Indo e, em seguida, com os Vedas e até mesmo os árabes. Como não valorizar tais traços 

culturais? Apesar de serem tidos como escritores pós-coloniais – signifique isso o que 

significar – nem Salman Rushdie, nem Amin Maalouf seriam capazes de escrever obras que 
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levassem em conta apenas os períodos de ocupação francesa e inglesa. A riqueza de suas 

narrativas está, aliás, na inclusão de termos que se referem aos mundos em que foram gerados 

e esses não foram amputados de seus imaginários. Ao contrário, é na genealogia histórica e 

literária que se torna possível encontrar a identidade estética de suas obras. 

Até a era pré-islâmica a literatura árabe era calcada em poesias mantidas através dos 

anos pela tradição oral. Mais tarde, os eruditos registraram e anotaram. O Alcorão é o 

primeiro texto em prosa da língua árabe. A escrita do livro só foi iniciada durante o califado 

de Osmã, cerca de mais de dez anos após a morte de Maomé. A linguagem poética árabe se 

mantém na prosa do Alcorão (al-Qur�ān em árabe, ُ�ْ��ن), cujo nome deriva do verbo árabe 

recitar e significa, portanto, “recitação” ou “o que deve ser recitado”. Para os muçulmanos, o 

Alcorão é a palavra de Deus como ela foi transmitida a Maomé (questão que é posta em 

dúvida em Os versos satânicos – 2008b). 

O efeito da mímica, por isso, torna-se profundo e perturbador. Representada como na 

camuflagem (considerando Lacan) trata-se de uma forma de diferir da presença e de se 

defender, ou seja, faz-se semelhança e ameaça. Dessa maneira, é possível compreender por 

que “a ameaça da mímica é sua visão dupla que, ao revelar a ambivalência do discurso 

colonial, também desestabiliza sua autoridade” (BHABHA, 1998, p.133). 

Em sua “missão diplomática”, Tânios terá essa visão dupla e precisará se adequar para 

que seja possível revelar. Como sua presença no palácio, junto com a delegação de Richard 

Wood, é em princípio ignorada, Tânios imagina que talvez devesse se vestir à europeia para a 

ocasião, ou seja, imitando-os, pois com suas roupas montanhesas, apesar de usar trajes nobres, 

sentia-se fantasiado. Sobre sua importância e sobre deixar de ser “invisível”, reflete: “seu 

papel, na delegação das potências, não era justamente vestir a aparência do país e falar a sua 

língua?” (MAALOUF, 1998b, p.228), uma maneira colocar-se entre as potências, 

camuflando-se entre os “outros”. 
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Em  Os versos Satânicos (2008b), os rostos, a verdadeira identidade de Chamcha e de 

Mimi, não deveriam ser revelados; eles precisavam permanecer ocultos, à sombra, como 

compete a todo “bom” imigrante.  O status de ser quase o mesmo, como explica Homi 

Bhabha (1998), acaba por fixar o sujeito colonial como presença parcial (incompleto ou 

virtual). O surgimento do colonial depende para sua representação de alguma limitação ou 

proibição (no caso dos personagens, a interdição da aparição) estratégica dentro do discurso 

autorizado. Assim, o sucesso da apropriação colonial estaria justo na proliferação de objetos 

inapropriados que garantiriam um fracasso estratégico, fazendo da mímica, além de 

semelhança, uma ameaça. O discurso literário de Salman Rushdie, sobretudo, e também o de 

Amin Maalouf faz uso dessa mímica colonial ameaçadora, usando termos próprios do 

colonizador, mas sempre intercalados às ideias e expressões indianas (nem sempre traduzidas) 

ou árabes, jogando propositalmente com os dois mundos, Ocidente e Oriente, e com certa 

intraduzibilidade do “homem traduzido”. 

A propósito do sentido expresso por “bom” imigrante, cabe destacar o livro da 

personagem Zeeny (sobre a ética do ecletismo validado pela História, discutindo a cultura 

nacional baseada no “pegue-o-que-presta-e-largue-o-que-resta”) cujo título é “O único 

indiano bom”. A escolha é explicada quando ela dá um exemplar a Chamcha: “É o indiano 

morto, é isso”8 e completa: “Por que deveria existir uma maneira boa, correta de ser wog? Isso 

é fundamentalismo hindu. Na verdade, somos todos maus indianos. Alguns piores que outros” 

(RUSHDIE, 2008b, p. 64).9 

Abdelmalek Sayad (1998) defende que é preciso “moralizar” a imigração para que se 

torne aceitável. Por mais que a emigração seja justificada (e a justificativa deve ser maior 

quanto maior o período de ausência), é sempre vista de maneira duvidosa. É preciso desculpar 

aquele que se ausenta e aqueles que o deixam ausentar-se. O emigrante se transforma em um 

                                                 
8 O título parodia a frase “O único índio bom é índio morto”, atribuída ao General George Armstrong Custer 
9 Wog: termo pejorativo, em inglês, para designar pessoas de outras raças. 
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indivíduo sob suspeita de traição, de fuga, no limite de ser um “renegado”. Sayad entende que 

o emigrante convive com sentimento de haver cometido um pecado original – culpabilidade, 

culpabilização, culpa, acusação, e auto-acusação são alguns dos termos a ele associados. 

 

[o fenômeno da imigração] contribui para dissimular a si mesmo sua própria 
verdade. Por não conseguir sempre pôr em conformidade o direito e o fato, a 
imigração condena-se a engendrar uma situação que parece destiná-la a uma 
dupla contradição: não se sabe mais se se trata de um estado provisório que 
se gosta de prolongar indefinidamente ou, ao contrário, se se trata de um 
estado mais duradouro mas que se gosta de viver com um intenso sentimento 
de provisoriedade. [...] Por se encontrar dividida entre essas duas 
representações contraditórias que procura contradizer, tudo acontece como 
se a imigração necessitasse, para poder se perpetuar e se reproduzir, ignorar 
a si mesma (ou fazer de conta que se ignora) e ser ignorada enquanto 
provisória e, ao mesmo tempo, não se confessar enquanto transplante 
definitivo. (SAYAD, 1998, p. 45-46). 

 

O “fantasma”, aos poucos, adquire forma. Sayad (1998) explica que mesmo quando o 

imigrante se formaliza (possui documento, um emprego, um teto), quando sai da 

clandestinidade, não é visto como parte integrante da nação; continua a ser um estrangeiro. 

 A concepção de Memmi (2007) sobre a relação entre França e Argélia é de que “a 

imigração é a punição do pecado colonial” – sentimento que pode ser estendido às outras 

relações. O teórico, então, analisa a consequente reação do imigrante: 

 

O que pode fazer o imigrante, de seu lado, diante desse muro de 
desconfiança e ficção? Ele vai reagir como qualquer organismo em meio 
hostil: por um reflexo também natural, vai se encouraçar, se encerrar em si 
mesmo e nos seus; vai se agarrar ainda mais às suas diferenças na medida 
em que se exigirá dele que renuncie a elas. É claro que não se arrependerá de 
ter partido e não pensa, ao menos por enquanto, em voltar; [...] Mas 
acreditando ter passado de um purgatório ao paraíso, descobre que passou de 
um purgatório a outro, certamente mais confortável, mas a cujas leis deve se 
curvar. Desde então, em vez de simplesmente reivindicar esta nova e 
completa cidadania, que lhe é contestada, ele mantém distância, pedem-lhe 
que seja transparente, mas ele será, ao contrário, mais opaco, integrará um 
gueto. (MEMMI, 2007, p. 112-113). 
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 As metamorfoses dos personagens Chamcha e Farishta e o embranquecimento 

precoce dos cabelos de Tânios são apenas alguns exemplos da reação do imigrante, “por um 

reflexo natural”, por camuflagem, que abarrotam as duas obras aqui em estudo. Landowski, 

Presenças do outro (2002), usa a zoosociosemiótica para definir a identidade do imigrante 

qualificando o homem do mundo e sua atitude pelo senso de adequação, pelas marcas de sua 

adesão aos grupos que pertence. 

Assim, Landowski (2002, p.38) destaca as seguintes figuras: o esnobe (imitação do 

gentleman), o dândi (disposto a tudo para se disjuntar), o camaleão (se faz passar por alguém 

que já pertence ao mundo) e o urso (solitário, a quem ninguém pode ensinar o caminho, sendo 

forçado a seguir seu trajeto separando-se de seus vínculos). Os nossos personagens percorrem 

esse caminho que representa a disjunção e, por isso, uns conseguem alcançar mais longe do 

que outros. Tânios, por exemplo, ao que parece, se aproxima de sua identidade de “urso” com 

mais facilidade do que Farishta, que parece ser o dândi ou Chamcha que se tenta se passar 

pelo esnobe. 

Sobre o gueto de Chamcha é seu abrigo seguro, um lugar em que descobre o motivo 

de sua transformação; o de Tânios é a escola do pastor inglês, onde o menino parece estar 

entre os seus.   

Albert Memmi (2007) avalia o ódio aos muçulmanos impulsionado pelos véus que se 

tornariam uma espécie de “gueto portátil”. Ao mesmo tempo em que escondem, os véus são 

capazes de proclamar uma identidade, o que os torna um problema – “O véu aparece como 

um aspecto de um comportamento mais geral, o de um recurso, defensivo e ofensivo, a uma 

outra tradição” (MEMMI, 2007, p.119). 

Buruma e Margalit explicam que o Islã não inventou o véu:  

 

As antigas descrições de mulheres com véu vêm de Palmira (próxima a 
Damasco) e datam do século I. Foi largamente utilizado no Império 
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Bizantino, e os muçulmanos provavelmente tomaram esse costume dos 
bizantinos. Qualquer que seja sua origem, no entanto, o véu identifica-se 
agora com o Islã. Mas é um costume complexo cujas mensagens são 
igualmente intrincadas, das quais nem todas têm relevância religiosa. Por 
exemplo, o véu é também um sinal de status. Uma mulher com véu não faz 
trabalho braçal. [...] Na Argélia e no Marrocos, após as guerras de 
independência, o véu expandiu-se para as novas classes, que aspiravam a um 
status mais elevado. Mas especialmente depois de serem adotados pela 
burguesia urbana do norte da África, o véu também enviava um sinal de 
nacionalismo de base islâmica, em oposição à França.Como esta 
representava o Ocidente, o véu tornou-se um símbolo de resistência ao 
Ocidente. (BURUMA; MARGALIT, 2006, p. 130). 

 

 Em Os versos satânicos (2008b), o véu aparece como um símbolo da ambivalência. 

Na aldeia de Titlipur, Mirza Saeed, o zamindar (proprietário de terras), desde que completou 

quarenta anos, intensificou seus desejos apaixonados pela esposa, Mishal Akhtar. A mulher 

rezava por um filho, apesar de não contar nada ao marido. De olhos fechados pediu a Deus 

um sinal, de modo que o carinho e a assiduidade de Saeed tornaram-se para ela o tal sinal. O 

pedido deste para que se recolhesse ao purdah, adotando o “velho costume”, foi entendido por 

ela como uma espécie de jogo erótico, afinal o casal era conhecido por serem “modernos” e 

“abertos”. Foi a sogra, ao chegar na casa, quem questionou o hábito, acusando Saeed de 

manter a filha enclausurada:  

 

Minha filha não é mulher para viver trancada, mas para passear! O que é que 
adianta tudo o que você tem, se guarda a fortuna a sete chaves? Meu filho, 
destranque tanto a carteira quanto a mulher! Saia com ela, demonstre o seu 
amor com algum programa divertido. (RUSHDIE, 2008b, p. 249).   

 

 A fala de Mrs. Quereishi desencadeia em Saeed uma crise de auto-reprovação sobre a 

atitude do véu, ainda mais quando ela o chama de “Hamlet”, fazendo uma alusão à indecisão 

do personagem de Shakespeare, 

 

“Eu teria insistido tanto para que viesse se estivesse planejando alguma 
molecagem?”, perguntou a si mesmo. Mas as vozes interiores continuavam 
insistindo: “Toda essa sexologia de agora, esse interesse renovado na 
senhora sua esposa é simples transferência. Na verdade, você está querendo 
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é que sua putinha camponesa venha putear com você.” (RUSHDIE, 2008b, 
p. 250). 

 

Purdah refere-se à situação de isolamento das mulheres muçulmanas ou hindus, 

impedidas de serem vistas por outros homens que não sejam seus parentes diretos, 

funcionando como o “muro” citado por Memmi (2007), aumentando a opacidade. Existe tanto 

a separação feita de forma física entre os sexos quanto a exigência de que as mulheres cubram 

completamente seus corpos usando a burca.  

O véu muçulmano é severamente criticado pelos não-muçulmanos e se tornou 

sinônimo da submissão feminina. Seu uso está apoiado no Livro Sagrado islâmico:  

 

Dize às crentes que recatem seus olhares, conservem seus pudores e não 
mostrem seus ornamentos, além dos que (normalmente) aparecem; que 
cubram o peito com seus véus e não mostrem seus ornamentos a não ser a 
seus esposos, seus pais, seus sogros, seus filhos, seus enteados, seus irmãos, 
seus sobrinhos, às suas mulheres, suas servas, seus criados livres das 
necessidades físicas ou crianças que não discernem sobre a nudez das 
mulheres; que não agitem seus pés para que chamem a atenção sobre seus 
ornamentos ocultos. Ó crentes, voltai-vos todos, arrependidos, a Deus, a fim 
de que vos salveis! (Alcorão: surata 24, versículo 31). 

 

No cristianismo, assim como no judaísmo, o uso do véu também é sugerido. O Novo 

testamento faz menção ao uso do véu, como se pode ver na primeira carta de São Paulo aos 

Coríntios: 

 

Mas quero que saibais que senhor de todo homem é Cristo, senhor da mulher 
é o homem, senhor de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com 
a cabeça coberta falta ao respeito ao senhor. E toda mulher que ora ou 
profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu senhor, porque 
é como se estivesse raspada. Se uma mulher não se cobre com um véu, então 
corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou 
a cabeça raspada, então que se cubra com um véu.  
Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é imagem e 
resplendor de Deus; a mulher é o reflexo do homem. Com efeito, o homem 
não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem; nem foi o homem criado 
para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Por isso a mulher deve 
trazer o sinal de submissão sobre sua cabeça, por causa dos anjos. (I 
CORÍNTIOS, 11, 3- 11). 
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É importante destacar, ao compararmos os dois Livros Sagrados, que embora o 

Alcorão recomende o uso do véu por parte das mulheres, o seu efeito de submissão não é 

mencionado, enquanto a Bíblia, ao oposto, deixa clara a devoção do homem a Deus, e da 

mulher a ambos, enfatizando a ideia da obediência. O véu, que hoje é repudiado no Ocidente, 

tem a contraditória função de igualar as mulheres, destacando seus valores morais e 

intelectuais, protegendo-as do olhar dos homens, de outras mulheres, e minimizando os 

efeitos da vaidade.  

Para o personagem de Rushdie, a verdadeira razão de forçar Mishal a usar o véu 

estaria na intenção de “livrar a área” para que pudesse se aproximar da mística Ayesha, a 

menina das borboletas, servindo o véu para escamotear seu desejo pela jovem. Da mesma 

maneira em que o véu protegia Mishal dos olhos dos outros homens, protegia Mirza Saeed 

dos olhos de Mishal. 

A casa de Saeed está envolvida em uma suposta “tradição”. Enquanto isto, Jahilia 

também foi sendo modificada pelos pilares do Islã, “Jahilia foi se assentando na nova vida: o 

chamado às preces cinco vezes ao dia, abstinência de álcool, esposas trancadas” (RUSHDIE, 

2008b, p. 408). É também lá que se encontra um bordel de nome “A Cortina”. O lugar se 

torna o esconderijo, o “gueto”, do poeta satírico Baal. É o lugar onde se manteve disfarçado 

de djinn, quando perseguido por Mahound.    

A cortina (ou purdah, do persa, literalmente cortina) servia agora para “esconder” 

aquele que fora reprimido, servia para abrigar o “estranho”. Do mesmo modo, nas ruas 

puritanas os jahilianos se acotovelam nos açougues da cidade para comprarem em segredo 

carne de porco ou ainda rezavam para as deusas Manat ou Al-lat, ou seja, tudo aquilo que fora 

proibido pelas severas leis estabelecidas na Sharia10 era feito às escondidas. O que está por 

                                                 
10 Sharia, Charia ou xari (deriva do verbo árabe "shara'a", caminho) é o nome que se dá ao conjunto de leis 
islâmicas. Nas sociedades islâmicas, ao contrário das ocidentais, todas as leis se baseiam na religião. É ela que 
rege os aspectos da vida cotidiana, baseando-se ou  nas escrituras sagradas, no Alcorão ou nas opiniões de 
líderes religiosos. 
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trás da cortina que encobre a cidade, nesse caso, é uma espécie de retorno à verdadeira cidade, 

como se todos vivessem, agora, em uma Jahilia estrangeira, estranha, fictícia; como se o véu 

servisse para disfarçar aquilo que todos veem ou de algum modo supõem saber que está lá.  

Baal, um dos opositores do Profeta, ao ouvir a notícia da destruição do templo de Al-

Lat, lança-se em profunda tristeza, pois seu amor pela deusa era verdadeiro e, aos poucos, faz 

suas próprias descobertas:  

 

Depois de toda uma vida de dedicada à covardia, descobriu, para sua grande 
surpresa, que o efeito da aproximação da morte lhe permitia provar a doçura 
da vida, e meditou sobre o paradoxo de ter olhos abertos para uma tal 
verdade naquela casa de mentiras caras. E que verdade era essa? Que Al-Lat 
estava morta – jamais tinha vivido – mas que isso não fazia de Mahound um 
profeta. Em suma, Baal, chegara ao ateísmo.  Começou, tateante, a ir além 
da ideia de deuses e líderes e regras, e a perceber que sua história era a tal 
ponto entretecida com a de Mahound que era necessário tomar alguma 
grande resolução. Que essa resolução iria, muito provavelmente, mostrar que 
sua morte não o chocava, nem o incomodava muito; e quando Musa, o 
quitandeiro, resmungou um dia sobre as doze esposas do Profeta, uma lei 
para ele, outra para nós, Baal descobriu a forma que seu confronto final 
com a Submissão teria de assumir. (RUSHDIE, 2008b, p. 411). 

 

É a partir desse momento que Baal – uma referência intensa ao episódio em que 

Salman Rushdie perde sua fé – irá romper com todos os princípios, criando uma das partes 

controversas do livro, responsáveis pela condenação do autor: a profana “metamorfose” das 

moças d’A Cortina nas doze esposas do profeta Mahound e a dele, Baal, no papel de marido. 

Baal e Mahound são “colados” em uma só identidade. É nesse submundo que Baal revela e é 

revelado; é junto aos seus que consegue novamente escrever seus poemas: “ele tornou-se 

presa da sedução de se transformar num espelho secreto, profano, de Mahound; e começara a 

escrever de novo” (RUSHDIE, 2008b, 417), fazendo nascer um verdadeiro duplo: “é como se 

eu me visse ao lado de mim mesmo. E posso fazer falar o que está de pé; depois me levanto e 

escrevo os versos dele” (RUSHDIE, 2008b, p. 418).  



 
 

131 

No bordel, agora o gueto, é que se encontram os marginalizados, dentre eles as putas e 

os poetas. Uma alegoria ao desejo, tanto criativo quanto sexual, reprimido pelos preceitos 

religiosos. Na hora de ser decapitado, é sobre isso que Baal medita: “Putas e escritores, 

Mahound. Somos nós que você não consegue perdoar” e Mahound responde: “Escritores e 

putas. Não vejo nenhuma diferença”. (RUSHDIE, 2008b, p. 425).  

O desejo é fortalecido pela repressão. O jogo do imigrante, portanto, vai muito além, 

envolve a língua e a cultura. A tendência é se refugiar no gueto, um substituto da pátria 

deixada para trás. Tânios e Gérios foram obrigados a se refugiar na hospedaria do alepino. Lá, 

permaneceram ocultos, foram obrigados a se esconder de manhã à noite e só saiam com a 

escuridão – a sombra característica do estranho, como vimos – até que aos poucos se 

habituaram a longos passeios, mas, para não serem descobertos, usaram disfarces. Gérios 

descuidara da barba e Tânios escondia sua cabeleira sob um lenço de seda branca, seu véu, 

seu gueto portátil.  

O gueto torna-se esconderijo e prisão. Sair dele representa expor-se, afrontar o mundo, 

separar-se do abrigo e da identidade de seus semelhantes. De alguma forma, trazer à luz o que 

deveria ter permanecido à sombra.  

Memmi (2007) nos lembra que não é a primeira vez que a Europa11 acolhe os 

estrangeiros, mas para integrá-los é preciso desejar fazê-lo, além de poder fazê-lo, o que torna 

a tarefa bastante complicada. A presença do imigrante muçulmano na França, por exemplo, 

significa expansão, na mesma medida em que faz com que os franceses se lembrem do quanto 

estão se tornando permeáveis em sua cultura e em seus valores. Além disso, aponta para uma 

miséria comum aos países que foram colonizados, fazendo-os pensar em sua incapacidade de 

bastar a seus próprios filhos.  

                                                 
11  Deve-se ressaltar que a Europa, cuja história é de raptos e metamorfoses, também é uma estrangeira. Segundo 
a mitologia, trata-se de uma jovem asiática que deixou, por entrega, sua terra, na garupa de um touro, seu raptor, 
o que denuncia que mesmo o velho Ocidente é fruto de uma violação (CALASSO, 1990). 
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O problema, para Memmi (2007), é que seu mais antigo adversário se tornou seu 

concidadão, o colonizado invadiu a metrópole e reivindica, agora, sua independência. Surge a 

pergunta “o que quer agora?”, se queria sua liberdade, por que veio para a ex-metrópole que 

afirmava odiar? A entrada do imigrante em cena causa o estranhamento. Antes, na época 

colonial, todos viviam em suas casas, mas agora a “opacidade do imigrante” precisa ser 

confrontada, desestabilizando a hegemonia do colonizador. 

Rushdie insere sua ideologia de dupla interferência, do colonizador e do colonizado, a 

partir do contato plural a que ambos são submetidos, como se vê a seguir pelo relato de um 

dos personagens: 

 

'nós estamos aqui para mudar as coisas. Concordo que nós próprios também 
mudaremos; africanos, caribenhos, indianos, paquistaneses, 
bangladeshianos, cipriotas, chineses, somos todos diferentes do que seríamos 
se não tivéssemos cruzado os oceanos, se nossas mães e pais não tivessem 
atravessado os céus em busca de trabalho e dignidade e uma vida melhor 
para seus filhos. Nós fomos feitos de novo: mas afirmo que somos também 
aqueles que refarão a sociedade, que a moldarão de baixo para cima. 
Seremos os escultores da madeira morta e os jardineiros do novo. Agora é a 
nossa vez’. (RUSHDIE, 2008b, p. 449). 

 

Moldar de baixo para cima é o caminho encontrado por eles para desestabilizarem o 

discurso legitimador. A entrada de Gibreel na Inglaterra, transmutado em anjo, tem o tom 

salvacionista. O grande “Transformador” pretendia modificar a cidade. Tece sua critica 

fazendo referência a Fanon: 

 

Esses ingleses impotentes! – Será que não previam que sua própria história 
ia acabar voltando para assombrá-los? – “O nativo é uma pessoa oprimida 
cujo sonho permanente é se transformar  em seu persecutor” (Fanon). [...] – 
E a natureza do adversário: odiado a si mesmo, construindo um ego falso, 
autodestrutivo. Fanon de novo: “dessa forma, o indivíduo” – o nativo 
fanoniano – “aceita a desintegração ordenada por Deus, curva-se diante do 
colonizador e de sua gente, e por meio de uma espécie de reestabilização 
interior adquire uma calma de pedra”. – vou mostrar a eles a calma de pedra! 
Nativos e colonizadores, aquela velha disputa, continuando agora nessas ruas 
encharcadas, as categorias invertidas. (RUSHDIE, 2008b, p.384). 
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 Nessa postura de Gibreel abarca o duplo papel vivido pelo imigrante, que o torna um 

iminente traidor: 

 

Como todo estrangeiro, o imigrante é percebido como um traidor potencial, 
na melhor das hipóteses, vive uma dupla fidelidade, em relação ao seu país 
de origem e àquele que o acolheu. Se uma crise ocorresse entre os dois, não 
se sabe como reagiria; qual deles trairia, na dúvida é melhor ficar de olho 
nele. (MEMMI, 2007, p. 164). 

 

Ainda assim, é preciso destacar que os exílios nunca são similares. Os exílios vividos 

pelos personagens demonstram essas diferenças. Em Os filhos da meia-noite (2006), por 

exemplo, Nadir e Mumtz vivem no mundo subterrâneo, dr. Aziz foge do silêncio da mulher, 

Salim passa por exílios, por exclusões; em Os versos satânicos (2008b), Chamcha se exila, 

ainda menino, em Londres, depois no Café Shaandaar; Gibreel “desaparece”, bem  como 

Tânios. O exílio é muito mais do que uma situação de deslocamento. Trata-se de um estado 

mental, por isso, uns irão se sentir mais exilados do que outros, o que independerá da 

geografia. 

No primeiro momento em que o “esnobe” Chamcha se vê na Inglaterra, há uma 

dificuldade de se aproximar do outro, de realizar seu sonho de se tornar inglês. Ele vê muito 

pouco do que poderia ver e isso se deve à presença de sua sombra, o pai. Faz uma analogia à 

história de um rei filósofo que fora interrogado por seu discípulo sobre o que ele queria dizer 

quando afirmava que “se podia viver no mundo e ao mesmo tempo não viver no mundo”. 

Como resposta, o discípulo fora então encarregado de transportar um balde cheio de água até 

a borda, no meio da multidão em festa, sem derrubar nenhuma gota, sob pena de morte. 

Quando voltou não foi capaz de descrever a festividade, andara como um cego, enxergando 

apenas o balde (RUSHDIE, 2008b, p. 53). Através dessa narrativa metafórica que nos faz 

lembrar os ensinamentos orais, Rushdie confirma a dificuldade de adaptação do estrangeiro, 

do menino recém-chegado. É preciso viver sem derrubar nenhuma gota, sem cometer nenhum 
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erro que denuncie sua presença; durante esse tempo, segue sem olhar o lugar, sem viver. Para 

ver é preciso, primeiro, livrar-se do “balde” (que talvez já estivesse sobre a cabeça do 

estrangeiro desde a terra de origem), ampliando os horizontes. 

Os escritores também vivenciam o exílio de maneiras diversas. Muitos são exilados, 

outros, apenas emigrados, geralmente por motivos sociais ou pessoais. Edward Said (2003) 

explica que Hemingway ou Fitzgerald não foram obrigados a viver na França, assim eles 

puderam experimentar a mesma solidão ou alienação de um exilado, porém, não sofreram as 

mesmas interdições. Amin Maalouf bem cedo emigrou do Líbano por razões políticas, 

pessoais, todavia não era exatamente o que se pode chamar de um exilado. Rushdie também, 

em um primeiro momento, seria apenas um imigrante indiano, mas, em consequência da 

Fatwa, transforma-se em um exilado, fazendo da Inglaterra um refúgio. 

Said (2003) afirma que parte da vida do exilado é ocupada com a proposta de criar um 

novo mundo, compensando a perda desorientadora. É comum que um exilado se transforme 

em romancista, ativista político ou intelectual, criando um mundo artificial e irreal.  

Se Paris é por excelência a capital dos exilados, dos modernistas, não só dos 

imigrantes descolonizados, mas eleita como cenário por Henry Miller, Ernest Hemingway, 

Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald e tantos outros escritores ávidos por um espaço para 

exercerem a geminação – aqueles que consagraram Montparnasse e fizeram da margem 

esquerda do rio Sena, em meio às drogas e aos bordéis, o centro intelectual de artistas 

oriundos de todo o mundo. À capital francesa, se juntam Londres e outros grandes centros. A 

justaposição de ideias, a ironia, a sátira, o questionamento da verdade, a desconfiança da 

religião, da história, da política, são apenas algumas características do estilo e da temática que 

tanto Amin Maalouf quanto Salman Rushdie irão herdar de seus antepassados modernistas, 

além de aprenderem sobre o próprio exílio. No pensamento do poeta T. S. Eliot verifica-se o 

que norteia a trajetória de muitos, relacionando o sentimento dividido entre a terra natal e a 
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terra de eleição: "My poetry wouldn’t be what it is if I’d been born in England, and it 

wouldn’t be what it is if I’d stayed in America. It’s a combination of things. But in its sources, 

in its emotional springs, it comes from America" ["Minha poesia não seria o que é se eu 

tivesse nascido na Inglaterra, e não seria o que é se eu tivesse permanecido nos Estados 

Unidos. É uma combinação de coisas. Mas, nas suas fontes, na sua força emocional, ela vem 

dos Estados Unidos"]. 

Por isso, a “fuga” de Amin Maalouf (para Paris) e a de Salman Rushdie (para 

Londres), uma vez que esse exílio se dá de forma razoavelmente voluntária, funciona como 

um subterfúgio que permite o desdobramento da identidade, a formação do duplo. 

Destacamos que a fuga da realidade, a busca por um lugar de idílio foi, no caso de Maalouf, 

uma tentativa de isolar-se da guerra civil que assolava o Líbano desde a década de 1970. 

Rushdie usou como uma forma de afastar-se dos problemas de uma nação que, como 

interroga em Patries imaginaires, sequer sabia se existia: “l’Inde existe-t-elle?” (RUSHDIE, 

1993, p. 39). Ele explica que a Índia geograficamente existe, mas, o que dizer de seu sentido 

político? Quarenta anos de independência e a idéia de nação ainda é frágil “parce que tout au 

long des milliers d’annés de l’histoire indienne, une créature  comme une Inde unie n’a 

jamais existé” (RUSHDIE, 1993, p.39). O desejo de Salman Rushdie é o de responder ao 

enigma construindo narrativas, como a de Os filhos da meia-noite (2006), em que, pouco a 

pouco, a história da Índia vai se descortinando junto à história de Sinai, o personagem 

principal. Como ele resume: “A Índia, o novo mito – uma ficção coletiva na qual era possível, 

uma fábula que só tinha como rivais duas outras fantasias: o dinheiro e Deus” (RUSHDIE, 

2006, p.156). 

Em relação ao passado, todo escritor é um imigrante, como diz Rushdie (1993). Se ele 

é exilado fisicamente, esse abismo se torna maior. Por outro lado, o distanciamento pode fazer 

com que o escritor enxergue melhor do que aquele que está perto; o ato de escrever torna-se 
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um ato político, confirmando o que percebeu Said (2003). Em uma passagem de Os filhos da 

meia-noite (2006), de Rushdie, Salim utiliza a metáfora da tela de cinema para falar do senso 

de percepção; aproximar-se da tela até que seu nariz a toque – uma metáfora do movimento 

narrativo explicada pelo próprio Rushdie: 

 

Ce mouvement vers l’ écran de cinéma est une métaphore du mouvement de 
la narration qui traverse le temps vers le présent, et vers lui-même, dans la 
mesure où il est proche d’evénements contemporains, perd délibérément 
toute perspective en profondeur  et devient plus ‘partiel’. (RUSHDIE, 1993, 
p. 23). 

 

Em Patries imaginaires (1993), Rushdie, fazendo-se valer de outra metáfora, a do 

espelho, remete à importância de buscar os cacos, de investir sobre os vestígios da memória 

que nem sempre poderão ser reagrupados ou não mais da maneira original, como explica: 

“peut-être que quand l’écrivain indien, qui écrit en dehors de l’Inde, essaie de rendre compte 

de ce monde, il est obligé de le retrouver dans des miroirs brisés, dont certains fragments ont 

été irrémédiablement perdus” (RUSHDIE, 1993, p. 21). Essa passagem parece dialogar 

diretamente com o trecho a seguir de Os versos satânicos (2008b) em que faz a “dissecação” 

da alma do imigrante em seu retorno à pátria: 

 

“Bom, e é isto o que tinha dentro”, fuzilou. “Um indiano traduzido para o 
inglês. Quando tento falar hindustani hoje, as pessoas me olham com 
cerimônia. Isso sou eu”. Preso na gelatina de sua língua adotada, tinha 
começado a ouvir, na babel indiana, um alerta ameaçador: não volte mais 
aqui. Depois que você atravessou o espelho, a volta é por sua conta e risco. 
O espelho pode cortá-lo em tiras. (RUSHDIE, 2008b, p. 70). 

 

 Pierre Ouellet (2005) denomina essa movência do homem como “l’ esprit 

migrateur”, em livro homônimo (2005). Vivemos em um mundo de instabilidade, de 

desterritorialização pelas mais diversas razões. Por isso, Ouellet (2005) entende que todos os 

espaços do homem já não são mais fixos, o que o leva a se sentir deslocado. O que acontece é 
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que não existe mais um espaço onde possa se sentir “em casa”. Toda a humanidade vive uma 

espécie de exílio ontológico, como Ouellet explica: 

 

Nous vivons en exil de l’Histoire, dont on nous dit qu’ elle est finie. Une 
autre forme de temps humain se dessine, dans laquelle l’ idée d’homme 
n’arrive plus à nous mettre à l’abri. Exil de l’être, exil du sens, il semble que 
la condition de déplacé soit plus qu’ une simple métaphore pour parler de 
notre absence au temps et à l’espace, de notre époque, d’y séjourner et d’y 
demeurer autrement qu’en étranger, sans  plus de sentiment d’ appartenance 
à une histoire et à un territoiredont  on se sent expulsé. (OUELLET, 2005, 
p. 10). 

 

O lugar que deixa para trás não existe mais a não ser na sua memória dolorosa, de forma mais 

ou menos quimérica: “Le déplacé n’ est jamais à sa place” (OUELLET, 2005, p. 11). O 

deslocado abre uma “fissura” no tempo e no espaço, onde vive e sobrevive entre a memória e 

a esperança, refugiando-se nessa espécie de abismo, entre o futuro de sonhos que se mostrou 

uma decepção e o passado morto encontra-se um presente marcado por ausências.  

O teórico quebequense faz uma importante distinção entre quatro classes de migrantes: 

o exilado (cujo discurso é subjetivo), o artista ou escritor (migração metafórica), o louco ou 

demente (migração psicológica) e o itinerante (exilado pela ausência de um lugar 

determinado). Ouellet (2005) se fixa nesse último tipo e explica que o itinerante é o “migrante 

do dentro”, não possuindo casa a não ser na rua.  Na literatura, de um modo geral, assistimos 

a uma mistura de algumas dessas categorias. Um louco pode ser itinerante ou um escritor 

pode ser exilado.  Na escrita de Salman Rushdie e de Amin Maalouf, por exemplo, os dois 

autores são exilados fisicamente, mas como artistas, por excelência, também se referem de 

modo invariável à ideia de uma migração metafórica, de uma inadequação ao lugar, à 

sociedade, à vida, a si mesmos, afeiçoada nos protagonistas de seus romances: Chamcha/ 

Farishta e Tânios.  

Em O rochedo de Tânios (1998b), desfilam diversos tipos: o muladeiro, Nader, que 

domina o conhecimento e faz o papel do andarilho; Challita, o louco; representando a 
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migração metafórica do escritor estão o pastor e a escola inglesa; o expatriado é Roukoz, o 

banido; já Tânios, o exilado (no sentido físico e psicológico) que passa por movências 

diferentes e constantes. 

Gibreel Farishta, por sua vez, é acometido por um “vírus-fantasma” que o leva a 

desaparecer, migrar, mas desde criança conhecera a ideia da “reencarnação” (morrer para 

nascer de novo). Ao contrário de Chamcha, muito mais introspectivo, Gibreel se assemelha 

aos itinerantes, percorrendo aqui ou ali, um andarilho mesmo em sonho.  

Saladin Chamcha desde a infância sentia-se impróprio a sua terra; seu desejo de se 

tornar inglês não permitia que visse a si mesmo como um indiano. O exílio já estava presente 

em seu discurso antes mesmo de partir:  

 

Aos treze anos, Salahudin Chamchawala tinha entendido que estava 
destinado à fria Vilayet cheia de crepitantes promessas [...] e foi ficando 
cada vez mais impaciente com aquela Bombaim de poeira, vulgaridade, 
policiais de calças curtas, travestis, revistas cinematográficas de gente 
dormindo nas calçadas [...] estava cheio das fábricas têxteis e dos trens locais 
e de toda confusão e superabundância daquele lugar, e ansiava por aquela 
sonhada Vilayet de equilíbrio e moderação que passou a obcecá-lo dia e 
noite. Seus versos favoritos eram os que evocavam cidades estrangeiras: 
kitchy-co kitchy-ki kitchy-con stanti-ai kitchy-opla kitchy-copla kitchy Com-
stanti-nopla. E a sua brincadeira favorita era uma versão de esconde-esconde 
em que, quando era sua vez de procurar, voltava as costas aos companheiros 
escondidos para repetir, como um mantra, como um encantamento, as seis 
letras da cidade de seus sonhos, eleone deone. No fundo do coração, 
rastejava em silêncio para Londres, letra por letra, da mesma maneira que os 
amigos rastejavam até ele, Eleone deone London. (RUSHDIE, 2008b, p. 47). 

 

As brincadeiras do menino, além do sentido da migrância, deixam transparecer o jogo 

de palavras, comum ao modernismo, e anunciam uma relação autobiográfica, pois o menino 

que brinca com palavras pode ser comparado a escritor Rushdie. Assim,  desenvolve, em um 

dos enredos que compõem a trama de Os versos satânicos (2008b), um breve “romance de 

formação”, remetendo à forma de construção do romance A portrait of an artist as a young 

man (1992), de Joyce, e ao protagonista Stephen Dedalus, conhecido alterego do autor. 
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O nome Dedalus deve-se ao personagem da mitologia grega, o notável arquiteto e 

inventor, exilado em Creta, juntamente com seu filho, Ícaro. Foi o responsável por construir o 

labirinto, a fim de conter o minotauro12, a pedido do rei Minos. Após a morte do monstro, 

porém, ele e seu filho foram encerrados no próprio labirinto. Dédalo arquitetou asas artificiais 

usando cera de abelha e penas de gaivotas; antes de voarem, alertou Ícaro para que não voasse 

nem muito perto do mar (o que poderia fazer com que as asas pesassem), nem muito próximo 

ao sol, (pois a cera poderia derreter). Tentado a voar mais alto don que o sol, Ícaro acabou 

despencando no mar Egeu.  

A dupla referência, ao mito e a Joyce, pode ser observada no trecho a seguir de Os 

versos satânicos: “Está notando alguma coisa estranha? São só dois homens escuros, caindo 

depressa, nada de novo aí, você pode achar; subiram alto demais, acima de si mesmos, 

voaram perto demais do Sol” (RUSHDIE, 2008b, p. 13) ou ainda em: “Allie refletiu sobre os 

perigos de tentar voar; quantas quedas flamejantes, quantos infernos macabros estavam 

reservados para esses Ícaros!” (RUSHDIE, 2008b, p. 334), ou mesmo no nome da discoteca 

“Hot wax” (cera quente). O voo alto demais do imigrante, sua ousadia em tentar alcançar o 

inalcançável, exprime a expectativa de algo impossível, o que pode derreter sua cera, 

tornando a queda ainda maior.  

A escolha do mito de Dédalo e Ícaro, primeiro por Joyce, em seguida por Rushdie, 

aponta para a importância da simbologia do labirinto, para a necessidade das escolhas (em 

especial, a feita pelos estrangeiros), como um ato de encontro e desencontro, de 

desorientação; no sentido gnóstico, o labirinto como iniciação, busca pela verdade. A fuga, 

por sua vez, sugere o anseio por extrapolar os limites não apenas físicos, mas também 

                                                 
12 Poseidon enviou um touro branco, do mar Egeu, para provar a legitimidade do trono do rei Minos, em disputa 
com seus irmãos. O rei deveria, no entanto, sacrificar o touro, como a promessa fora descumprida, o titã 
transformou o touro em um animal indomável e pediu que Afrodite o ajudasse no castigo: Pasifae, esposa de 
Minos, apaixonou-se pelo belo touro e foi Dédalo quem a auxiliou, construindo uma vaca de madeira perfeita 
para que ela pudesse se esconder e copular com o animal. Desse amor carnal é que nasce o monstro, o 
minotauro. 
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políticos, religiosos ou identitários, cabendo, mais uma vez, alinhar o grego Dédalo (ele 

também um exilado), Stephen Dedalus, Saladin Chamcha, Gibreel Farishta, Tânios e tantos 

outros estrangeiros que se lançam à etapa de adequação. É importante destacar ainda a 

sugestão indireta nas tramas da figura do Minotauro, relevante por ser um monstro híbrido, 

fruto de uma cópula antinatural e, especialmente, por ser de natureza bastarda.  

A visão do imigrante vem do trânsito entre duas culturas, da sua capacidade de 

percorrer as cidades e cingir esse espaço híbrido através de suas andanças, verdadeiramente 

reabitando e recriando a cidade. Daí a importância da presença desses imigrantes como 

modificadores do espaço.  

 No cerne dessa luta do imigrante está sua relação-raíz. Daniel Sibony, em Entre-deux: 

l’origine em partage (1991), aponta a origem não como nostálgica, e sim como algo a ser 

reinventado. O entre-dois coloca em ação a questão da origem. É preciso ter uma origem para 

perdê-la;  

 

Peut-être allons-nous, dans le chaos qui nous porte, et qui secrète aussi des 
ordres subtils, vers des formes d’ identité en mosaique, dont chacune 
s’assumerait comme recollement de morceaux à l’infini, ce qui implique 
encore le passage par l’origine. En tout cas, l’entre-deux implique l’origine, 
il appelle à ‘y aller voir de plus près’. Pour passer l’entre-deux, et recoler 
quelques morceaux, il faut pouvir faire le voyage de l’origine, alors même 
que l’origine ce n’est pas faite pour y aller mais pour en partir. [...] Dans 
ces transits par l’origine, dans ces quêtes confuses, on trouve parfois juste 
ce qu’il faut por se libérer de l’origine, pour prendre son départ et n’avoir 
plus à revenir compulsivement. (SIBONY, 1991, p. 20).   

 

Nesse sentido, para Daniel Sibony, a partida demarca um fim provisório, permitindo a 

travessia do “entre-dois” torne-se a travessia da origem. A construção de identidades é um 

processo contínuo, implica muitos trânsitos pela origem, um incessante recomeçar. São essas 

experiências do cruzamento do entre-dois que, na perspectiva de Daniel Sibony (1991), 

tornam imaginável o tentame da origem múltipla, ou seja, uma identidade em pedaços, mas ao 

mesmo tempo feita de lacunas e repetições, de idas e vindas.  
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A proposta é assumida por Tânios que, diante da descoberta de que não é filho de 

Gérios, começa a exilar-se: em si mesmo, nos arredores da montanha, na escola dos ingleses. 

É Challita, o louco, quem revela, com sua lucidez, a história a Tânios, chamando-o de “Tânios 

kichk” (naquela época, o apelido que era dado às crianças levava em conta o prato que suas 

mães eram “convocadas” a preparar para o sheik e as “visitas” coincidia com a vinda delas ao 

mundo. No caso de Tânios, kichk era a sopa que Lâmia preparava tão perfeitamente para o 

sheik, portanto, sugerindo que este seria seu pai). Desde esse episódio, o garoto se afasta de 

sua aldeia, acostumando-se a passeios solitários e rememorando sua infância.   

A primeira migração de Tânios é para a casa do pastor inglês, lá se sente um “filho da 

casa”. Mas, ele deve voltar à aldeia. Na proposta de Sibony (1991), essa seria uma forma de 

fazer a viagem de origem e de cicatrizar as feridas ou, como indica o próprio reverendo 

Stolton, para que a seu retorno à escola ele se torne “pensionista” e não mais “refugiado”.  

Tânios experimenta a ideia de viver em uma pátria provisória de modo que, afinal, se 

distancie e se torne uma lenda. Cabe ressaltar que a emigração de Tânios não se dá numa 

única tomada. Ela é perpetrada de forma gradual. Através de idas e vindas, como se 

exercitasse pequenas partidas e retornos. A viagem assume uma função “clínica”: “s’ envoyer 

ailleurs pour se faire soigner l’être, l’être-là, le danger d’être là” (SIBONY, 1991, p. 303). O 

entre-dois constitui um espaço produtivo, conforme Robin (1993) anuncia sobre o luto de 

origem, uma necessidade de todo escritor, emigrado ou não, para incrementar o processo 

criativo. 

A questão é como fazer reencontrar no lugar e no tempo um coeficiente de 

pertencimento: 

 
On voyage pour, en revenant, palper les contours d’ici qui ont transité par 
là-bas; espoir de toucher la différence; puisqu’elle s’ est faite insaisissable. 
On instaure l’entre-deux-lieux pour s’ouvrir l’entre-deux-temps de la 
mémoire comme déploiment de l’origine; y accéder, et percevoir l’entre-
deux-sens, la profondeur intrinsèque d’une sensation, cet abîme qui est le 
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sien et par lequel il lui arrive de rejoindre la pensée la plus abstraite. 
(SIBONY, 1991, p. 303).  

 

A viagem deve ser vista como um símbolo físico e metafísico. O deslocamento do 

sujeito de sua terra natal é indispensável para que ao retornar encontre esse “alhures” e sonhe 

novamente com essa terra. Os movimentos de idas e vindas garantirão que o sujeito se 

reinvente, se redescubra. 

Enquanto Sybony aposta na “viagem da origem”, Régine Robin (1993) fala da 

necessidade do “luto da origem”. Para ela, a memória deve respeitar a passagem por quatro 

fases principalmente ao se falar em traumas, sejam eles pessoais ou coletivos: num primeiro 

momento há o silêncio, um silêncio velado, significativo, revelador. Muitas vezes, é o não-

dito que precisa entrar em cena. Em seguida, há o recalque, uma espécie de “freio”, de 

contenção, de tentativa de manter escondido, guardado, o objeto desejado/indesejado; o 

retorno daquilo que foi outrora recalcado tolera a descoberta e a força frenética da memória, 

daí o último estágio ser o perigo de uma memória em demasia.  

Em Famagusta, Gérios e Tânios, como vimos, permanecem ocultos. O pai preferia não 

falar, às vezes as lágrimas lhe corriam, “Mas ele não falava. Nem de sua vida desperdiçada, 

nem do exílio” (MAALOUF, 1998b, p.171), no máximo lamentava não poder ver mais 

Lâmia. Nem Tânios nem Gérios falavam sobre o crime, embora a cena, com certeza, não lhes 

saísse de mente e, segundo o narrador, por um terror pesado não falavam. “Privado do eco de 

seus atos, por vezes Gérios chegava a duvidar de sua realidade.” Mais uma das metáforas é 

usada para descrever a situação: “Um pouco como se houvesse deixado cair ao chão um 

cântaro que se quebrasse, mas sem que ouvisse o barulho da quebra” (MAALOUF, 1998b, 

p.172), esse soa como o pensamento traumático daqueles que vivenciam as guerras e, por 

longos anos, vivem em uma memória construída em silêncio.  
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Aos poucos, Gérios começa a apresentar um comportamento estranho: seus lábios se 

movem em conversações mudas, deixando que palavras sem coerência, às vezes, escapem. É 

o retorno do recalcado. Gérios ganha confiança, faz seu luto, se metamorfoseia. O silêncio dá 

lugar à necessidade de falar e é assim, através do discurso, que ele se entrega.  

Maalouf e Rushdie se valem do luto, trabalhando aspectos individuais e de seus países, 

rememorando episódios ou recontando, cada um a sua maneira, os dramas vividos. Tânios, 

por exemplo, é uma representação coletiva da imagem da emigração, extrapola a 

representação individual de algo vivido pelo escritor, ganhando status psicanalítico. 

Em Os versos satânicos (2008b), os personagens são sobreviventes de uma ação 

terrorista do voo do Bostan (juntamente ao Gulistan, um dos paraísos segundo o Alcorão). 

Mais do que isso: são sobreviventes estrangeiros, tentando lidar com os cacos que por hora 

fazem parte apenas dos vestígios da explosão. Assim, misturados aos restos do avião, 

flutuavam “fragmentos de alma, memórias partidas, eus degradados, línguas pátrias cortadas, 

privacidades violadas, piadas intraduzíveis, futuros extintos, amores perdidos, sentidos 

esquecidos de palavras ocas e sonoras, terra, vínculo, lar” (RUSHDIE, 2008b, p. 11). 

Em suas Reflexões sobre o exílio, Edward Said entende o exílio como “a vida levada 

fora da ordem habitual. É nômade, descentrada, contrapontística, mas assim que nos 

acostumamos a ela sua força desestabilizadora entra em erupção novamente” (SAID, 2003, p. 

60). Assegura que é preciso pensar sobre ele, mas que não é fácil experimentá-lo, tratando-se 

de uma fratura incurável entre o ser humano e sua cidade natal. 

Na definição de Said (2003), 

 

Embora seja verdade que toda pessoa impedida de voltar para casa é um 
exilado, é possível fazer algumas distinções entre exilados, refugiados, 
expatriados e emigrados. O exílio tem origem na velha prática do banimento, 
o exilado leva uma vida anômala e infeliz, com o estigma de ser um 
forasteiro. Por outro lado, os refugiados são uma criação do Estado do século 
XX. A palavra “refugiado” tornou-se política: ela sugere grandes rebanhos 
de gente inocente e desnorteada que precisa de ajuda internacional urgente, 
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ao passo que o termo “exilado”, creio eu, traz consigo um toque de solidão e 
espiritualidade. (SAID, 2003, p. 54).  

 

Salman Rushdie dialoga com a demarcação feita por Said (2003), atestando a solidão 

remetida pelo exílio, ao descrever o Imã (uma provável referência ao líder fundamentalista 

islâmico, o aiatolá Khomeini)13, como se vê a seguir: 

 

Quem é ele? Um exilado. O que não deve ser confundido, não se deve 
permitir que seja, com todas as outras palavras que as pessoas pronunciam: 
emigrado, expatriado, refugiado, imigrante, silêncio, astúcia. Exilado é um 
sonho de glorioso retorno. Exilado é uma visão de revolução. (RUSHDIE, 
2008b, p. 224).  

 

A explicação tão contundente nos faz acreditar que se trataria de uma autodefinição, algo 

vivido por Salman Rushdie, suas sensações ao buscar a nova vida na Inglaterra. Ele 

(Rushdie/Imã) escolhe o termo que melhor lhe cabe: exilado. Atribui um sentido bem mais 

poético ao exilado, aludindo à “solidão” e à “espiritualidade” a que se referia Said em 

deferência aos demais termos. Rushdie é capaz mesmo de combinar substantivos e adjetivos 

que aparentemente não possuem nenhuma relação, pois para ele, perceber que “silêncio” ou 

“astúcia” categorizam um tipo de migrante, é plausível e até necessário. Na sequência de sua 

narrativa, acrescenta o pensamento a seguir que se ajusta bem à introdução de Patries 

Imaginares (1993) e a toda sua obra, ao discursar sobre o exílio: 

 

É um paradoxo infindável. Olhar para frente olhando sempre para trás. O 
exilado é uma bola atirada para muito alto no ar. Ele ali fica, dependurado, 
congelado no tempo, traduzido numa fotografia; negação de movimento, 
impossivelmente suspenso acima de sua terra natal, esperando o momento 
inevitável em que a fotografia comece a se mexer ou a terra reclame o que é 
dela. (RUSHDIE, 2008b, p. 225). 

 

                                                 
13 Imã ou imane é o pregador no culto islâmico; também o termo atribuído aos doze líderes que sucederam 
Maomé. Khomeini ficou conhecido como Imã em seu país. 
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Todos os escritores expatriados, exilados ou emigrados são atormentados por um 

sentimento de perda e se voltam sobre o passado, sob o risco de “virar estátua de sal”: 

 

Mais si nous nous retournons, nous devons aussi savoir – ce qui fait naître 
de profondes incertitudes – que notre éloignement physique de l’Inde 
signifie presque inévitablement que nous ne serons  plus capables de 
reconquérir précisément ce qui a été perdu ; qu’en bref nous créerons des 
fictions, non pas des villes ou des villages réels, mais des patries 
imaginaires, invisibles, des Indes de l’esprit. (RUSHDIE, 1993, p. 20). 

 

Para Edward Said (2003), a vida do exilado é ocupada em compensar a perda da 

pátria, o que o força a criar um novo mundo para reger. O Imã, por exemplo, se fixa em 

cartões-postais com imagens de sua cidade natal. Quando anda pelas ruas de Kensingston, 

cruza as mãos diante do corpo e se protege para que nenhuma partícula da odiada cidade que 

o humilha dando-lhe abrigo se impregne em seu corpo.  

 

Quando deixar esse exílio detestado para retornar em triunfo àquela outra 
cidade ao pé da montanha do cartão-postal, para ele será um ponto de honra 
poder dizer que manteve total ignorância sobre a Sodoma na qual foi 
obrigado a esperar; ignorante, e, portanto, imaculado, puro. (RUSHDIE, 
2008b, p. 226). 

 

Novamente destaca-se a cidade como “impura” (Sodoma) e é desse lugar que o 

estrangeiro precisa se isolar. É preciso deixar as cortinas fechadas e o que se compreende 

através dessa atitude é que o Imã fez de seu apartamento sua pátria provisória. “A paranóia, 

para o exilado, é um pré-requisito da sobrevivência” (RUSHDIE, 2008b, p. 226); nas palavras 

de Said: 

 

O exilado sabe que, num mundo secular, contingente, as pátrias são sempre 
provisórias. Fronteiras e barreiras, que nos fecham na segurança de um 
território familiar, também podem se tornar prisões e são, com freqüência, 
defendidas para além da razão ou da necessidade. O exilado atravessa 
fronteiras, rompe barreiras do pensamento e da experiência. (SAID, 2003, p. 
58). 
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 É preciso estar no Ocidente sem tornar-se ocidental. A voz do narrador ao averiguar o 

sentimento do Imã se confunde com a de Chamcha, entrevendo um tom autobiográfico: “O 

exílio é um país sem alma. No exílio, a mobília é feia, cara, toda comprada ao mesmo tempo 

em alguma loja e com muita pressa [...] No exílio, todas as tentativas de deitar as raízes 

parecem traição: são admissões de derrota” (RUSHDIE, 2008b, p. 228). A descrição do 

apartamento do Imã e de seu estilo de vida longe da pátria é o que o antropólogo francês Marc 

Augé (1994) considera como não-lugar. Para embasar seu conceito, Augé formula a ideia de 

sobremodernidade (diferente da pós-modernidade que combina traços de forma aleatória) 

calcada nas figuras de excesso: excesso de tempo (pela aceleração da história tudo se tornou 

acontecimento e, se tudo é um acontecimento, nada o é, fazendo com que a organização do 

mundo a partir da ideia de tempo se torne vazia), excesso de espaço (pelo aumento de 

imagens, pessoa, informações que nos dá a sensação de que o mundo “encolheu” e nos liga a 

tudo), excesso de individualismo (pelo enfraquecimento das coletividades). Assim, enquanto 

o lugar é definido como um espaço identitário, relacional e histórico, o não-lugar é um lugar 

não-identitário, não-relacional e não-histórico. As auto-estradas, os hotéis, os aeroportos são 

exemplos desses não-lugares e seus habitantes são os viajantes, pessoas que estão de 

passagem e que fazem desse espaço um lugar provisório, descolado de qualquer regra de 

identidade.  O Café Shaandaar, uma espécie de pensão, é um exemplo de não-lugar, que 

abriga Saladin Chamcha e mais “trinta seres humanos temporários, com pouca esperança de 

se tornarem permanentes” (RUSHDIE, 2008b, p.287). A pensão em que Tânios e seu pai, 

Gérios, se escondem também seria um exemplo desse lugar de passagem, mas que serve de 

moradia. É lá que Tânios descobre o amor. Essa nova forma de estar no mundo pode, ao 

contrário, incitar o desejo de retorno ao lugar. 

 Abdelmalek Sayad (1998) explica que o imigrante só deve ser alojado em caráter de 

emergência. No caso do trabalhador imigrante, sua moradia à disposição é sempre um galpão, 
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um depósito, um prédio abandonado. Seu sonho, muitas vezes, é de que sua família venha se 

juntar a ele, para que possam viver como uma família “normal”, mas até que isso aconteça é 

preciso agrupar trabalhadores em um mesmo alojamento criando uma família. 

 Sayad (1998) analisa, então, que o imigrante seja por definição um “residente 

provisório” e, dessa forma, só deva ser alojado provisoriamente; como trabalhador pobre, 

deve viver pobremente. Mas, tanto o caráter temporário do imigrante quanto o de sua 

imigração não passam de uma ilusão do provisório. Existe um contentamento em ver sua 

habitação degradante e degradada. Sayad explica ainda que essa dissimulação (a ilusão do 

provisório) é necessária para o princípio da perpetuação da imigração. Mesmo quando a 

imigração deixa de ser provisória, a habitação permanece assim, é a ilusão do provisório que 

mascara o paradoxo de uma habitação para sempre provisória (SAYAD, 1998, p. 78).  

 O vínculo com a terra natal parece permanente, ao passo que com a terra de imigração 

parece sempre transitório. Said (2003) confirma que o nacionalismo é essencial ao exílio, 

como pode ser visto através dos diferentes personagens dos romances de Amin Maalouf e de 

Salman Rushdie. É ele que declara o pertencimento ao lugar, a um povo, a uma herança 

cultural; é através dele que se afirma uma pátria, ao mesmo tempo em que luta contra o exílio, 

a fim de evitar seus estragos. Com o passar dos anos, o nacionalismo se torna vaidoso e 

acredita que a verdade está apenas com ele, gerando um problema clássico entre “nós” e os 

“outros”, suscitando o perigoso território do não-pertencer. O exílio, ao contrário do 

nacionalismo, é um estado de ser descontínuo: 

 

Os exilados estão separados das raízes, da terra natal, do passado. Em geral, 
não tem exércitos ou estados, embora estejam com freqüência em busca 
deles. Portanto, os exilados sentem uma necessidade urgente de reconstituir 
suas vidas rompidas e preferem ver a si mesmos como parte de uma 
ideologia triunfante ou de um povo restaurado. O ponto crucial é que uma 
situação de exílio sem essa ideologia triunfante – criada para reagrupar uma 
história rompida em um novo todo é praticamente insuportável e impossível 
no mundo de hoje. Basta ver o destino de judeus, palestinos e armênios. 
(SAID, 2003, p.50). 
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 É nesse entre-lugar que se encontra o Imã: “Os andares entre o terceiro e o quinto 

desse prédio de apartamentos são, no momento, toda a pátria do Imã” (RUSHDIE, 2008b, p. 

227). Sua disputa com a Imperatriz Ayesha resume a luta política e religiosa: de um lado a 

simplicidade da água, pura transparente, redentora; do outro, o vinho, intoxicante, belo, mas 

impuro.14 

 

No futuro que virá, esses indivíduos serão julgados, ele diz a seus homens. 
Será o dia da água e o sangue jorrará como vinho. Essa é a natureza 
miraculosa dos exilados: o que é pronunciado na impotência de um 
apartamento superaquecido se transforma em destino de nações. Quem já 
não teve esse sonho de ser rei por um dia? – Mas o Imã sonha com mais do 
que um dia; ele sente, emanando das pontas de seus dedos, os fios aracnídeos 
que controlarão o movimento da história.  
Não: da história não.  
Seu sonho é mais estranho. (RUSHDIE, 2008b, p. 229). 

 

 A Revolução Iraniana, em 1979, que transformou o Irã em uma teocracia islâmica, 

sob o comando do Aiatolá, abandonando a monarquia autocrática pró-ocidente do Xá Rheza 

Pahlevi, é a base histórica para a criação do episódio narrado por Salman Rushdie. Mesmo 

que as semelhanças entre o Imã e o Aiatolá sejam bastante óbvias, esse não foi um ponto 

muito relevante no processo de condenação sofrido pelo autor. 

 A descrição da Imperatriz Ayesha alegoriza a tirania do Xá que esteve no comando 

por quase quarenta anos. Pahlevi tornou seu reinado progressivamente ditatorial e recebeu 

apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra para modernizar o Irã, com as reformas conhecidas 

como “Revolução Branca”.  

Após a mobilização da massa, através das ondas do rádio (ação real executada pelo 

Aiatolá durante seu período de exílio), Gibreel transporta o Imã para a cidade da Imperatriz e 

luta com ela. De dentro do corpo da vencida Ayesha brota Al-Lat, uma das deusas dos versos 

satânicos: 

                                                 
14 O Islã advoga a proibição total de drogas, o que inclui o álcool, cujo consumo é considerado Haraam 
(pecado). 
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O corpo de Al-Lat murchou na grama, deixando apenas uma mancha escura; 
e agora todos os relógios da capital de Desh começaram a tocar, e tocam 
incessantemente, além de doze, além de vinte e quatro, além de mil e um, 
anunciando o fim do Tempo, a hora que está além da medida, a hora do 
retorno do exilado, da vitória da água sobre o vinho, do começo do Não-
tempo do Imã. (RUSHDIE, 2008b, p. 235). 

 

 O desfecho em que o gigante derrota a enfraquecida Ayesha e, por conseguinte, Al-Lat 

(a deusa pagã) é o retorno da autoridade da tradição islâmica a um não-tempo, longe da 

marcação temporal e do suposto progresso ocidental. Percebe-se a severa censura de Rushdie 

ao país que foi compelido a abandonar uma ditadura, para enfrentar outra. Em “In god we 

trust” (1993), Rushdie explica que a revolução de Khomeini teve bases nacionalistas; desde a 

alta burguesia, toda a sociedade se viu atingida pelo desejo de liberar a nação de um déspota. 

Ele questiona como um eclesiástico, exilado e arcaico se tornou o centro desse esforço. A 

resposta está nas salas de torturas do Xá e a oposição se reuniu em torno dos teólogos, criando 

uma lacuna de poder que Khomeini veio a ocupar e sua permanência no poder não se deveu 

nem a sua “santidade”, nem ao medo, e sim ao fato de que ele encarnava uma ideia da nação 

iraniana. 

“Uma revolta contra a História” na ideologia de Ali Shariati, definindo a História 

como um erro. A revolução tem a proposta de revertê-la como em um pêndulo, o que justifica 

a ideia de destruição dos relógios. 

  

“Faremos uma revolução”, o Imã proclama por intermédio dele, “uma 
revolução não só contra a tirania, mas contra a história”. Pois existe um 
inimigo além de Ayesha, e esse é a História em si. A História é o sangue-
vinho inebriante, criação e possessão do Diabo, do grande Shaitan, a maior 
de todas as mentiras – progresso, ciência, direitos – contra as quais o Imã se 
empenha. A história é um desvio do Caminho, o conhecimento é uma ilusão, 
porque a soma do conhecimento completou-se no dia em que Al-Lah 
concluiu sua revelação a Mahound. “Derrubaremos o véu da história”. 
(RUSHDIE, 2008b, p. 230). 
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É possível falar dos prazeres do exílio, encontrar nele coisas positivas; é possível ver o 

mundo todo como uma “terra estrangeira” e, enquanto a maioria das pessoas tem consciência 

de apenas uma cultura, um país, aos exilados é permitido vislumbrar pelo menos dois desses 

aspectos, dando-lhes uma visão plural, contrapontística (SAID, 2003, 59).  

Julia Kristeva (1994) aponta o estrangeiro dentro de nós. Busca na psicanálise as 

estruturas de id, ego e superego. Para o mecanismo psíquico de Freud, Id diz respeito ao 

conjunto dos impulsos inconscientes da libido, é o inconsciente amoral; ego é a representação 

inconsciente do Id, enquanto o superego é a interiorização da autoridade familiar e mais tarde 

das demais autoridades. O superego “paterno” transforma-se em superego “social”. O ego 

encontra-se no ponto de articulação entre id e superego, ou seja, entre os impulsos agressivos 

e irrefreáveis e as restrições e limitações da moral e da civilização.  

É esse terceiro vértice que parece funcionar como propulsor para os demais em Os 

versos satânicos (2008b). Apresenta-se um ego em conflito ou em busca de identidade e 

equilíbrio exterioriza Id (Gibreel Farishta) e superego (Saladin Chamcha). Id, o semideus com 

a cabeça de elefante; ser alado, livre, que tem acesso ao mundo dos sonhos, do inconsciente. 

Superego o menino em conflito, violentado, que se vê forçado a deixar as lembranças da 

pátria, castrado pela figura autoritária do pai, obrigado a fugir de quatro para seu gueto, 

sucumbindo aos valores e forças dos lugares que habita. Ego, a figura formada enlaçando as 

outras duas imagens. O narrador? Ou pistas para que o leitor possa ajudar o autor a construir 

sua identidade migrante?  

O estrangeiro é, desse modo, um perturbador da ordem estabelecida. A definição de 

estrangeiro não se restringe somente ao encontro com culturas e costumes diferentes, bastando 

para tal apenas que o sentimento de ser estrangeiro ou de estar estrangeiro, ou estranho, 

domine o eu para ampliar a relação com o outro. 
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3.3 -  Bastardo! 

 

 

Na história da colonização e posterior descolonização, o sentimento de mal-estar 

gerado pelo herdeiro ou pelo deserdado é uma figura comum. A identidade de toda a América 

se constitui nesse processo. A Malinche analisada por Octavio Paz (1972) trata do estupro e 

da entrega do colonizado ao colonizador na História do México. Desse desejo confuso, 

proibido, nascem os mexicanos, os hijos de la Chingada. A reivindicação é pela terra que lhes 

pertence “A chingada é a Mãe aberta, violada ou seduzida pela força. O ‘Filho da Chingada’ é 

o fruto da violação do rapto, da burla” (PAZ, 1972, p. 75). Dona Malinche é essa entrega, é a 

violação. Ela abandona o seu povo para se oferecer a Cortéz e essa doação não é perdoada. 

Chingar é o triunfo do fechado, do macho (el chingón) sobre o aberto. Pode ser o que chinga 

ou o que é chingado, o que humilha ou o que é humilhado. 

Em contrapartida, a frase “eu sou teu pai” não representa reconhecimento, tampouco o 

carinho da paternidade, e sim a injunção da autoridade. Chingar dá a ideia de violar, de 

fracassar; chingar jamais é com consentimento daquele que é chingado. É um verbo 

“masculino”, “cruel”. 

A nossa solidão e a nossa agonia se iniciam no momento em que deixamos o útero 

materno, o que nos faz cair em um mundo hostil e nos sentirmos culpados por termos nascido. 

“A questão da origem é o centro secreto da nossa ansiedade e angústia” (PAZ, 1972, p. 75), o 

que nos remete ao estranho de Freud e sua leitura do desejo de regressar ao útero materno (o 

que também pode ser estendido ao retorno à pátria).  

Tzvetan Todorov explica que os mexicanos pós-independência passaram a acusar e 

desprezar a Malinche que se tornou símbolo da traição dos valores autóctones, da submissão 

servil à cultura do outro (TODOROV, 2003, p. 147). A Malinche, mulher “dada” de presente 
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aos espanhóis, domina a língua dos astecas e também o espanhol, e, por isso, apresenta 

alguma “utilidade”. Deve-se supor que guardasse rancor a seu povo de origem, pois, além de 

traduzir, facilita os objetivos dos conquistadores, interpretando para Cortéz comportamentos e 

tomando iniciativa frente a Montezuma, quando necessário. Por isso mesmo, a figura de La 

Malinche é contraditória e seu mito constantemente revisto por diferentes autores, tornando-

se, com o tempo, até mesmo símbolo do feminismo, já que foi a única mulher de papel ativo, 

inserida na cultura Inca.  

Malinche é acusada de ser traidora e tradutora, ou seja, de estabelecer as pontes 

linguísticas e culturais entre os dois povos. Ela se torna a “mãe da nação mexicana”; seu filho 

com Cortéz confirma a traição, e é considerado o primeiro mexicano. 

O bastardo é o que não é de raça pura, um “vira-latas” (como definirá o próprio 

Rushdie), ilegítimo, estranho, não pertencente ao meio. O bastardo não pressupõe etnia, mas 

ligações de paternidade, conduta social, quebra da organização sistêmica que faz com que 

aquele filho seja “extra” e, apesar dos laços consangüíneos, se torne um estranho-familiar. Ele 

é indesejado e como tal deve se manter escondido, porém essa paternidade secreta de repente 

se revela e esse filho cobiça reivindicar o que é seu por direito: o pai. 

A história da Índia também nos mostra relação semelhante à da América Latina no que 

se refere ao período de dominação. Para a Nova Índia, ganhar independência significa perder 

sua referência de autoridade, de paternidade, e seus filhos, os indianos, diante da sensação de 

perda, não mais adaptados à casa materna, desejam partir ou ir atrás desse pai britânico que os 

abandonou:  

 

Bombay est une ville construite par des étrangers sur une terre conquise: 
moi, que ma si longue absence avait qualifié pour être considéré comme 
étranger  moi-même, j’eus la conviction que j’avais, moi aussi, une ville et 
une histoire à conquérir. (RUSHDIE, 1993, p. 20).  
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Ao avaliar o desenraizamento que seguiu à Segunda Guerra Mundial, o historiador 

Eric Hobsbawn (1995) diz: 

 

Não havia refugiados apenas na Europa. A descolonização da Índia, em 1947 
criou 15 milhões deles, obrigados a cruzar novas fronteiras entre a Índia e o 
Paquistão (nas duas direções), sem contar os 2 milhões mortos na guerra 
civil que se seguiu. [...] em resumo a catástrofe desencadeada pela Segunda 
Guerra Mundial é quase certamente a maior na história humana. O aspecto 
não menos importante dessa catástrofe é que a humanidade aprendeu a viver 
num mundo em que a matança, a tortura e o exílio em massa se tornaram 
experiências do dia-a-dia que não mais notamos. (HOBSBAWN, 1995, p. 
58). 

 

 É através de Salim Sinai em Os filhos da meia-noite (2006) que Rushdie vai 

desvendar esses acontecimentos. O aspecto mais acentuado na história de Sinai é que ele fora 

trocado, por Mary Pereira, ainda na maternidade, sendo ironicamente criado como um menino 

rico de uma família muçulmana enquanto, em seu lugar, era criado um menino pobre e hindu 

de nome Shiva, um alter ego de Sinai, ligado à matança e à guerra. A partir do momento em 

que Sinai descobre a troca ele passa a ser tratado como bastardo e a se sentir como tal. De 

filho preferido a rejeitado, bastardo, ele se lança em exílio. Em Salim e Shiva já é possível 

perceber os agentes que mais tarde farão o anjo e o demônio de Os versos satânicos (2008b). 

Na guerra entre Paquistão e Índia, já adulto, Sinai perde toda a sua família e, atingido 

por uma escarradeira de prata, perde também a memória. Luta no Paquistão contra a Índia e 

passa a viver em Nova Deli, no gueto dos mágicos, junto com a feiticeira Parvati (alusão à 

deusa hindu de mesmo nome, mãe de Ganesh).  

A guerra continua e é a feiticeira que o ajuda a escapar. Parvati tenta através de seus 

encantamentos ter um filho com Sinai, mas ele se esquiva, vendo nela o amor incestuoso (pela 

semelhança com o rosto de sua irmã de criação). Decidida a traí-lo - mantendo a recorrência 

da traição indispensável ao tema da bastardia – a mulher se entrega ao inimigo de Salim, 

Shiva. Contudo, é Salim quem assume a criança gerada, mantendo a linhagem bastarda. 
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Padma, a mulher para quem Salim narra a história, assustada, o acusa de tê-la 

enganado, pois não se preocupara em lhe dizer a verdade, ao admitir ser um “anglo-indiano”. 

A impureza de Sinai é a mesma de Rushdie que também “embaralhou” suas identidades. 

Assim, o narrador se defende das ações monstruosas que fazem dele um bastardo dizendo: 

 

Não. Não sou nenhum monstro. Nem mesmo fui culpado do embuste. 
Forneci pistas... [...] aquilo não fazia a menor diferença! Eu ainda era o filho 
deles; eles continuavam a ser meus pais. Numa espécie de falha coletiva de 
imaginação, percebemos que simplesmente não éramos capazes de escapar 
de nosso passado. (RUSHDIE, 2006, p. 164). 

 

A afinidade parental se torna mais afetiva do que consanguínea, uma alusão às 

diferentes escolhas (a pátria, a família, a cultura, as relações literárias).  

A relação antagônica entre Sinai e Shiva, como já dissemos, também pode ser 

comparada com a de Tânios e de Raad. Em O rochedo de Tânios (1998b), o personagem 

central da trama descobre que não é filho de Gérios, mas de uma relação adúltera de sua mãe, 

Lâmia, com o sheik de Kfaryabda. Lâmia é uma mulher cuja beleza não havia igual. 

Misteriosa e sedutora representa o estereótipo da mulher oriental. Gérios, o marido, é fiel, 

honesto e serve ao sheik Francis que, por sua vez, demonstra autoridade, mas é também um 

sedutor e tem direito sobre as mulheres do reino que a ele muitas vezes se entregam. Na 

relação com Lâmia, fica claro o fascínio da moça pelo sheik, subentendendo-se mesmo uma 

relação de amor. É desse amor possível que é gerado Tânios. 

Lâmia sente-se traída, abandonada, enganada pelo marido o que a faz ceder à tentação 

(“Era o medo? Era o desejo? Ou talvez o medo houvesse animado o desejo?” – MAALOUF, 

1998b, p.36) do sheik. Partilham juntos os “frutos de setembro”. É essa a  informação que 

encerra a primeira passagem e, na seguinte, com anotações da crônica montanhesa, nos é 

informado que a esposa do intendente do castelo deu à luz um menino em 1821, por volta do 

mês de junho (ou seja, nove meses depois). A entrega de Lâmia praticamente tem o 
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consentimento de Gérios que parece se fazer de desentendido, sendo sempre subordinado ao 

sheik. Toda essa resignação vem à tona mais tarde e o intendente, tão correto, se transforma 

em assassino. Aquilo que criticava em Lâmia – a dificuldade em saber se colocar em sua 

posição no castelo, como mulher do intendente e não como uma criada – parece que também 

se estendia a ele: nem criado, nem nobre; viviam em um “entre-lugar”. Somente o assassinato 

do patriarca desnuda-lhe o caráter, acende sua honra e faz dele um verdadeiro pai para Tânios, 

que temia ser obrigado a viver no castelo e receber como herança a submissão, ser obrigado a 

seguir com Raad o “pacto” silencioso de servilismo estabelecido entre o sheik e Gérios. 

O nome de Lâmia era evocado para se referir a sua beleza e a sua inocência, assim, o 

narrador pergunta ao velho Gebrayel se ela não sentia remorso por haver cedido à tentação, 

atraindo, através da sua falta, desgraças para a Montanha e para sua gente. O velho responde 

de pronto: “Passeia teus olhos por nossa Montanha. Suas encostas suaves, seus vales secretos, 

suas grutas, seus rochedos, seu sopro perfumado e as cores cambiantes de seu vestido. Bela 

como Lâmia. E ela também carrega sua beleza como uma cruz”; o ancião contesta 

comparando a mulher à terra e acrescenta: “Cobiçada, violentada, tumultuada, frequentemente 

tomada, algumas vezes amada e amorosa. Que significam, aos olhos dos séculos, o adultério, 

a virtude ou a bastardia? São apenas os ardis do parto” (MAALOUF, 1998b, p. 210). 

Entender a “tentação de Lâmia” é apreender o desejo de entrega do colonizado e como a 

bastardia surge no seio de uma comunidade. 

Lâmia, a mãe, a Malinche; Francis, o pai, a autoridade, Diego Cortês; Tânios o fruto 

proibido, o filho desejado-indesejado, estranho em seu próprio lar, bastardo como todo 

estrangeiro, bastardo como todo descolonizado. Mas, se a Malinche ocupou um papel dúbio 

ao se colocar como ponte entre as culturas, esse também será desempenhado por Tânios (ou 

pelos escritores da diáspora) desde o momento em que usará, como a mexicana, suas 
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estratégias para sobrevivência, colocando-se como intérprete e tornando-se símbolo para a 

mestiçagem entre culturas.  

Já em Os versos satânicos (2008b), o estupro não se dá pelo feminino, pela presença 

do conquistador que seduz e invade a terra, mas também há dor e medo. Salahudin 

Chamchawala, o garoto, é atraído para o estranho: a criatura de ossos e de óculos de marfim 

com o dhoti aberto ao vento que o obriga a colocar as mãos entre as “pernas velhas e 

descarnadas”. Há também a insinuação da entrega, embora menos poética do que no caso de 

Lâmia ou da Malinche, pois “Salahuddin nunca soubera lutar; fez o que foi forçado a fazer” 

(RUSHDIE, 2008b, p.48); violentado, o menino, se vê compelido a silenciar prevendo que o 

pai diria que a culpa era dele mesmo:   

 

Parecia-lhe que tudo o que achava de repugnante, tudo o que achava de 

detestável em sua cidade natal, tinha se concretizado no abraço ossudo do 

estranho, e agora, que escapara daquele esqueleto maligno tinha de escapar 

também de Bombaim, ou morrer [...] mesmo sem a ajuda da lâmpada 

maravilhosa do pai. (RUSHDIE, 2008b, p. 49).   

 

Assim é que, aos olhos do personagem, partir torna-se imprescindível, uma forma de fugir da 

cidade e de todas as lembranças da violação. A única solução possível.  

 Para Gibreel Farishta também há uma versão desse encontro com a alteridade, porém 

de modo mais irônico. O velho dos ossos é transformado em Basaheb Mhatre e Gibreel 

Farishta em uma “inocente donzela”: 

 

Ao mergulhar no sono, ele viu a si mesmo sentado num estrado coberto de 
rosas, sorrindo timidamente debaixo do sari-pallu que tinha, modestamente, 
colocado sobre o rosto, quando seu novo marido, o Basaheb Mhatre, esticou 
uma mão amorosa para retirar o tecido e olhar suas feições num espelho 
colocado no colo dele. Esse sonho de se casar com Babasaheb o despertou, 
vermelho e quente de vergonha, e depois disso ele começou a se preocupar 
com a impureza de sua constituição, capaz de criar visões tão terríveis. 
(RUSHDIE, 2008b, p. 31). 
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 O uso do espelho é uma referência a uma artimanha das mulheres indianas quando 

conhecem seus pretendidos, e, embora no caso de Gibreel esse encontro aconteça apenas em 

sonho, ele revela o desejo pelo outro, o jogo da sedução entre dominante e dominado. Tais 

artifícios nos levam diretamente à história de Aziz e Nasim Ghani, personagens de Os filhos 

da meia-noite (2006), avós de Salim Sinai. A filha do fazendeiro, moça recatada, contraiu um 

sem-número de doenças e que eram examinadas através de pequenos furos no lençol pelo dr. 

Aadam Aziz,  

 

Assim, aos poucos, o dr. Aziz veio a formar uma imagem mental de 
Nasim, uma colagem desconjuntada das partes inspecionadas aos 
pedaços. Esse espectro de uma mulher seccionada começou a persegui-
lo, e não apenas em sonhos. A imaginação do médico colava os 
fragmentos, e a moça o acompanhava por toda parte, passando a morar 
na sala de estar, de sua mente, de modo que, acordado ou dormindo, 
sentia na ponta dos dedos a maciez de sua pele coceguenta, ou os 
minúsculos pulsos perfeitos, ou ainda a beleza dos tornozelos; sentia o 
perfume de lavanda e chambeli; escutava-lhe a voz e o riso de 
garotinha; no entanto, ela não tinha cabeça, pois o médico nunca lhe 
vira o rosto. (RUSHDIE, 2006, p. 40). 

 

 Foi assim que o dr. Aziz resolveu como preencher a lacuna deixada por Deus: 

 

Não havia muita coisa que ele pudesse fazer. Seus sentimentos tinham 
adquirido vida própria. Em suma, meu avô havia se apaixonado, e 
passara a considerar o lençol furado como algo sagrado e mágico, pois 
através dele vira as coisas que haviam preenchido o buraco dentro de si, 
o vazio criado quando ele fora atingido no nariz por um montículo de 
terra e insultado pelo barqueiro Tai. (RUSHDIE, 2006, p. 42). 

 

Por essa razão é que se torna possível identificar o amor como um guia essencial. É ele 

quem consente a traição de Lâmia, é ele que incita a rivalidade entre Tânios e Raad (na 

disputa pela filha de Roukoz), é ele que leva Tânios embora das montanhas do Líbano, mas é 

também ele que reata os laços do ser. Como vimos nas palavras de Andersen, no conto A 

sombra, a poesia nas grandes cidades é Unheimlich, vive às escuras, solitária, recalcada, à 
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espreita de seu duplo (o poeta) para ser novamente ativada. Este é o bastardo, o estrangeiro, a 

alegoria do intelectual divido entre duas culturas, o habitante do terceiro espaço, capaz de 

articular as tensões aí geradas. 

A definição de bastardia é dada por Rushdie em O último suspiro do mouro: 

 

Louvo a atitude de desafio dos meus pais; e observe-se, quis o Destino que 
os dois – por não serem religiosos – não precisassem romper com nenhuma 
raiz religiosa. Eu, porém, não fui criado como católico nem como judeu. Eu 
era as duas coisas, e não era nada, um judeólico anônimo, um caju, um Juca, 
um viralata. Fui – como é mesmo que se diz hoje? – atomizado. Isso: um 
bastardo de Bombaim. Um petardo de bomba-Im. 
Bastardo: gosto da palavra. Gosto das palavras em ardo, erdo, erda. Como 
merda. Como eu. (RUSHDIE, 1996, p. 114). 
 

A ironia presente na acepção dá pistas sobre a maneira como sua identidade bastarda é 

vista por ele. Resumir-se como um “viralata” é assumir natureza múltipla e que é própria do 

bastardo. É nessa obra também que temos uma insinuação de que o personagem principal 

seria fruto de uma noite mal-explicada: 

 

Exatamente nove meses antes do meu nascimento, houve uma noite mal-
explicada. Porém se deve sempre adotar o preceito de que o réu é inocente 
até sua culpa ser provada, e nem Aurora nem o grande líder, já falecidos, 
deixaram nenhuma prova da culpa. É possível que haja explicações bem 
razoáveis para todas essas questões. Os filhos nunca entendem os pais. 
(RUSHDIE, 1996, p. 188). 
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O mouro trata a bastardia com bastante zombaria, citando a inocência que poderíamos atribuir 

às metrópoles imperialistas, todavia, como os filhos não entendem os pais, faltará 

compreensão por parte dos colonizados. Se existe uma prova, essa são os próprios filhos 

bastardos. Aurora e o líder não teriam deixado prova? (ela parece ser a mesma proporcionada 

pela relação entre o sheik e Lâmia). E o mouro conclui, sugerindo sua nobreza, que poderia 

ser a ligação com a monárquica Inglaterra: “Seria o máximo da vaidade eu afirmar, sem 

nenhuma base sólida, que pertenço – ainda que não de modo tão legítimo – a tão nobre 

estirpe! Leitor: tudo que fiz foi expressar uma certa perplexidade, mas esteja certo de não 

estou afirmando nada” (RUSHDIE, 1996, p. 188). A bastardia, mais uma vez, como acontece 

com Tânios, é uma sugestão apenas.  

E a bastardia parece se espalhar por todos os lugares. Rushdie explica que a própria 

Bombaim é uma cidade bastarda, filha de Portugal e Inglaterra. O entre-lugar: 

 

Bombaim era o centro, sempre fora, desde o momento de sua criação: filha 
bastarda de um casamento luso-inglês, e no entanto a mais indiana das 
cidades. Em Bombaim, toda-a-Índia se encontrava com a não-Índia, com o 
que atravessava o oceano escuro para fluir em nossas veias. Tudo o que 
ficava ao norte de Bombaim era o Norte da Índia; ao sul, o Sul. Ao leste, o 
leste da Índia; ao oeste, o ocidente do mundo. Bombaim era o centro; todos 
os rios desaguavam em seu mar humano. Era um oceano de histórias, nós 
todos éramos os narradores, e todo mundo falava ao mesmo tempo. 
(RUSHDIE, 1996, p. 366). 

 

Em toda a Nova Índia, o sonho que todos partilhávamos, estavam nascendo 
crianças que só parcialmente descendiam de seus pais – os filhos da meia-
noite eram também os filhos daquela época: concebidos, entendam, pela 
história. Isso pode acontecer. Principalmente num país que é ele mesmo uma 
espécie de sonho. (RUSHDIE, 2006, p. 164). 

 

 A pluralidade de vozes nasce e um “oceano de histórias”. Nesse entre-lugar 

encontram-se os próprios escritores e intelectuais, conforme explica Rushdie (1993): longe do 

Olímpo, são obrigados a viver no mundo comum e a aceitar a natureza provisória da verdade, 

de toda certeza. O papel desses escritores migrantes será controverso. Irão se rivalizar com 
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políticos, já que de alguma maneira ambos lutam por um mesmo território. Se o romance é 

um modo de negar a versão oficial da verdade (colocada pelos homens políticos) essa 

possibilidade da visão dupla, de reescrita, se tornará uma ameaça. Assim, Rushdie acredita 

que a literatura pode e deve desmentir tais versões: 

 
L’ écrivain indien, quand il regarde à nouveau l’ Inde, se sent un peut 
coupable. (Bien sûr, je parle encore en fonction de moi-même). Je pense en 
ce moment à ceux d’entre nous qui ont émigré... et je soupçonne que parfois 
nous pensons tous que c’etait une erreur, quand nous trouvons que nous 
ressemblons à des hommes et des femmes d’après la chute. Nous sommes des 
hindous qui avons traversé les eaux noires, nous sommes des musulmans qui 
mangeons du porc. Et le résultat – comme l’indique l’utilisation que je fais 
de la notion chrétienne de chute – c’est que nous appartenons en partie à 
l’Occident. Notre identité est à la fois plurielle et partielle. Parfois nous 
avons l’impression d’être assis entre deux chaises. Mais même si ce terrain 
est ambigu et mouvant, ce n’est pas un territoire inculte pour un écrivain. Si 
la littérature consiste en partie à trouver de nouveaux angles pour pénétrer 
la réalité, alors, une nouvelle fois, notre éloignement, notre grande 
perspective géographique peut nous fournir de tels angles. Ou c’est peut-
être simplement ce que nous devons penser pour faire notre travail. 
(RUSHDIE, 1993, p. 26). 

 

Nessa reflexão podemos perceber o sentimento de culpa que muitos escritores podem 

experimentar por haver abandonado a terra de origem; porém essa ideia é logo desfeita, pois é 

justamente o fato de ser um “muçulmano que come carne de porco”, um homem que vive 

entre Ocidente e Oriente, essa ambiguidade geográfica que lhes permite um olhar 

diferenciado. A bastardia do escritor migrante está em aceitar ser ao mesmo tempo plural e 

parcial, como se estivesse sentado entre duas cadeiras. É desse lugar que acontecerá a 

transformação, a entrada do novo. 

A imagem do entre-lugar, o estar sentado entre dois mundos, simbolizando o 

sentimento do escritor migrante, é metaforizada na recursiva figura da montanha. A metáfora 

está presente em ambas obras: em O rochedo de Tânios (1998b) representa o próprio o 

Líbano, aparece como o rochedo com nome de Tânios; em Os versos satânicos (2008b) na 

recorrência do monte Everest, seja o edifício onde mora Gibreel Farishta antes de seu suposto 

sumiço – ponto de onde Rekha, contaminada pelo vírus do renascimento se joga junto com 
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seus filhos: “se ele podia, ela também podia ter asas e raízes nos sonhos” (RUSHDIE, 2008b, 

p. 23) – seja o próprio monte, elo de ligação entre ele e sua amada Alleluia Cone, a 

escaladora. A montanha onde se situa a aldeia de Kfaryabda parece ser, antes de tudo, um 

ponto estratégico, como, aliás, todo o Líbano, situado entre o Oriente e Ocidente. O rochedo 

onde Tânios se sentou para pensar antes de partir, numa sugerida relação autobiográfica, 

permite olhar a terra e o horizonte simultaneamente. O monte Everest é o ponto mais alto do 

mundo, atingir seu cume é uma forma de superação. Todos esses lugares nos ligam ao final de 

Os Lusíadas (2010), em que Vasco da Gama, guiado por Tétis, vislumbra “a máquina do 

mundo”. Tânios observando com sua luneta, Gama olhando as engrenagens do mundo, uma 

observação emblemática, como se desse entre-lugar discernissem o centro do mundo, de si 

mesmos, e nesse mergulho do “eu”, do “outro”, pudessem apreender um ponto máximo de 

consciência. O sentido maniqueísta não nos engana; há a dúvida entre o ficar e o partir, pois é 

também daqui, do alto da montanha, que devem nossos personagens pensar. É o ponto 

derradeiro do emigrante, daquele que sonha com o “além-mar” e, paradoxalmente, já sente 

saudade da terra que deixará sem saber se poderá retornar.  

Desse modo, percebe-se que para que aconteça a síntese de dois mundos há a 

necessidade de negociação cultural, cuja tarefa cabe aos filhos bastardos, àqueles para quem a 

identidade é invariavelmente “traduzida”, obrigando-os a renunciar a qualquer tipo de 

purismo, conforme resume Todorov ao falar a respeito da Malinche: 

 

Ela é, para começar, o primeiro exemplo, e por isso mesmo o símbolo da 
mestiçagem das culturas; anuncia assim o estado atual de todos nós, que, 
apesar de nem sempre sermos bilíngues, somos inevitavelmente bi ou 
triculturais. A Malinche glorifica a mistura em detrimento da pureza [...] Ela 
não se submete simplesmente ao outro [...] adota a ideologia do outro e a 
utiliza para compreender melhor sua própria cultura, o que é comprovado 
pela eficácia de seu comportamento. (TODOROV, 2003, p. 147). 
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Em Os filhos da meia-noite, ao descobrir que Sinai não era seu filho a mãe lhe diz, 

tentando reparar: “O amor, meu menino, é uma coisa que toda mãe tem de aprender, ele não 

nasce com um bebê, mas é construído; e, durante onze anos, aprendi a amar você como meu 

filho” (RUSHDIE, 2006, p. 380). Nessa fala notamos uma analogia ao amor pátrio; é preciso 

aprender a gostar de seus filhos. No caso de um país como a Índia que teve um segundo 

nascimento, seus filhos também terão nascido todos após a sua independência e, portanto, 

serão todos “artificiais”, bastardos, pois só ao filho ilegítimo cabe a ideia de um amor 

“aprendido”. 

Ao final do texto o narrador conclui: “eles me pisotearão, com os números a 

marcharem um-dois-três, quatrocentos milhões quinhentos e seis, reduzindo-me a flocos, 

poeira sem voz” e acrescenta, como se pudéssemos ouvir a voz do próprio Rushdie:  

 

Do mesmo modo que, cadenciadamente, pisotearão meu filho que não é 
filho, e o filho que não será dele, e o dele que não será dele, até a milésima 
primeira geração, até que mil e uma meia-noites tenham concedido seus 
terríveis dons e mil e um filhos tenham morrido, porque é privilégio e 
maldição dos filhos da meia-noite serem tanto senhores como vítimas de sua 
época, renunciarem à vida privada e serem sugados para o vórtice 
aniquilador das multidões, serem incapazes de viver ou morrer em paz. 
(RUSHDIE, 2006, p. 600). 

 
 
Faz referência aos milhares de indianos que não são filhos daquela pátria, a não ser por terem 

nascido em solo indiano, ainda mais quando o conceito de nação e nacionalidade pode ser 

duvidoso. Remete à massa de emigrantes forçada a deixar o país pelos mais diversos motivos. 

Movimento cada vez mais comum às sociedades do “pós” (pós-modernas, pós-coloniais). 

Julia Kristeva argumenta em Estrangeiros para nós mesmos (1994) que o estrangeiro 

não está fora de nós. Muitas das vezes ele nos habita, é uma extensão do nosso ser.  

 

Estranhamente, o estrangeiro habita em nós; ele é a face oculta da nossa 
identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em que se 
afundam o entendimento e a simpatia. Por reconhecê-lo em nós, poupa-nos 
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de ter que detestá-lo em si mesmo. Sintoma que torna o “nós” precisamente 
problemático, talvez impossível, o estrangeiro surge quando surge a 
consciência de minha diferença e termina quando nos reconhecemos todos 
estrangeiros, rebeldes, aos vínculos e às comunidades. (KRISTEVA, 1994, 
p. 09). 

 

Existe um processo de transformação para o sentimento do indivíduo quando, de 

repente, descobre-se diferente de si mesmo e que culmina com a consciência do 

“estrangeirismo” vivida por nossos personagens.  

Kristeva também questiona se há estrangeiros felizes. A singularidade do estrangeiro 

lembra que ali existe alguém, o que impressiona, mas também causa repulsa. Aos poucos, 

podemos preferir a nossa própria singularidade e o amor ao estrangeiro pode se transformar 

em ódio. A felicidade jaz no desenraizamento, no nomadismo, no paradoxo do trânsito 

perpétuo. 

A fixação de raízes, intensa apesar de transitória, em uma pátria não-nacional, vem de 

uma atitude de paixão. Tudo se transforma a partir do momento em que é presumível ao 

estrangeiro agarrar-se a uma causa, a uma profissão ou a uma pessoa:  

 

A partir do momento em que os estrangeiros têm uma atitude ou uma paixão, 
eles fixam raízes. De forma provisória, com certeza, mas intensamente. Pois 
o desligamento do estrangeiro é apenas a resistência com a qual ele consegue 
combater a sua angústia matriciada. (KRISTEVA, 1994, p. 16).  

 
Kristeva questiona se não nos tornamos estrangeiros em outro país porque já o somos 

por dentro. O sentimento pode ser lido nas atitudes de Tânios, na de Gibreel que se viu 

acometido por um Vírus Fantasma e depois de seu quadragésimo aniversário abandonou sua 

velha vida, "sumiu do nada”, ou em Salahudin, que jamais se enxergou como um indiano. 

Para Kristeva (1994), existe uma ferida secreta que o impele a esse vagar constante. 

Ele carrega uma mágoa: o exilado é estranho à própria mãe e embora ela seja amada, a 

rejeição, a inacessibilidade e o orgulho fazem com que ele se desvie para um território 
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invisível e prometido, uma terra de sonhos, um além. O estrangeiro é o filho de um pai cuja 

presença não o detém; é aquele que perdeu a mãe.  

A orfandade é o desejo de independência do estrangeiro: “quem não viveu a audácia 

quase alucinatória de se pensar sem os pais – isento de dívidas e de deveres – não compreende 

a loucura do estrangeiro, o que proporciona como prazer (‘Sou meu único senhor’), o que ela 

contém de homicídio raivoso (‘Nem pai, nem mãe, nem Deus, nem senhor...’)” (KRISTEVA, 

1994, p. 28). Os pais são testemunhas invisíveis do passado do estrangeiro, exterminá-los é 

conseguir livrar-se para sempre de qualquer tipo de vínculo anterior que possa denunciar suas 

origens. É a perda das raízes. Tânios, ao descobrir que não é filho de Gérios, afirma não ter 

pai; Gibreel é órfão; enquanto Saladin é órfão de mãe e passa grande parte da narrativa de 

relações cortadas com o pai (que, de fato, morre ao final do romance), somente retornando 

durante a doença do mesmo, para perdoá-lo ou ser perdoado e, enfim, reconstruir sua vida.  

A orfandade, de modo geral, é tratada durante toda a narrativa de Os versos satânicos 

(2008b), correndo em paralelo com a bastardia. A situação de Gibreel é comparada à de 

Maomé, como se pode ler no trecho que se segue: 

  

Às vezes, porém, pegava a si mesmo no ato de formular pensamentos 
blasfemos, como por exemplo quando, sem querer, caiu no sono em seu 
catre na casa de Mhatre, e por um capricho sonolento começou a comparar a 
sua própria condição com a do Profeta na época em que, tendo ficado órfão e 
sem fundo, conseguiu grande sucesso em seu emprego de gerente de 
negócios da rica viúva Khadija, e acabou se casando com ele. (RUSHDIE, 
2008b, p. 31). 

 

É na descrição do profeta que se dá a definição do estilo de vida e das necessidades 

dos órfãos, considerando suas habilidades para negociar (a mesma usada para casar com a rica 

viúva): “Os órfãos aprendem logo que são alvos móveis e desenvolvem um passo ligeiro, 

reações rápidas, uma calada cautela” (RUSHDIE, 2008b, p. 106). Quando o profeta se encontra 



 
 

165 

nos lençóis de Hind, a posição dos órfãos é novamente mencionada, aludindo às tribos 

nômades: 

 

Um profeta, Isa, nascido de uma mulher Maryam, não nascido de nenhum 
homem, sob uma palmeira do deserto. [...] Ela relembra sua excitabilidade: a 
paixão com que defendia, a noite inteira se preciso, que a vida nômade 
antiga fora melhor que aquela cidade de ouro onde as pessoas expunham 
suas filhas bebês ao deserto. Nas tribos de antigamente, até os órfãos mais 
pobres eram cuidados. (RUSHDIE, 2008b, 134). 

 

 A outra órfã é a pequena Ayesha, a vendedora de esmaltes. Apesar de sua extrema 

beleza, teve dificuldades para se casar, pois quando atingiu a puberdade começou a selecionar 

demais os pretendentes a marido, o que fez com que as pessoas dissessem que esperava 

alguém vindo do Céu (Gibreel será esse alguém). Os pretendentes reclamavam, mas tinha 

motivos para ser tão seletiva: era órfã e, além disso, epilética (como vimos, um traço que 

causa o estranhamento). O também órfão Osman, o palhaço, se apaixona por ela. 

Mais um aspecto é que o estrangeiro é aquele que tem uma vida sexual desregrada, 

como observa Kristeva: 

 

É a explosão do recalcamento que conduz o estrangeiro à travessia de uma 
fronteira rumo ao exterior. Separar-se da sua família, do seu idioma, do seu 
país, para vir assentar em outro lugar é uma audácia acompanhada de um 
frenesi sexual: sem mais proibições, tudo é possível. (KRISTEVA, 1994, p. 
37).  

 
e essa marca está presente nas relações entre Chamcha e Pamela Lovelace ou entre Gibreel e 

Alleluia Cone (ou todas as outras mulheres que se rendem aos encantos do semideus com 

hálito de enxofre). Tânios também se envolve com um amor desregrado – embora seja 

narrado com toda a poesia estética que Maalouf garante à cena – ao se entregar a Thamar, a 

moça que sobe as escadas com uma cesta de laranjas na pensão do alepino. Tal relação 

confirma, ao mesmo tempo em que reduz, sua sensação de ser estrangeiro. 
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Se em nenhum lugar se é mais estrangeiro do que em solo francês, conforme Kristeva, 

é porque o espírito nacionalista do francês é forte o suficiente para dificultar a “mescla” do 

estrangeiro. Na França, ou se é odiado ou desejado, mas nunca neutro – uma visão que, sem 

dúvida, pode ser estendida à Inglaterra. Existe, contudo, um prazer masoquista por parte do 

estrangeiro. O exílio lhe serve de refúgio e revela seu prazer em, de alguma forma, se 

submeter. Ao mesmo tempo, de seu esconderijo, pode gozar das fraquezas e histerias de seu 

senhor. Assim, Julia Kristeva (1994) conclui seu texto com uma ideia quase irônica: se todos 

são estrangeiros, então ninguém é estrangeiro.  

A discussão sobre o bastardo igualmente suscita a necessidade de acionar as figuras da 

teratologia, estabelecendo um paralelo entre as diferenças, anomalias e a própria filosofia 

inerente a ambos. 

 O  monstro é o que não é humano, mas construído com traços humanóides. De um 

modo geral, são criados para servirem de exemplo à sociedade. Pode ser aquele que deturpa a 

verdade, que a desestabiliza, apontando algo que deveria ter ficado à margem. Além da ideia 

de vilania, se associa ao desvio da regra, às atitudes inesperadas. Os primeiros monstros, por 

exemplo, foram mulheres (Lilith, Medeia, Medusa), pois havia uma ligação do monstruoso 

com o comportamento sexual. A própria etnia pode marcar um “eu” monstruoso. Os negros, 

por exemplo, tiveram sua índole mal interpretada porque a cor negra sempre esteve ligada ao 

fogo dos infernos, aos pecados. 

 O bastardo é sempre monstruoso, pois é um filho gerado fora de contexto e sua 

presença é perturbadora. O narrador completa associando o nascimento de Tânios ao mal: 

“sim sempre essa mesma dúvida que pairava acima do sheik e de Lâmia, acima do castelo, 

acima desse canto de Montanha, como uma nuvem de chuvas pegajosas e maléficas” 

(MAALOUF, 1998b, p.165). O sheik deixa Gérios e Tânios escaparem após o assassinato. 
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“Se Tânios era seu filho...”, sempre o “se” colocando a condição da bastardia em uma forma 

condicional. 

Expulso do centro, seu retorno é temido por trazer a verdade reveladora. São 

colocados como uma coisa à parte e, portanto, sagrada e ao mesmo tempo, profana. O 

estrangeiro passa a ser lido pelo viés do monstruoso. 

A partir do final do século XIX inicia-se uma tendência artística de se subverter os 

princípios do antropomorfismo. As duplicações anunciadas pelo romantismo, sugerindo a 

perda da integridade do corpo são evidenciadas nos monstros e engrenagens do século XX. A 

“perda da cabeça” retratada na Segunda Grande Guerra é apenas consequência de um 

movimento de vanguarda que já havia iniciado anteriormente. 

O princípio da arte surrealista está no dépaysement, ou seja, no deslocamento de um 

objeto de seu lugar habitual a fim de fazer eclodir significados completamente novos, 

“abandonarão por completo seu destino previsível e sua identidade, passando de seu falso 

absoluto, por uma série de valores relativos, para um absoluto novo, verdadeiro e poético: o 

guarda-chuva e a máquina de costura farão amor” (ERNST apud MORAES, 2002, p. 48).15 

O deslocamento, aos olhos do surrealismo, cria uma nova possibilidade através da 

justaposição de dois significados. Bataille propõe que através do erotismo seja possível a 

fusão e a supressão de limites.  

 

À fusão dos corpos corresponde a violação das identidades: dissolução de 
formas constituídas, destruição da ordem descontínua das individualidades. 
Na experiência do amor, objetos distintos se confundem até chegar a um 
estado de ambivalência no qual o sentido de tempo – de duração individual – 
amplia sua significação. A passagem da vida é então restada no seu termo 
final: “o sentido último do erotismo é a morte”. (MORAES, 2002, p.50-51). 

 

                                                 

15 Referência ao artista novaiorquino Man Ray e a ilustração para revista Minotaure (1933). 
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De certa forma vê-se na força erótica o poder destrutivo. Para os demais surrealistas 

ela é a força criadora. Em O rochedo de Tânios (1998b), o encontro de Lâmia e do sheik gera 

o filho ilegítimo e acarreta no peso do destino sobre a aldeia. Já o encontro amoroso entre 

Tânios e Thamar figura como o sopro de vida dos amantes.  

Segundo Eliane Robert Moraes (2002), para que o modernismo levasse adiante seu 

projeto foi preciso destruir o corpo, decompondo sua matéria e oferecendo-o em pedaços. Na 

arte surrealista, o homem é pintado parecendo-se cada vez menos com um homem. É essa 

desatropomorfização que renasce em Os versos satânicos (2008b) quando Chamcha se 

transmuta em diabo ou Gibreel Farishta em anjo, isto é, através da metamorfose que dá 

entrada nas duas obras marcando a transformação constante com que o estrangeiro será 

obrigado a lidar e que, por isso mesmo, caracterizará o bastardo. 

 A identidade corporal deveria ser zerada lançando o corpo à fantasmagoria total. A 

união de metades, de reinos, fazendo um objeto variar entre o natural e o artificial, é o espírito 

central da arte surrealista, uma arte para onde os efeitos do estranho convergem. 

 

Uma vez liberados de suas aparências de suas propriedades físicas e de suas 
funções, os objetos passaram a ser dotados de um inesgotável poder de 
migração. Instaura-se uma atmosfera de indeterminação e de incerteza que 
evoca um tempo primeiro, quando as coisas não conheciam estados 
definitivos, não havia oposições nem contrários. Um tempo de incessantes 
metamorfoses. (MORAES, 2002, p. 76). 

 

É a esse estágio que nossos autores parecem regressar, fazendo com que seus 

personagens retornem ao tempo das metamorfoses: de um lado como hibridização (física, 

cultural...), de outro, como o “ponto zero”, a um estágio anterior a partir do qual é possível se 

transformar em qualquer coisa distinta (a presença do anjo que anuncia e a do demônio 

terminal, em Rushdie, simbolizam os dois extremos dessa “nulidade” que retorna na pós-

modernidade). As modificações, como quer que se dêem, apontam para a construção de uma 

única identidade: a do bastardo. 
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Moraes (2002) explica que, desde o século XIX, o homem vem sendo desfigurado e 

que, uma vez fragmentado, sua unidade só poderia ser recuperada por formas híbridas e/ou 

monstruosas. Tais figuras vão sendo elaboradas até que Georges Bataille coloca de novo em 

cena a figura do acéfalo (um homem cuja cabeça havia sido abandonada, restando-lhe 

somente o corpo, em contraste com o imaginário do fin-de-siècle que destacava justamente a 

cabeça). O novo homem desumaniza o homem: “o acéfalo não é um homem. Tampouco é um 

deus. Ele não é eu, mas ele é mais eu que eu: seu ventre é o Dédalo no qual ele perde-se de si 

mesmo, perde-me com ele, e no qual eu me reencontro sendo-o, quer dizer, monstro” 

(BATAILLE, apud MORAES, 2002, p. 89-90). 

Jeffrey Jerome Cohen (2000) propõe uma leitura das culturas a partir dos monstros 

que elas engendram. No caso do nosso estudo, o bastardo é o monstro. Para compreender tais 

culturas é preciso, antes de tudo, observar as sete teses elaboradas por Cohen.  

Tese I: O corpo do monstro é um corpo cultural. O monstro nasce na encruzilhada 

metafórica, corporificando um determinado momento cultural, assimilando, simultaneamente, 

medo, desejo, fantasia e independência.  

 

O corpo monstruoso é pura cultura. Um constructo e uma projeção, o 
monstro existe apenas para ser lido: o monstrum é, etimologicamente, 
‘aquele que revela’, ‘aquele que adverte’, um glifo em busca de um 
hierofante. Como uma letra na página, o monstro significa algo diferente 
dele: é sempre um deslocamento; ele habita, sempre, o intervalo entre o 
momento da convulsão que o criou e o momento no qual ele é recebido – 
para nascer outra vez. (COHEN, 2000, p. 27). 

 

Na enfermaria da casa de detenção, Chamcha toma contato com as outras criaturas 

como ele (imigrantes/ híbridos). É no entre-lugar, na encruzilhada representada pelo hospital, 

que ele ouve os gritos de uma mulher dando à luz não um, mas um “exército conquistador” de 

bebês (como as mil crianças nascidas à meia-noite). A imagem representa a chegada 
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avassaladora e ininterrupta dos imigrantes na Inglaterra, “nascendo de novo” como Chamcha 

e Farishta o fizeram, ao mesmo tempo, sugere o nascimento de monstros. 

O bastardo é esse monstro porque é ele que assume o papel da revelação. 

Tese II: o monstro sempre escapa: O monstro sempre causa estragos por onde passa, 

deixa rastros de sua presença, porém ele é “imaterial”, desaparecendo para reaparecer em 

outro lugar. Seu corpo é corpóreo e incorpóreo ao mesmo tempo e sempre ameaça mudar (o 

mostro nesse sentido é representação maior de uma metamorfose sempre “em vias de”). 

Nenhum monstro morre mais de uma vez, mas se ele se recusa a morrer, ele retorna, ainda 

que com outra identidade. 

Roukoz se refugia nos limites de Kfaryabda e, recalcado, ameaça voltar para intimidar 

o sheik nas próprias cercanias do feudo. O banido retorna e assusta, mas, ao ser capturado, é 

decapitado e sua cabeça é levada à guisa de troféu. A atitude garante isto: que ele não 

reconheça o caminho de volta. 

Na recusa em morrer do personagem Chamcha lê-se uma mudança que aponta o 

fenômeno transcultural e transtemporal do estrangeiro. Farishta, por sua vez, escolhe a morte 

como forma de escapar, colocando um fim definitivo sobre si mesmo. Nesse sentido podemos 

vislumbrar a dualidade dos personagens e a eliminação de uma das metades que constituía o 

duplo do sujeito. O problema do duplo para Jorge Luis Borges não é se ver no espelho (1985), 

e sim descobrir dentro do “eu” a alteridade. 

Os “rastros” , como diz Ricoeur, já haviam sido largados pelos monstros a fim de 

abalizar sua passagem. É o que ocorre a Tânios que “escapa”, porém não sem antes deixar as 

“pegadas” de sua presença marcadas na cultura local, prontas a serem seguidas por outras 

gerações.  

 Quando o monstro desaparece, ele logo é substituído por outro (como acontece com as 

proles dos vampiros). Por isso, nosso “bastardo monstruoso” não concebe um único ser, e sim 
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gerações deles que se seguem, escapando e renascendo em diferentes locais, sempre com a 

mesma sina: mostrar. 

Tese III: O monstro é o arauto da crise de categorias. Os monstros se recusam a fazer 

parte da ordem classificatória das coisas, tornando-se híbridos cujos corpos (incoerentes) 

negam a sistematização. Eles aparecem em épocas de crise, sendo o princípio polifônico que 

convida a explorar novas percepções do mundo.  

Cohen (2000) alega que a geografia do monstro é um território ameaçador e, portanto, 

contestado. Como o monstro habita o limiar, sua função é questionar o sistema binário, 

instaurar a crise, funcionar como o terceiro termo, o suplemento (1973) de Derrida. A crise, 

no seio das obras, está na identidade obscura de Tânios que o rapaz tenta a todo custo 

formular; está na identidade ambígua em que Chamcha e Farishta se descobrem ao 

completarem a emblemática idade de quarenta anos.16 Ampliando-se o significado chegamos 

à crise identitária das nações que esses personagens bastardos corporificam. 

Tese IV: O monstro mora nos portões da indiferença: A alteridade pode ser construída 

no corpo do monstro, funcionando como o outro dialético. O terceiro termo resume o “fora”, 

o além, mas que se inicia no “dentro”. Segundo Cohen (2000) as diferenças já se dão antes 

mesmo das fronteiras serem cruzadas e o corpo monstruoso é aquele em que por excelência 

habitam as diferenças (culturais, religiosas, econômicas, sexuais). 

Os personagens centrais dos dois romances, O rochedo de Tânios (1998b) e Os versos 

satânicos (2008b), são a expressão dessa dificuldade em estar entre os mesmos. Na medida 

em que assinalam as diferenças, a não-conformação diante dos seus, estabelecem com eles a 

relação dialética sugerida por Cohen (2000), confirmando a ideia de que o mostro, o diferente, 

pode se fazer presente antes mesmo de se cruzar fronteiras.   

                                                 
16 Quarenta é um número significativo para os textos religiosos: Moisés ficou por 40 anos no Egito, Jesus vagou 
por 40 noites no deserto. Também foi o número de dias que durou o Dilúvio e número é também bastante 
emblemático para Os versos satânicos (2008b). 
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Tânios, à medida que tenta alçar novos voos através da aquisição de conhecimento, se 

diferencia da gente da sua aldeia, tornando-se um monstro “cultural”. Esse monstro pode ser 

visto na indignação de seu pai, Gérios, que adverte o menino sobre o perigo de ir “além” e, 

também, no contraste de ideais entre Tânios e Raad (personagem que contrariamente, por suas 

atitudes de barbárie, performatiza o monstruoso).  

 

Representar uma cultura prévia como monstruosa justifica seu deslocamento 
ou extermínio, fazendo com que o ato de extermínio apareça como heróico. 
Na França medieval as chansons de geste celebravam as cruzadas, ao 
transformar os muçulmanos em caricaturas demoníacas, cuja ameaçadora 
falta de humanidade podia ser lida a partir de seus bestiais atributos; ao 
definir culturalmente os “sarracenos” como monstra, os propagadores 
tornavam retoricamente admissível a anexação do Oriente pelo Ocidente. 
Esse projeto representacional era parte de todo um dicionário de definições 
estratégicas nas quais os monstros facilmente se transformam em 
significações do feminino e do hipermasculino. (COHEN, 2000, p. 33). 

 

A presença do monstro representa, portanto, a diferença cultural. Quanto mais Tânios 

estuda, mais ele se afasta da gente da sua terra, mais se ampliam seus horizontes. Ao descobrir 

que Gérios poderia não ser seu pai, a bastardia se inicia e se configura muito mais na gana 

com que o garoto se lança sobre a erudição do que na problemática dos laços consanguíneos. 

As deformidades corpóreas escrevem o monstruoso. “A própria história torna-se um 

monstro, desfigurante, autodescontrutiva sempre sobre o risco de expor a suturas que mantém 

costurados seus separados elementos em um corpo único e natural.” (COHEN, 2000, p. 35). 

Moraes Zogoiby, de O último suspiro do mouro (1996), é o monstro, o torto. A mão 

deformada aponta a diferença e simula a sua vida à gauche, sinistra. É a metáfora do escritor. 

Todos os pequenos desvios e violações fazem com que haja o risco de tornar-se 

monstro. J. Cohen (2000) alerta para esse perigo, lembrando-nos que os desvios sexuais 

podem conduzir ao monstruoso. Nessa linha, a conduta sexual “desviante” de excessos, uma 

constante entre os personagens de Os versos satânicos (2008b), é o aspecto que marca a 

diferença de gênero. 
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A inocente Lâmia ao se entregar ao sheik mostra sua conduta arriscando tornar-se uma 

Lilith. O próprio comportamento do sheik sempre insaciável, um sedutor; o de Chamcha ou de 

Farishta, com suas amantes, remetem ao apetite sexual dos monstros sempre descritos como 

pervertidos e pecadores, aludindo ao erotismo do oriental. A imagem do pecado era associada 

aos etíopes, cuja pele negra era explicada pela Igreja como “queimada pelo pecado e pelo 

vício” ao invés de queimada pelo sol, um sinal do demoníaco (o fogo do inferno), o que marca 

uma reação xenófoba.  

Os estereótipos do oriente (feminino), da África (de alma negra), dos desvios, são mais 

uma vez violentamente impostos. Entretanto, a multiplicidade de vozes de raças e de cultura, 

confinadas no corpo teratológico, potencializam a força com que esse monstro foge, resiste, 

ou perturba. Assim, ele constitui uma ameaça a destruir “não apenas os membros individuais 

de uma sociedade, mas o próprio aparato cultural por meio do qual a individualidade é 

constituída e permitida” (Cohen, 2000, p. 40). 

Se as criaturas revoltam-se contra o criador, como o Golem rabínico ou monstro de 

Doctor Frankenstein, é porque exigem de seus autores uma razão de ser, ou ainda, porque 

pretendem entender como seria se fossem “um outro”. É possível compreender a razão pela 

qual o nosso monstro (o bastardo) tenta acertar as contas com seu pai (o criador, a metrópole). 

Tese V: o monstro policia as fronteiras do possível: O monstro resiste à sua captura e, 

desse modo, situa-se como uma advertência do incerto. Deve-se ressaltar que a curiosidade 

pode ser mais punida do que recompensada.  

A explicação dada por Cohen (2000) é de que o monstro impede a mobilidade –sexual, 

geográfica ou social – delimitando os espaços em que os corpos podem transitar. Ao dar um 

passo além dessa geografia oficial, arriscamos ser atacados pelos monstros que patrulham a 

fronteira. Saladin Chamcha e Gibreel se deparam (depois de serem perseguidos pelo fantasma 
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de Rekha Merchant e toparem com a assombrosa Rosa Diamond) com a guarda costeira. 

Essas sentinelas comportam-se como monstros agindo de forma tortuosa. 

 

Todo monstro constitui dessa forma uma narrativa dupla, duas histórias 
vivas: uma que descreve como o monstro pode ser e outra – seu testemunho 
– que detalha a que uso cultural o monstro serve. O monstro da proibição 
existe para demarcar os laços que mantêm unido aquele sistema de relações 
que chamamos de cultura, para chamar a atenção – uma horrível atenção – a 
fronteiras que não podem – não devem – ser cruzadas. (COHEN, 2000, p. 
42-43).  

 

As fronteiras jamais devem ser cruzadas. O grande risco, entretanto, não é de ser pego 

pelos monstros, mas de se tornar um deles, daí a metamorfose imediata dos personagens de 

Rushdie, antes mesmo de tocarem o solo londrino. 

É o monstro que impede a entrada e a saída de elementos, mantendo os vínculos 

homossociais. Tudo o que o monstro representa deve ser banido ou exilado, o problema é que, 

na visão de Freud (1976a), o reprimido sempre retorna. Ele representa a mistura na mesma 

medida em que surge para impor as leis da exogamia ou do incesto. Ele delimita o perigo da 

impureza, sendo representado em muitas culturas como o temor da perda da identidade 

através da mistura. 

Para destruir o monstro é preciso desconstruí-lo, mas, ao fazê-lo, perceberemos que a 

ameaça está no processo que o compõe, não no fato. A diferença nele encontrada revela de 

que é feito, as partes que nele se somam (o sujeito e o outro). O bastardo é o encontro de pelo 

menos dois componentes, Índia e Inglaterra, Líbano e França, Oriente e Ocidente, em suma, o 

próprio e o alheio, que, quando misturados, miscigenados, ameaçam atacar toda uma 

estrutura. 

 

O monstro é transgressivo, demasiadamente sexual, perversamente erótico, 
um fora-da-lei: o monstro e tudo o que ele corporifica devem ser exilados ou 
destruídos. O reprimido, entretanto, como o próprio Freud, parece sempre 
retornar. (COHEN, 2000, p. 48). 
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Tese VI: O medo do monstro é realmente uma espécie de desejo. Os monstros se ligam 

às práticas proibidas. As criaturas que aterrorizam são as mesmas que atraem, provocando 

“fantasias escapistas”. Composto por um movimento duplo que, de certa forma, garante sua 

popularidade e como raramente são contidos na “dialética do simples”, nós suspeitamos dele, 

contudo invejamos sua liberdade. 

Existe uma perigosa fascinação no monstro e esse fascínio é que atrai o narrador de O 

rochedo de Tânios (1998b) atrás das pegadas do monstro, como também o faz em Origines 

(2004), investigando o caminho percorrido pelos personagens cindidos. A mesma atração é 

despertada em Os versos satânicos (2008b) no contato que há entre as das duas irmãs no sótão 

e o homem-bode ou até mesmo na simpatia exercida sobre nós, leitores. 

Em Kfaryabda, é o rochedo que serve de limite para a fronteira e o monstro que 

assombra esse limite é Tânios e seu desaparecimento não explicado se torna uma “ameaça 

invisível”. Interdição penosa que serve também de contenção para aqueles que desejam 

vencer. 

Às vezes, os monstros estão no inconsciente do desejo. Na alegoria dos “paraísos 

terrestres”, há tempos a presença desses seres misteriosos e imaginários criava o exotismo e o 

desejo do europeu. Era nesse “além” que o “eu” se juntava ao “outro”, consentindo o violar 

das regras, praticar ações de liberação e de liberdade, fantasiar. 

Segundo Bakhtin (1978), a cultura oficial cerceia o riso cômico e, assim, tudo o que é 

indesejável em uma cultura é transferido para o corpo do monstro e deve ser exorcizado, 

permitindo a eliminação dos pecados de uma dada comunidade. O monstro será o “bode 

expiatório” como na leitura de Girard (1990). 

Assim o monstro é um fragmento abjeto (para usar um termo de Kristeva) que 

engendra os diferentes traços identitários, revelando sua pluralidade. 
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Tese VII - O monstro está situado no limiar do... tornar-se. A última tese aponta para a 

hipótese de que os monstros sejam como nossos filhos. Mesmo quando expulsos para as 

regiões mais distantes, quando escondidos nas margens, eles retornam, daí a relação estreita 

com o bastardo.  

Cohen explica que quando regressam 

  

trazem não apenas um conhecimento mais pleno de nosso lugar na história e 
na história do conhecimento de nosso lugar, mas eles carregam um 
autoconhecimento, um conhecimento humano e um discurso ainda mais 
sagrado na medida em que ele surge de fora. (COHEN, 2000, p. 55). 

 

 Por isso a identificação com os autores e personagens aqui analisados. O indivíduo que 

transita entre dois mundos aprende sobre o lugar e carrega em si essa diferença – o medo da 

presença desses monstros que podem mostrar aquilo que não se deseja ver. A existência de 

Chamcha, de Farishta ou de Tânios é desconcertante, tanto para a metrópole quanto para o 

lugar de origem. A verdadeira ameaça do estrangeiro é sua presença, pois ele questiona como 

vemos o mundo e exige nossa resposta, um posicionamento crítico.  

 “Os monstros realmente existem?”. A pergunta de Cohen (2000) ordena a confirmação 

simples de que se eles não existissem também nós não existiríamos. Fica patente a íntima 

relação estabelecida entre o “nós” e “eles”, uma possível leitura. 

 Os monstros são formados por combinações e fragmentos. Na maior parte das vezes 

são uma deformação de um ser comum. Tomemos como exemplo o nosso monstro – o filho 

bastardo – que é formado por uma parte dita “normal”, comum, a do branco europeu, somada 

a outra dita “anormal”, a do árabe ou do indiano. A anomalia fica por conta da hibridação que 

revela a ilegitimidade através de um “defeito” que é físico (denunciado através da cor da pele, 

dos cabelos e do nariz adunco) ou cultural, indicando que tais entes foram criados a partir de 

um desvio da maioria, do centro, do cânone. Ele nasce justamente da dobra. 
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A categoria do monstro se desdobra em pelo menos duas acepções: o aquém do 

humano (o desumano) e o além do humano (o inumano). Na primeira, o “outro” representa 

alguém com intensidade vital menor do que “eu” o que – considerando a visão aristotélica – 

poderia incitar o riso, criar a ideia do grotesco ou mesmo de alguém digno de pena. Os 

guardas na fronteira chamam Chamcha de “Animal”, atribuindo-lhe a incapacidade de 

adaptar-se àquela civilização. Humilhado, o Chamcha-caprino é obrigado a ficar de quatro e 

comer suas “bolinhas”. Violentado, em todos os sentidos, por seus carrascos, como alguém 

subjugado, é forçado a  transforma-se cada vez mais. 

   A entrada do elemento grotesco desumaniza Chamcha. O que acontece é a entrada da 

figura do rebaixamento (bathos), através da combinação de elementos heterogêneos, que 

fazem referência a deslocamentos escandalosos de sentido, à entrada de animalidade, partes 

baixas do corpo, excrementos, levando a uma desarmonia do gosto (disgusto) e que atravessa 

épocas e culturas distintas. Tal situação provoca riso, horror, espanto, repulsa (SODRÉ; 

PAIVA, 2002). A imagem de Chamcha frente aos guardas da imigração causa esse estranho 

riso, mas aos poucos, os papéis se neutralizam de tal maneira que já não sabemos onde se 

encontra o grotesco.  

A forma de operação do grotesco é a catástrofe, uma mutação brusca, uma quebra 

insólita da forma canônica, do inesperado. Portanto, a entrada do filho bastardo na relação 

entre Ocidente e Oriente provoca a presença do grotesco, daí a estética do grotesco se fazer 

presente em toda a obra de Rushdie.  

Chamcha se vê como a figura metamórfica de Franz Kafka (2001). Hyacinth Phillips17 

é quem o auxiliará no processo de cura do apolíneo Chamcha. 

                                                 
17 O nome do personagem é uma referência a Jacinto. Segundo a mitologia grega, um jovem mortal, admirado 
pela maioria das divindades, mas que tinha relação estreita com Apolo.    
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Na segunda forma, o “outro” é apresentado como alguém de mais intensidade vital do 

que “eu”, o que gera a catarse. O diabo e o anjo são arquétipos do conflito entre o bem e o mal 

como entes sobrenaturais, esses monstros entram em cena para aterrorizar o nativo. 

Tânios também se apresenta como risível quando sua bastardia é conhecida de todos, 

menos de si mesmo, tornando-se monstro com “deformação” moral. Após a descoberta, 

porém, a metamorfose o leva para o “superumano”. É com os cabelos brancos, revelação de 

seu saber, que Tânios assusta agora os que ficaram, insinuando a possibilidade de 

metamorfose, inclusive identitária. 

Para Salman Rushdie a discussão é justamente esta: saber quem ou o que são os 

monstros hoje, como podemos verificar no trecho a seguir:  

 

O que rejeitava era que ele e Gibreel fossem retratados como monstruosos. 
Monstruosos, pois sim: que idéia mais absurda. Existiam monstros de 
verdade no mundo os ditadores que assassinavam em massa, os estupradores 
de crianças, o Esquartejador de Velhinhas [...] Bastava abrir os jornais 
qualquer dia da semana para encontrar irlandeses homossexuais malucos 
enchendo de terra a boca de bebês. (RUSHDIE, 2008b, p.442). 

 

Os monstros se alternam, porque o monstruoso pode estar muito menos nas aparências 

do que nas atitudes e, nisso, os subjulgadores se destacam, com mais eficiência, do que os 

subalternos. 

Um grupo de animais fantásticos espreita. Na cidade invisível de Teodora 

(CALVINO, 1990), enquanto um inimigo era eliminado, outro tomava seu lugar. Os 

habitantes da cidade nunca desistiram do projeto de tornar a cidade exclusivamente humana. 

Assim que os seres reais eram eliminados, era a fauna imaginária que tomava lugar. É o medo 

e o desejo, indispensáveis ao homem, que fazem com que nossa imaginação, paradoxalmente, 

recorra a essa fauna particular, impedindo sua extinção. Os seres que habitam os porões da 

irracionalidade humana, os monstros, são indispensáveis à construção do próprio homem. 
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O corpo monstruoso constitui "[...] uma narrativa dupla, duas histórias vivas: uma que 

descreve como monstro pode ser e outra – seu testemunho – que detalha a que uso cultural o 

monstro serve" (COHEN, 2000, p. 42). A metamorfose é o bastardo e também o caminho 

encontrado por ele para, misturando partes, construir histórias híbridas que ratifiquem sua 

marca de pluralidade. É pela metamorfose que ele, o bastardo, que já traz a insígnia da 

miscelânea, se transforma e consegue causar transformação.  

O bastardo é o fruto de uma “ferida de origem” e as obras de Salman Rushdie e de 

Amin Maalouf, ao remeterem a esse filho, discutem a violência com que ele foi gerado. O 

discurso da bastardia é calcado no engano, na mentira, no disfarce, e se torna indispensável. 

A bastardia nas duas obras se manifesta de modo diferente, contudo, verifica-se que o 

propósito é o mesmo: enlaçar Oriente e Ocidente. A presença do bastardo é sempre 

perturbadora, pois no país de acolhida ele é o “outro”, o estranho. Em sua terra natal também 

não se sente menos desconfortável e corre o risco de assombrar seus irmãos com suas ideias 

ousadas, como Botros o fez com sua escola (MAALOUF, 2004).  

Para Gérard Bouchard (2002), o abastardamento se dá em três etapas. Primeiro ele 

desconstrói, negando e renegando a pátria mãe, é a desfiliação, gerando um ponto zero da 

cultura. O indivíduo é levado a um vazio desconcertante que é chamado de solidão, momento 

em pode perder seus desejos e anseios por cumprir uma missão. Por último, ele pode abrir a 

uma etapa de refiliação em que a renúncia seria aos pouco substituída por um desejo de 

buscar novos bens e patrimônios simbólicos, edificando uma nova identidade. O bastardo 

participa, então, de um processo de construção e descontrução, de reinvenção de si.  

Pensar a alteridade. É essa a proposta formulada por Maalouf e Rushdie ao inserir o 

bastardo no trânsito entre Oriente e Ocidente. Ele ajuda a pensar “quem sou eu?”, “quem é o 

outro?”, embora esse “eu” seja sempre o centro, o dominador, o filho bastardo parece que 
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inspira uma alteração nesse estatuto, a fim de discutir sua identidade bastante compósita, ou 

seja, sem negar a parte que cabe ao centro. 

A fatalidade se interpõe na trajetória de Tânios. Desde seu nascimento, o filho 

bastardo foi obrigado a carregar a culpa dos atos de Lâmia, a mãe, e de seus dois pais, Gérios 

e o Sheik. É desse destino que Tânios tenta escapar. Ao saber de sua patente ilegitimidade, 

sua primeira reação é refugiar-se no limiar da aldeia, juntando-se ao “monstro” que lá 

habitava, Roukoz. Quando Gérios o autoriza a frequentar a escola, Tânios, não aguenta de 

tanta felicidade e abraça o “pai” (como se soubesse que começaria sua metamorfose), mas a 

expulsão de Raad traz consequências também para Tânios que se vê interditado de frequentar 

o lugar que o havia reconciliado com sua presumida bastardia. O fato que o leva quase à 

morte o obriga a dizer a Gérios “-Não és meu pai! Não sei quem é meu pai!” (MAALOUF, 

1998b, p.177). Mais adiante, já de volta à escola, é Lâmia que o visita e avisa que voltará com 

seu pai. “Com quem?”, Tânios pergunta, dando-lhe as costas, retornando ao seu lugar de 

estranho.  

Fica claro que Tânios tinha a Roukoz como seu terceiro “pai”. O próprio ladrão tinha 

por hábito chamá-lo de filho (embora ele quisesse ouvir a palavra “genro”). A relação entre o 

filho Tânios e os “pais”, Gérios, Francis e Roukoz, assinala sua bastardia, mais do que isso: 

mostra a alma cindida de Tânios, do filho bastardo, sempre traindo uma das escolhas:  

 

Quando Tânios quisera tomar suas distâncias com relação à aldeia e, de 
alguma maneira, não dar razão a nenhum dos dois “pais”, sentira-se próximo 
do intendente; em compensação, quando do conflito com o patriarca a 
respeito da escola inglesa, foi com a aldeia e com seu sheik que o rapaz se 
redescobrira solidário, e as palavras ditas pelo banido o haviam exasperado. 
(MAALOUF, 1998b, p.128). 

 

O homem anuncia “iremos casar tua irmã”; o menino é tomado por surpresa e ódio e 

se vê forçado a revelar seu sentimento de amor por ela. Roukoz nega a possibilidade e, 

mediante a atitude incontida de Tânios que invade o quarto da moça, lhe diz: “- Fiz-te muita 
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honra chamando-te de filho. Ninguém jamais soube de quem era filho. Não quero saber de um 

bastardo como filho nem como genro”. O narrador acrescenta referindo-se à possibilidade de 

Roukoz casá-la com Raad, completando sua vingança: “o ex-intendente não desejava terminar 

sua carreira no lugar onde começara, dando sua filha única a um filho de intendente ou pior, a 

um bastardo – quando podia dá-la ao herdeiro de uma ‘casa’” (MAALOUF, 1998b, p. 151). 

Roukoz era acusado de roubo (mas, de que exatamente? Não nos é explicado) pelo 

sheik e, por isso, havia sido banido da aldeia. O bandido por sua vez tinha outra versão. Nela 

constava que era o sheik quem havia tentado seduzir a mulher de Roukoz e por isso ele 

partira, para “preservar sua honra”. Quem dizia a verdade? Tânios sempre acreditara na 

versão do sheik, mas, após suspeitar da traição de Lâmia, já não desacreditava da versão de 

Roukoz. Portanto, deixemos o pensamento fluir um pouco... Ora, se o sheik de fato seduzira a 

mulher de Roukoz, então, ao referir-se a Asma como “irmã” de Tânios, Roukoz estaria 

usando a expressão em seu sentido real? Asma poderia ser mais uma filha bastarda do sheik? 

Nesse caso, o “roubo”, que fizera com que Roukoz fosse expulso, estaria relacionado à 

mulher do sheik? Raad, com sua personalidade maquiavélica, poderia ser filho bastardo de 

Roukoz? Não há confirmação. Assim como não estamos certos acerca da bastardia de Tânios. 

Apenas nos resignamos a colher os vestígios deixados por Maalouf.  

De qualquer modo, até mesmo o banido é capaz de ofender a Tânios, lembrando-o de 

sua condição ilegítima. Ser chamado de bastardo pode ser a pior ofensa, pensando como a 

expressão mexicana “hijo de la chegada” alude à traição de Malinche.  

Devemos destacar que é só após o assassinato do patriarca que Tânios finalmente diz a 

Gérios: “meu pai”. A brusca ruptura por parte de Gérios “livrando-se” do sujeito cerceador – 

o patriarca e concomitantemente o sheik – faz com que o menino volte a verdadeiramente 

admirá-lo como pai, porém eles precisam se afastar da terra para que os vínculos afetivos de 

filiação sejam tomados. Sem imposições, os laços se fazem por afinidades, por admiração. O 
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“ofendido” bastardo paradoxalmente se torna um privilegiado: o pai será para ele como a 

cultura, uma possibilidade de escolha. 

Depois do enforcamento de Gérios, Tânios retorna à cidade, assumindo 

provisoriamente a posição de líder da aldeia. Será a vez de Tânios reconciliar-se com sua terra 

e com a paternidade exercida pelo sheik para, assim, cumprir seu luto de origem e, finalmente, 

poder partir. 

Todo esse processo que descrevemos é o processo de transformação do próprio 

indivíduo. Lâmia representa a mãe, a terra natal, por isso uma certeza. Gérios, Francis e 

Roukoz se alternam como “pais” de Tânios, ora no sentido biológico, ora social, ideológico 

ou mesmo afetivo. Em outros momentos o menino chega mesmo a recusar a existência de um 

pai. Dada a impossibilidade da negação, embora a paternidade no caso do filho bastardo seja 

ambígua, Tânios é obrigado a admitir a existência de um pai, atribuindo a tarefa a Gérios e, 

igualmente, ao Sheik, como se acolhesse para si uma cultura. 

Como o pai pode ser uma analogia para a cultura, a descoberta da ilegitimidade, a 

negação e, por fim, a opção de adotar ambos como pais com os processos de desculturação, 

aculturação e transculturação. Ele escolhe, então, por aceitar Lâmia, ou, uma só pátria, o 

Líbano. Assumir Gérios ou o sheik como pai seria a negação de uma de suas origens 

(aculturação); porém, ao consentir Gérios e o sheik faz com que ambos preencham o espaço 

lacunar do pai, ou seja, adota as diferentes culturas, sem indeferimento (tansculturação). É 

essa atitude que dá a Tânios o conforto necessário para emigrar, pois para Tzvetan Tododrov 

(1999) a transculturação serve ao desenraizamento. Assumir a bastardia é um caminho para 

apaziguar seu conflito identitário, o que lhe permite, como propõe Maalouf, que a identidade 

seja feita compósita. 

Dentre as muitas temáticas que envolvem o enredo de O rochedo de Tânios (1998b) 

encontra-se a questão da fatalidade e do destino. Como vimos o destino sempre se interpõe na 
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vida dos personagens funcionando como um aspecto indispensável para a criação da tragédia 

de Tânios. 

Tânios é vítima de sua bastardia, da traição de Lâmia – o que parece ser perdoável 

devido tanto à beleza da mulher quanto ao caráter sedutor do sheik – e, ao mesmo tempo, é 

culpado do que acontece à sua aldeia como desdobramento de sua condição. Vivendo sempre 

nesse espaço intervalar, porém com um destino já traçado, Tânios precisa se libertar e assumir 

o comando da própria vida. 

É necessário se revelar para se libertar. Até que se rompam os nós do destino, ele não 

conseguirá se encontrar. Estrangeiro entre os seus, sempre avaliando, comparando suas ideias 

e as de seus compatriotas. O comportamento de Raad, por exemplo, mostra o caráter (ou a 

falta dele), visto como estrangeiro até pelo próprio pai. O garoto, contudo, não se intimida em 

mostrar sua barbárie, sua falta de limites. Em contrapartida, Tânios se esmera em aprender e 

seu pai também age com cautela, alertando-o que o saber o afastaria dos seus. 

 

– O que aprendeste é suficiente. Crê em minha experiência, se estudas 
demais, não suportarás mais viver no meio dos teus. Deves instruir-te apenas 
o necessário para ocupar plenamente teu lugar. A sabedoria é isso. Vais 
ajudar-me em meu trabalho, te ensinarei tudo. És um homem, agora. É 
tempo de começares a ganhar teu pão. 
Tânios levantou-se como um morto. 
 – Não comerei mais pão (MAALOUF, 1998b, p.116). 

  

Embora Gérios, na maior parte do romance, demonstre atitudes pouco fálicas, é 

somente ao tentar “podar” os ideais de Tânios que lhe é permitido o assumir o perfil castrador 

atribuído, em geral, à figura paterna – ainda que essa ação seja apenas para esconder o medo 

de que Tânios, por sua inquietude, deixe de ser submisso a Raad, como ele o é ao sheik. 

A única solução para Tânios é assumir as rédeas de sua própria vida; sua existência só 

começará a se perfazer a partir desse instante. Dar um sentido para sua vivência implica em 

livre arbítrio. Nem mesmo se juntar ao banido ou se exilar serão atitudes suficientes para que 
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encontre a si mesmo. Somente ao voltar para casa – pela última vez – é que o personagem se 

mostra pronto o suficiente para reconhecer seus dois pais, ou seja, suas duas culturas e, por 

conseguinte, assumir-se como bastardo. 

Pode-se fazer, claramente, um paralelo entre Maalouf e seu herói. O autor, como o 

personagem, tenta se libertar daquilo com o qual não compraz (a guerra, a intolerância), 

migrando para um entre-lugar que lhe permitirá uma existência real. O escritor só terá livre 

arbítrio para se expressar quando longe de sua terra. Assim, o projeto de Tânios de ganhar o 

mundo é uma metáfora para o processo criativo de Maalouf e de ouros escritores que 

precisam se exilar para se verem, como acontece para Salman Rushdie e James Joyce. 

Em O romance das origens e a origem do romance, Marthe Robert (2007) faz uma 

interessante leitura em que constata a existência de dois tipos de personagens partindo da 

análise do papel exercido pela presença da criança nos romances. No primeiro, a criança 

encontra o desejo de um mundo melhor e de desenvolvê-lo à sua maneira. No segundo, a 

criança não conhece um de seus pais, é uma criança bastarda, e tenta, por isso, impor ao 

mundo sua vontade.  

 

Vista sob esse ângulo, a questão do verdadeiro e do falso ganha pelo menos 
certa precisão: o romance nunca é verdadeiro nem falso, fazendo apenas 
sugerir um ou outro, isto é, dispondo sempre exclusivamente da escolha 
entre duas maneiras de enganar, entre duas espécies de mentira que apostam 
desigualmente na credulidade. (ROBERT, 2007, p.27). 

 

Em dois dos maiores romances da era moderna, Dom Quixote, de Cervantes, e 

Robinson Crusoé, de Defoe, Marthe Robert encontra o paradigma para tais arquétipos. Nós os 

reconhecemos em O rochedo de Tânios (2008b) e em Os versos satânicos (2008b). 

Os acidentes do nascimento se fazem peremptórios para o caminhar do herói. Servem 

de “pano de fundo” e remetem a acontecimentos históricos do passado. A memória coletiva é 

justamente isto: a capacidade que o indivíduo tem de se reconhecer em imagens construídas 
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de forma coletiva, através dos anos. O bastardo, ao ser incluído, ajudará a compreender tais 

imagens.  

 

 

3.4 - Como o novo entra no mundo 

 

 

 René Girard, em A violência e o sagrado (1990), desenvolve seus estudos sobre a 

teoria do desejo mimético (o desejo de ter o bem do outro – quanto mais se deseja o objeto do 

outro, mais ele se torna desejável e incita a rivalidade mimética) e do sacrifício ritual, 

tentando demonstrar a um só tempo o duplo papel das vítimas expiatórias: sagradas e 

criminosas. A teoria da imitação sugere que os homens são governados por um mimetismo 

instintivo, um comportamento de apropriação mimética, e que seria responsável por acender 

atos de violência no seio de uma sociedade. A rivalidade provocada, porém, seria um 

componente natural e o exorcismo da vítima expiatória teria a função de apaziguá-la. 

Girard (1990) explica em que medida o desejo mimético é um traço humano distinto 

dos instintos (estes são predeterminados e garantem a sobrevivência elementar do homem). O 

desejo mimético nasce quando todas as necessidades foram saciadas e ao homem falta ainda 

algo que ele não sabe bem o que é. Imediatamente começa a desejar o que o outro possui, o 

que o outro é, ou seja, o ser do qual o outro parece dotado, enquanto ele parece privado. 

 

A vítima expiatória, mãe do rito, aparece como a educadora por excelência 
da humanidade, no sentido etimológico de educação. O rito faz sair pouco a 
pouco os homens do sagrado; permite que eles escapem de sua violência, 
afasta-os dela. (GIRARD, 1990, p. 384). 

 

Ao analisar as sociedades ditas primitivas, Girard (1990) encontra no desejo a base 

para a violência. O jogo do desejo mimético é jogado a três e a presença do “outro” torna-se 
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fundamental. A ambivalência está contida no sacrifício, ora visto como sagrado, ora como 

crime. 

Homi Bhabha (1998) elucida o sentimento de superioridade e inferioridade que se dá 

entre colonizadores e colonizados como um sistema de relativização dos valores, tornando a 

duplicidade e ambiguidade as principais características do hibridismo. O sujeito colonial 

constrói e é construído por meio de um discurso híbrido, cuja linguagem contém traços dos 

dois discursos, o do dominador e o da subalternidade. 

Bhabha (1998) busca em Fanon a análise para a construção das identidades: primeiro é 

preciso existir para ir em direção a e ter uma relação de desejo; depois, o colonizado deseja 

alcançar a posição do colonizador. Finalmente, em uma imagem de identificação, o sujeito 

sofrerá tentativas de transformação (usará as máscaras) do espaço intersticial. É dessa maneira 

que Bhabha (1998) aciona a ideia da mímica também compartilhada por Girard (1990). 

 O crítico pós-colonial indiano entende que os deslocamentos colocam em choque as 

diferenças culturais e o hibridismo reforça a hipótese de que as culturas são construções e as 

tradições, invenções. 

 Os personagens de Rushdie e de Maalouf seguem tal trajetória na busca proposta por 

Bhabha/ Fanon de uma identidade cultural. Chamcha e Farishta encontram em suas 

metamorfoses as “máscaras” que os impedem de viver plenamente a realidade do colonizador, 

Maalouf diz em Origines “sans la liberté de brouiller quelques pistes et quelques visages, je 

me sentais incapable de dire ‘ je’... Tel est l’atavisme des miens, qui n’auraient pu traverser 

tant de siècles hostiles s’ils n’avaient appris à cacher leur âme sous un masque" 

(MAALOUF, 2004, p. 41). A lacuna que Fanon aponta como uma máscara já era usada desde 

a origem. 

Segundo Girard, “A máscara superpõe e mistura seres e objetos que a diferença separa 

(...) ela coincide com o duplo monstruoso” (1990, p.205). Tanto em Os versos satânicos 
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(2008b) quanto em O rochedo de Tânios (1998b) existe um papel fundamental do sagrado e 

do profano e que se estende à violência e ao sagrado. 

 Fé e ciência encontraram destaque. Enquanto o Ocidente tem seu pensamento 

reconhecidamente racional e cartesiano, o oriental está voltado para a filosofia e a religião. 

Mas a religião canônica ocidental, o cristianismo, também é posta à prova. Desde o 

modernismo, ambos tentam se confundir, se separar. 

  Ao profanar o Alcorão, Salman Rushdie tentava fazer algo como James Joyce havia 

feito ao escrever A portrait of an artist as a young man (1992): quebrar com a religião 

católica imposta pela mãe, romper com a tradição, ou melhor, com a imposição religiosa, era 

esse o desejo de Joyce. 

  O desejo de ruptura com a religião é um projeto modernista, também seguido por 

Maalouf, que mostra o conflito. Árabe, porém católico, sua fantasia se dividia entre uma raiz 

protestante e outra greco-melquita. Foi assim que o personagem Tânios foi construído, 

dividido entre as duas religiões. O Líbano retratado por Amin Maalouf é católico. A aldeia de 

Kfaryabda vive sobre a proteção da Igreja. São as leis religiosas que regem o andamento do 

lugar. O patriarca direciona o casamento do sheik com a filha do senhor do grande Jord. Ao 

aceitar enviar para a escola protestante seu filho Raad, juntamente com Tânios, é o sheik 

quem primeiro rompe com o catolicismo, mostrando sua aptidão para negociar com as 

culturas e que será “herdado” por seu filho bastardo. Tânios encontra na escola uma forma de 

transformação, sua metamorfose deve ser interior; através do saber ele adquire o direito à 

libertação, mas é esse mesmo saber que o aproxima da desgraça. O assassinato do patriarca dá 

continuidade à ação do sheik: simboliza o rompimento com o pai castrador, o superego 

edipiano, e, a um só tempo, a morte da Igreja. É a partir desse gesto que Tânios é condenado 

e, também, através dele que a aldeia passa por sua catarse, justificando a expiação.  
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A profanação do islã em Os versos satânicos (2008b) começa quando Farishta, criado 

por Mr. Mhatre, se vê envolvido com os preceitos da reencarnação. Já adulto, o ator é atacado 

por um “vírus fantasma” que o leva à beira da morte, o que sugere que a doença seja reflexo 

do que foi aprendido durante o tempo em que esteve em contato com a tal “reencarnação” – 

os primeiros germes da migração. Sua recuperação acontece de forma tão rápida quanto a 

doença se instalara. Ocorre aí sua primeira grande transformação, pois, recobrada a saúde, 

percebe-se que ele havia mudado de forma assustadora: perdera a fé. Decide comer um 

pedaço de carne de porco, enfrentando as leis islâmicas. Durante a doença, Gibreel chamara 

por Deus a cada minuto a fim de obter um sinal para que encontrasse força em sua própria fé 

para a cura de seus males. Nenhum sinal. Sentindo-se abandonado nesse momento de aflição, 

Gibreel entendeu que estava sendo castigado e se revoltou. Não conseguia definir se o gesto 

de Deus era de vingança ou de amor, de qualquer forma, acabou ficando zangado, apagando a 

figura de Deus:  

 

e em seu lugar veio um terrível vazio, um isolamento, quando ele 
compreendeu que estava falando com o nada, que não havia ninguém, e 
sentiu-se então mais tolo que nunca em sua vida, começou a apelar para o 
vazio, ya Alá, pelo menos esteja aí, droga exista. Mas não sentiu nada, nada, 
nada, e descobriu um dia que não precisava mais que existisse algo a sentir. 
Nesse dia de metamorfose, a doença mudou, e começou sua recuperação. 
(RUSHDIE, 2008b, p. 40).  

 

Foi assim que, no mesmo hotel em que conheceu Alleluia Cone, se lançou sobre a carne de 

porco, como quem se lança sobre o pecado, sem culpa, tornando-se impuro. Aos poucos, 

recobrou sua vida: só porque estava impuro e havia perdido a fé não queria dizer que não 

podia trabalhar.  

O cunho autobiográfico do episódio é confirmado por Salman Rushdie em um de seus 

ensaios: 
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Dieu, Satan, le paradis et l’enfer disparurent tous un jour de ma quinzième 
année, quand je perdis brusquement la foi. Je m’en souviens de façon 
precise. [...] pour mettre mon nouvel athéisme à l’épreuve, je m’achetai um 
sandwich au jambon, plutôt insipide, et je goûtai  pour la première fois la 
viande de porc interdite. Aucun coup de tonnerre ne tomba pour me 
foudroyer. Je me souviens avoir ressenti que ma survie confirmait la justesse 
de ma nouvelle position. (RUSHDIE, 1993, p. 401). 

 

A religião é posta à prova, racionalizada, e Rushdie ironiza dizendo que se lembra de ter se 

arrependido da perda do paraíso islâmico e daquilo que lhe era prometido, verdadeiros 

atrativos para o adolescente que ele era18. 

 Ao narrar o que acontece ao avô de Salim Sinai, o patriarca Aadam Aziz, que retorna a 

seu país natal, percebemos que a ruptura é ancestral. 

 

Numa manhã em Caxemira, no começo da primavera de 1915, meu avô 
Aadam Aziz bateu com o nariz num montículo de terra endurecida pela neve 
enquanto tentava rezar. Três gotas de sangue saltaram de sua narina 
esquerda, endureceram instantaneamente no ar gelado e caíram, diante de 
seus olhos, transformadas em rubis, sobre o tapete de oração. Jogando o 
corpo para trás, até ficar com a cabeça novamente ereta, ele percebeu que as 
lágrimas que lhe haviam surgido nos olhos também tinham se solidificado; e 
naquele momento, enquanto desdenhosamente afastava diamantes dos cílios, 
ele decidiu que nunca mais voltaria a beijar a terra por nenhum deus ou 
homem. Essa resolução, entretanto, criou um buraco dentro dele, um vazio 
numa câmara vital interna, deixando-o vulnerável às mulheres e à história. 
Sem perceber isso de início, apesar de ter acabado de completar sua 
formação médica, ele se levantou, enrolou o tapete de oração na forma de 
um grosso charuto e, segurando-o sob o braço direito, contemplou o vale 
com olhos claros e livres de diamantes. (RUSHDIE, 2006, p. 20-21). 

 

“The hole”, o buraco, simboliza duplamente o espaço deixado por Deus e aquele no 

lençol que o jovem dr. Aziz usa para examinar aquela que tornará sua futura esposa. O buraco 

de sete polegadas dentro de si será transmitido como descrença e sentimento de vazio. Para 

Rushdie, o vácuo deixado por Deus será ocupado pela arte, como veremos. 

                                                 
18 Segundo a fé islâmica, Hour é  o nome dado às virgens que são prometidas aos homens islâmicos bem-
aventurados, premiando-os com o paraíso. 
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James Joyce descreve, em A portrait of the artist as a young man (1992), o medo do 

pequeno Stephen Dedalus que teme ter seus pecados descobertos por Deus. Mas, aos poucos, 

o garoto deixa sua personalidade egoísta aflorar e revela sua coragem moral, pois, tendo 

perdido a fé, recusa-se a comungar apenas para satisfazer a mãe doente. É no clássico Ulysses 

(2012) que o adulto Stephen encara novamente o conflito da crise religiosa vivida na 

adolescência (as sensações místicas constantemente o invadem através de um sonho em que 

novamente a mãe, agora desfigurada e com hálito de cinza molhada, aparece para lhe 

repreender a perda da fé. A mãe lhe surge como o fantasma castrador da terra natal). 

A discussão sobre o religioso torna-se um importante elemento. O caso Rushdie 

coloca em cena o problema do escritor a partir das acusações feitas pelo aiatolá Khomeini. Foi 

com a publicação de Os versos satânicos (2008b) e da promulgação da Fatwa que Rushdie 

precisou modificar sua condição de exilado: o menino que sonhava com a Inglaterra e para lá 

migrou, de forma voluntária, com todos suas fantasias e sonhos, agora se tornara um 

perseguido religioso e precisava exilar-se de forma forçada.  Entretanto, a possibilidade da 

morte de Rushdie, cuja cabeça esteve a prêmio, poderia contradiçamente suscitar a 

transformação do inimigo blasfemador do islã em mártir, uma vez que, na concepção 

girardiana, liberaria a eliminação da vítima expiatória.   

René Girard (1990) renovou a antropologia ao postular a ideia do homem como 

animal mimético, buscando em textos clássicos, na mitologia, uma plêiade que justificasse o 

desejo mimético. A crítica de Girard é sobre os mestres da suspeita, Freud, Marx e Nietzsche, 

pois para todos esses a religião é sinônimo de alienação. Por intermédio da mímese, como 

vimos, o homem reativa seu processo de desejar o que outro tem, o que o outro é, concebendo 

assim o “homo religious”. 

A figura do bode-expiatório é central na teoria girardiana e também na cultura 

humana. Para Girard (1990) é o religioso que o remove de seu estado natural. O ser humano 
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não é bom ou ruim por natureza, mas é no curso da história, é no seio da comunidade, que lhe 

é atribuído seu papel, o que é evidenciado através dos personagens Tânios, Chamcha e 

Farishta, pois todos os três fazem oscilar seus traços típicos entre bem e mal conforme o 

desenrolar da trama, fazendo-nos crer na relatividade de tais conceitos (bem e mal). 

O mesmo vale dizer com relação à violência. A violência é canalizada para a vítima 

que, momentaneamente, instaura a paz. A figura de Leviatã proposta por Hobbes é o poder 

supremo que reprime a violência. Quando Leviatã é vivido pelo colonizador ou pela força do 

poder do estado ditatorial, ele “achata” o sujeito; encarnado pelo diabo de Chamcha alegoriza 

a presença satânica, porém não sugere poder, ainda que sirva de vigília. 

No processo do desejo mimético, o homem busca para si o que o outro tem, faz do 

modelo imitado também seu rival. A reciprocidade da violência mimética que é também a 

base da identidade do sujeito leva a uma violência generalizada. Somente o derramamento do 

sangue da vítima expiatória poderá aliviar tais circunstâncias. 

O mecanismo vitimário passa pelo interdito, pelo rito e pelo mito. Durante o interdito, 

a vítima, escolhida pela comunidade, quer seja culpada ou não por todas as desgraças, assume 

o papel da expiação; o rito se inicia quando a vítima é sacrificada salvando a comunidade e se 

transforma em um mito a partir do momento em que todos festejam sua memória. Girard 

(1990) usa o mito de Édipo-rei para dar conta desse modelo, conferindo ao assassino de Laios 

o tom desejado na luta pela salvação.  

Édipo e Tânios executam funções semelhantes. Édipo é acusado de ter espalhado a 

desgraça sobre Tebas. Tânios também é considerado semeador do sofrimento sobre sua 

aldeia. Ambos merecem o sacrifício. Édipo mata o pai, enquanto o parricídio cometido por 

Tânios é apenas simbólico. Em Totem e tabu (1996) Freud afirma que os filhos matam o pai 

autoritário a fim de possuírem a mãe. Se de algum modo, na tragédia edipiana a culpa 

pregressa pode ser atribuída a Laios, no caso de Tânios é ao sheik que se a atribui.  
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O complexo de Édipo diz respeito à fase em que o menino concentra seus desejos 

sexuais sobre a mãe, enquanto desenvolve contra o pai impulsos hostis. Na tragédia de 

Sófocles, Édipo mata seu pai, Laios, e toma Jocasta, sua própria mãe, como esposa (Tânios 

não pretende possuir sua mãe, a não ser em um sentido “antropofágico” de “engolir” a cultura 

natal). No complexo, impossibilitado de satisfazer seu desejo, o menino tem que se sujeitar ao 

pai, de quem tem ciúme. Nesse processo é que se instaura o superego – seu grande censor – e, 

com ele, todos os valores morais a que terá que se submeter. Toda criança é um “perverso 

polimorfo” que precisa ser reprimida para, assim, desenvolver seu Superego e, enfim, 

civilizar-se. O processo de civilização nasce, então, do metamórfico, do híbrido. 

Na análise de Édipo-Rei é possível notar o caminho perseguido pelo herói e que se 

apresenta como recorrente. Em nossa leitura, como Édipo, o herói Tânios percorre o longo 

caminho traçado pela tragédia clássica: sofre interdições (a de estudar na escola dos pastores, 

a de ficar com Asma), desloca-se de seu lugar de origem (através do exílio), realiza uma 

tarefa difícil (a negociação), o impostor é desmascarado (a captura do fugitivo Roukoz), há a 

transfiguração do herói (o processo de mitificação que transforma Tânios em herói atribuindo-

se a ele o feito de ter expulsado o emir do país, ao mesmo tempo em que lhe conservara a 

vida), o impostor é punido (julgamento de Roukoz) e, finalmente, o herói toma o trono 

(Tânios assume durante a ausência do sheik e, em seguida, é nomeado herdeiro, para então se 

dar seu desaparecimento). 

Tânios é vitima – não tem culpa de sua filiação suspeita – mas é também culpado, 

porque à sua vinda são atribuídos todos os conflitos da aldeia: desde a invasão dos 

“gafanhotos”, à pilhagem e ao assassinato do patriarca. Deve ser punido, mas é o sacrifício 

expiatório que levará à salvação. 

Claude Lévi-Strauss analisando as matrizes da civilização nas mais diversas tribos 

verifica que a Natureza é um continuum, enquanto a cultura é um descontinuum, cheia de leis 
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e proibições. De certa forma, é o instinto versus a razão. A primeira proibição é a do incesto e 

da endogenia. A descoberta do fogo é imprescindível, ela é a  responsável pela transformação 

do cru em cozido, ou seja, da natureza em cultura. Se é a descoberta do atrito que gera o fogo, 

também é através dessa roçadura estabelecida entre o proibido, o diferente, ou seja, de um 

“atrito cultural” que se nutrem os escritores da movência. 

No que diz respeito a Édipo, ele não é culpado nem inocente, quando lido no contexto 

da natureza, mas, quando passa à cultura, todo o tipo de estigma pesa sobre ele. Abandonado 

ainda criança, o pequeno órfão tem perguntas que parecem irrespondíveis. 

O herói é portador de uma hybris (desmedida) que leva à harmatia (a culpa trágica) e 

que resulta na peripéteia (peripécia). É importante destacar que a desmedida do herói que 

conduz à catástrofe renovadora; ao cair na situação catastrófica ele traz de volta o equilíbrio 

renovador. Em suas histórias, ambos, Édipo e Tânios, tornam-se simultaneamente réu e juiz. 

A desmedida de Édipo está em sua mania de grandeza, em seu amor pelo poder e, ao mesmo 

tempo, em seu sofrimento exagerado que o conduzem para o além do humano. Édipo busca a 

resposta para a pergunta “quem matou Laios?” e finalmente a encontra: “eu”. A descoberta o 

coloca aquém do humano, faz cair a pesada mão de seu fardo. Ao procurado Tânios cabe, ao 

voltar de sua longa fuga, assumir o lugar do sheik e julgar o destino de Roukoz. É nessa 

tomada de poder que Tânios, ovacionado pela multidão, sente uma dor profunda, sofrendo a 

cada gesto e palavra que lhe são lançados. Incapaz de punir, Tânios se vê, diante da morte de 

Roukoz e de seu bando, “Culpado de indecisão. Culpado de complacência, por causa de um 

resto de afeição, de um resíduo de amor. Culpado de piedade” (MAALOUF, 1998b, p. 253).   

A tragédia é um exercício de liberdade. Édipo precisa negar o que os deuses haviam 

prometido para si e aprender a lidar com o livre arbítrio. Sua busca é pela identidade. Ele não 

sabe quem é e decifra parcialmente o enigma da esfinge. Ao descobrir que era filho de 

Jocasta, Édipo tenta fugir do destino, mas o fatalismo parece mais pungente. A desmedida de 
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Laios está na transgressão da lei da hospitalidade, ao violar o dito do oráculo de que não devia 

ter filhos e ao tentar matá-lo para que estes não o matassem. Tanto em Édipo quanto em 

Laios, uma “semente podre” gerará sempre assassinos, fazendo cumprir a maldição de 

Pélopes, “maldição dos Labdácidas”. A hybris será incestuosa, de excesso de amor ou de 

ódio, pelo mesmo sangue. A hybris de Tânios e dos Maalouf será marcada pela inquietação 

pelo nomadismo, pelo intenso amor e pela bastardia 

O admirável mundo Novo (1980) é o primeiro livro que trata do desenvolvimento 

biogenético. O que percebemos é que os avanços desse tipo de ciência vêm afastando do 

homem a ideia de morte que passa a ser encarada não como algo natural, mas algo a se temer. 

Ao retomar a máxima “para nascer é preciso morrer”, é desse ciclo natural de morte e 

renascimento que se recorda Salman Rushdie (2008b). 

A religião, contudo, se apresenta como uma questão de fé: ou você acredita, ou não. O 

processo de secularização vem transformando a forma de apresentação da Igreja. A inserção 

de ritos como cantar, dançar, bater palmas é a irrupção dos gestos profanos dentro da esfera 

do sagrado, hibridizando. O que parece estar em declínio não é a crença em Deus, mas as 

religiões tradicionais e suas verdades unívocas. 

Para Freud, a religião é o resquício de um traço infantil que permanece em nosso 

inconsciente. Ela não passa de uma ilusão, com bases no psiquismo humano, criada com o 

propósito de proteger o homem diante de seu desamparo. Passada a infância, Freud argumenta 

que o homem não consegue conceber para si um mundo sem pais, por essa razão inventa um 

Deus justo e uma natureza delicada, os dois piores erros antropomórficos que ele poderia ter. 

É a necessidade do homem de possuir um Pai que o ampare e proteja do mundo cruel, 

acalentando suas angústias, que leva à regressão, a um estágio infantil da humanidade. Para 

haver progresso, ao homem cabe libertar-se; daí as atitudes de Tânios, Stephen Dedalus, 



 
 

195 

Chamcha, Farishta e de outros personagens que serviram para refletir sobre o sentimento de 

seus autores. 

O rompimento revela a soltura das amarras do superego conduzindo à liberdade, 

sobretudo, à liberdade de criação inata ao artista. A arte e a religião são capazes de remover as 

pessoas do tempo comum, ambas formando seus mundos através dos signos. 

Em “In god we trust” (1993), Salman Rushdie explica que nós vivemos em um 

momento da história na qual Deus ou a religião desempenham um papel central na vida 

pública. Não existe melhor período para estudar as relações entre a política e a religião. Em 

seus romances ele fala de política, porque seria impossível ignorar tais fatos nos dias atuais; 

por sua vez, ao abordarem a Índia e o Paquistão, suas narrativas devem obrigatoriamente levar 

em conta a religião e a fé religiosa. 

A sua escritura é afetada porque mesmo se não fosse religioso, se quisesse tratar da 

vida comum das pessoas seria obrigado a fazer coexistir o miraculoso e o terrestre. Ele deixa 

bem claro que cresceu em uma família muçulmana, porém que nunca fora intolerante, uma 

característica que se faz notar de forma explícita em seus livros. A perda de sua fé o torna 

laico e o aproxima, em contrapartida, aos movimentos de esquerda, como o socialismo. 

Assim, Deus se torna o tal espaço vago a ser preenchido através da narrativa. 

Sigmund Freud, em Interpretação dos sonhos (1999), mostra a ação dos elementos 

que são rejeitados do consciente e alojados no inconsciente. Os sonhos reativam tais 

subsídios, pois são a soma de um conteúdo manifesto (aquele que pode ser contado ao 

acordarmos) e de um conteúdo latente (aquele que não se sabe explicar). O verdadeiro sentido 

do sonho encontra-se, para a psicanálise, justamente nesse conteúdo latente.  

Durante a reduzida vigilância do ego é que um desejo que se encontrava oculto torna-

se real, em outras palavras, “o sonho é a realização (mascarada) de um desejo (reprimido)”. 

Nesse caso, podemos aludir a Gibreel. Na passagem a seguir percebemos que como em um 
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sonho, Gibreel é capaz de se projetar e, de forma quase onipresente, enxergar a si mesmo 

como um duplo. Um não, vários duplos: 

 

Desloca-se como num sonho, porque depois de dias vagando pela cidade 
sem comer nem dormir, com o trompete chamado Azraeel abrigado em 
segurança num bolso do sobretudo, não distingue mais os estados de sono e 
vigília — ele compreende um pouco, agora, como deve ser a onipresença, 
porque se desloca através de várias histórias ao mesmo tempo. Há um 
Gibreel que lamenta a traição de Alleluia Cone e um Gibreel que paira sobre 
o leito de morte de um Profeta e um Gibreel que observa em segredo o 
progresso de uma peregrinação em direção ao mar, esperando o momento de 
se revelar, e um Gibreel que sente a vontade do adversário mais poderosa a 
cada dia, atraindo-o sempre, conduzindo-o para o abraço final: o sutil, 
enganoso adversário, que assumiu o rosto de seu amigo, de Saladin, seu 
amigo mais verdadeiro, para seduzi-lo a baixar a guarda. E existe um Gibreel 
que anda pelas ruas de Londres, tentando compreender a vontade de Deus. 
(RUSHDIE, 2008, p. 494). 

 

O sonho faz parte da nossa essência. Graças ao dom da consciência nós sonhamos 

diferentes versões de nós mesmos. Às vezes nós sonhamos de tal maneira que criamos a 

guerra, conforme sugere Amin Maalouf ao discutir a identidade (1998a). Rushdie (1994) 

acredita que construímos uma imagem do mundo e depois penetramos no quadro criado. A 

política e a religião são manifestações dos sonhos. Quando se trata da política, os sonhos são 

de melhoria, de progresso, somos capazes de “fazer a história”. É um discurso de adequação. 

Por outro lado, as grandes religiões universais fazem com que nos coloquemos em nossa 

condição de submissão diante da vontade de Deus. A religião é o sonho de nossa inadequação, 

como uma visão de nossa insignificância.  

Rushdie destaca que a ideia de um grande número de pessoas sonhando com a religião 

é essencialmente ocidental. Os deuses na Índia não são abstrações, são tão reais quanto as 

pessoas que circulam pelas ruas. O devaneio é nosso dom, mas ele pode ser também nosso 

defeito trágico (RUSHDIE, 1993, p. 402), pois nós criamos imagens de nós mesmos 
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conforme nosso desejo. A visão de Rushdie vai ao encontro do alerta de Amin Maalouf sobre 

as identidades assassinas. 

 O sonho, de qualquer forma, é uma imagem de recorrência nas duas obras. Gibreel é 

uma estrela de cinema e passa de estrela a anjo, como se vê ao longo da narrativa, mas a perda 

de sua fé representa um peso e o sonho se torna seu defeito trágico. Quanto mais sonha, mais 

parece se afastar da realidade, ao mesmo tempo em que nela se projeta. O personagem não 

sobrevive e não pode retomar nem o amor divino, nem o terrestre. Seus sonhos materializam 

suas dúvidas. Desde que comera a carne de porco o mundo onírico passou a lhe atormentar. 

São representações de suas dúvidas (inclusive sobre a veracidade do discurso de Maomé), são 

provações. Para Rushdie, a ideia é mostrar como, ao perder a fé (não apenas religiosa), o 

homem pode ser destruído. 

No Orientalismo (1990), Said embasa os estudos sobre o pós-colonialismo abrindo 

espaço para muitas discussões ao considerar o mundo de forma bastante maniqueísta: dividido 

entre colonizador e colonizado, ou, entre Ocidente e Oriente (esse fabricado pelo outro). 

Homi Bhabha, em Os Lugares da cultura (1998), embora se mostre intimamente ligado à 

teoria de Said, irá contestá-lo, alegando que não há homogeneidade no relacionamento entre 

colonizador e colonizado. Ao contrário, essa relação se dá por contradições e ambivalências 

que devem ser ponderadas segundo uma perspectiva psicanalítica de inconsciência, de repulsa 

e de atração. 

A interpretação de Homi Bhabha (1998) aponta para as culturas marginais que surgem 

nas fronteiras híbridas, discutindo as vozes emergentes do “terceiro espaço”. A colonização 

será relida como um processo transacional e transcultural de reescrita das grandes narrativas 

próprias do período colonial. Os novos locais da cultura estão justamente nos interstícios. 

Bhabha busca, em escritores como Morrison ou Rushdie, essa possibilidade de um “novo” 

internacionalismo, marcando para um trabalho fronteiriço da cultura que exige um encontro 
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com o novo que não seja parte do continuum de passado e presente, criando uma ideia do 

novo como ato insurgente de tradução cultural. A arte não apenas retoma o passado, mas o 

renova o refigurando como um “entre-lugar” que inova e interrompe a atuação do presente: “o 

passado-presente torna-se parte da necessidade, e não apenas da nostalgia, de viver” 

(BHABHA, 1998, p. 27). 

Bhabha (1998) argumenta sobre o sentimento de estar estranho ao lar [unhomed] que 

não significa estar sem teto [homeless], mas aludindo a Jameson ressalva ainda que as 

fronteiras entre casa e mundo se confundem e estranhamente o público torna-se privado e 

vice-versa, forçando sobre nós uma visão dividida e assustadora. 

 

Embora o estranho seja uma condição colonial e pós-colonial paradigmática, 
tem uma ressonância que pode ser ouvida distintamente – ainda que de 
forma errática – em ficções que negociam os poderes da diferença cultural 
em uma gama de lugares trans-históricos. (BHABHA, 1998, p. 30). 

   

O teórico está interessado, então, na complexidade do “mundo colonial híbrido e 

incompleto” que exige agora uma teoria da hibridação do discurso e do poder para pensar a 

condição subalterna do colonizado. Na visão de Bhabha (1998), em Os versos satânicos 

(2008b) o olho mais fiel é o do imigrante. Salman Rushdie descobre para si uma forma de 

escrever a “História maravilhosa da Índia”. 

Para corroborar a importância da construção de uma fala que venha dar voz ao 

“outro”, deve-se lembrar que o conceito de “nação”, de “pertencer a”, de fronteira geográfica 

vem mudando e uma cultura que se sustenta no diverso, na diferença, no hibridismo tem 

ocupado seu lugar. As culturas nacionais, por sua vez, são discursos e a produção de um 

discurso sobre a nação é a produção de identidade. 

As mais diferentes correntes como a desconstrutivista ou os Estudos Culturais têm se 

responsabilizado pela literatura pós-colonial a fim de compreender o fenômeno da 

transculturação, no qual se insere a obra produzida por Amin Maalouf e por Salman Rushdie. 
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A tensão gerada está no fato de que agora esses novos homens precisam, não só serem 

assimilados como colonizador, mas assimilar a nova cultura, ao mesmo tempo em que, 

negociando com suas culturas de origem fazem um característico processo de 

desenraizamento. 

A questão do processo de aculturação é complexa. O termo, inicialmente, designava as 

mudanças ocorridas diante de uma fusão com elementos culturais externos a uma sociedade, 

em geral, por meio de imposição. Pode se estender às culturas que entram em contato 

independentemente de haver domínio de uma sobre outra. Há, assim, a integração e a 

formação de uma nova cultura. Para essa segunda forma de aculturação é importante 

compreender que o imigrante pode: manter suas características originais, relacionando-se com 

o grupo majoritário; manter suas características, isolando-se do grupo; abandonar sua própria 

identidade em detrimento da comunidade dominante ou, ainda, marginalizar-se, perdendo sua 

identidade e não se integrando com sua nova comunidade. 

Fernando Ortiz (1978) ao criar o termo “transculturação” pretendia estabelecer um 

modelo que pudesse dar conta do diálogo intercultural mútuo – o que os outros modelos não 

faziam – em que ambos se modificavam, colonizador e colonizado. 

Os “homens traduzidos”, segundo Salman Rushdie, são os homens gerados nessas 

novas configurações identitárias vivendo uma experiência de negociação entre os dois espaços 

e culturas. O hibridismo resulta, portanto, da fricção cultural. 

As culturas nacionais estão sendo produzidas a partir das minorias. O hibridismo 

histórico e cultural no mundo pós-colonial é um ponto-de-partida. 

 

A cultura migrante do “entre-lugar”, a posição minoritária, dramatiza a 
atividade da intraduzibilidade da cultura; ao fazê-lo, ela desloca a questão da 
apropriação cultural para além do sonho assimilacionista, ou do pesadelo do 
racista, de uma transmissão total do conteúdo, em direção a um encontro que 
marca a identificação com a diferença da cultura. O Deus dos migrantes, em 
Os versos satânicos, se expressa de forma inequívoca sobre a questão, ao 
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mesmo tempo em que permanece, é claro, completamente equívoco entre 
pureza e perigo. (BHABHA, 1998, 308). 

 

Homi Bhabha (1998) avalia que a indeterminação da identidade diaspórica é a causa 

secular daquilo que tem sido representado como “blasfêmia” no livro de Rushdie. A heresia 

está no hibridismo. A acusação está na ofensa da deturpação dos nomes, da transposição do 

sagrado para os lugares profanos. Blasfêmia não se restringe aos grupos islâmicos, como 

explica Sara Suleri, para quem o desejo de desenraizamento, protagonizado por Chamcha, é 

representado como heresia cultural (apud BHABHA, 1998, p. 309). Bhabha (1998) completa 

afirmando que se hibridismo é heresia, blasfemar é sonhar, mas não é o sonho com o passado 

ou com o presente; é o sonho da tradução como sobrevivência. O conceito da tradução aborda 

a criação de identidades que atravessam as fronteiras comuns, únicas, tornando-se compósitas, 

múltiplas. Salman Rushdie lembra que a palavra tradução tem a mesma raiz de “transportar”, 

“transferir”, referindo-se, portanto, às pessoas que vivem como produtos das novas diásporas: 

os homens traduzidos. Sujeitos a negociar com as novas culturas, porém, sem serem 

totalmente assimilados por elas; sem abdicarem os traços de suas tradições de origem. 

O narrador anuncia: “Dois homens de verdade, adultos, caem sobre a podre, bela, 

branca de neve iluminada cidade, Mahoganny, Babilônia, Alphaville. Mas Gibreel já a 

batizou, não devo interferir: própria Londres” (RUSHDIE, 2008, p. 10). A entrada meteórica 

dos personagens em Os versos satânicos (2008b) rasgando o céu, nascendo de novo, em uma 

cidade escolhida (“própria Londres”) sugere a interferência do elemento novo, a irrupção que 

causa a “mistura”. Em contrapartida alude ao advento do estranhamento familiar através de 

homens de verdade, adultos. Chamcha e Farishta caem do céu como se estivessem nascendo. 

O primeiro de cabeça para baixo na posição recomendada para os bebês que penetram o canal 

de parto, o segundo vem abraçando o ar com as pernas e os braços, como um ator exagerado. 
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 “Gibreesaladin Farishtachamcha foram condenados a essa infindável queda angélico-

divina e não perceberam o momento de transmutação” (RUSHDIE, 2008b, p. 12). A 

transformação de um em anjo e do outro em diabo é apenas uma transmutação metafórica, 

uma representação simbológica, talvez mais de seus comportamentos enquanto estrangeiros, 

de seus sentimentos de potência ou de pertencimento à terra do que de suas atitudes. O diabo, 

Chamcha, não é tão feio quanto parece!; o anjo, Gibreel, não parece assim tão bom. As 

contradições estão agora no desejo de vencer as diferenças do imigrante, do estranho. Elas se 

apresentam nas “impurezas” desses seres tão extremos e tão híbridos. 

“Para nascer de novo”, cantava Gibreel Farishta despencando do céu, “é preciso 

morrer” (RUSHDIE, 2008b, p. 10). A frase parece ser emprestada do pensamento do marxista 

italiano Antônio Gramsci: “A crise consiste precisamente no fato de que o velho está 

morrendo e o novo não pode nascer” (2002, p.184) e resume a máxima do renascimento como 

solução para a crise; no caso do imigrante, uma alternativa para escapar de forma consciente 

daquilo que o destino lhe traçou. O desafio, no entanto, não reside em se expatriar, em se 

deslocar fisicamente, e sim em permitir que o velho morra, para dar lugar ao novo, ou seja, na 

habilidade de enterrar os velhos hábitos e de se reinventar, o que esses autores do trânsito 

conseguem fazer com primor.  

Para Tânios, esse renascimento surge com a possibilidade de ver além. A luneta de 

Nader é que permite ao garoto avistar a embarcação e sonhar com seu projeto de partida. Esse 

episódio é descrito na Sabedoria do muladeiro: 

 

“Se as portas se fecharem novamente diante de ti, dize a ti mesmo que não é 
a vida que se abre, mas apenas a primeira de tuas vidas, e que uma outra está 
impaciente por começar. Embarca então em um navio, uma cidade te 
espera”. Mas Tânios já não falava em morrer, tinha um sorriso no coração e 
nos lábios um nome de mulher. (MAALOUF, 1998b, p.127). 
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Tânios, cada vez que era contrariado, só pensava em morrer (MAALOUF, 1998b, p. 

153). Não sabemos se a morte seria uma solução física, ou se ele trabalhava os primeiros 

germes da emigração, mas a ordem do renascimento aparece como solução, como perspectiva 

de vida. Na vida que se inicia na companhia de Gérios, durante o exílio, vive-se a nova 

existência no terror e no remorso. É evidente que ela também é feita de “audácias, de 

volúpias, de despreocupações” (MAALOUF, 1998b, p. 153). 

A transformação acontece e Tânios, muito mais próximo de um mito do que de um ser 

comum, retorna à sua aldeia como um herói. “Depois de tanta glória súbita, haverá ainda 

nesse ser frágil algum lugar para a vida comum a que seu nascimento parecia destiná-lo” 

(MAALOUF, 1998b, p. 240). O bastardo não consegue mais se adaptar ao lugar de origem. O 

desenraizamento aponta o desprendimento de um “eu” que já não cabe mais em si. 

Observe-se que todo imigrante assume as duas posturas, adotando uma visão dupla: de 

fora para dentro e de dentro para fora. A tradução funciona como um processo de recriação, e 

não apenas de perda. Tudo depende de descobrir, como propõe Salman Rushdie (2008b), 

como o novo entra no mundo. 

 

Como a novidade entra no mundo? Como é que nasce? 
De que fusões, transformações, conjunções é feita? 
Como sobrevive, extrema e perigosa como é? Que concessões, que acordos 
que traições de sua natureza secreta tem ela de fazer para repelir a fúria das 
multidões, o anjo exterminador, a guilhotina? 
Nascer é sempre uma queda? 
Anjos têm asas? Homens podem voar? (RUSHDIE, 2008b, p. 16). 

 

 A “queda”, exemplo bastante ilustrativo é a entrada dos personagens de Os versos 

satânicos (2008), é como o novo entra no mundo. É preciso se desligar de seu paraíso original 

e assumir a queda satânica e a do homem, conquistando o direito à errância e, também, ao 

conhecimento de si. 
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 Moraes Zogoiby em sua nova vida, encontra a si mesmo. Abraça a nova vida com 

simplicidade, sentindo prazer. O que foi preciso? Abandonar a busca pela normalidade e 

assumir para o mundo sua sobrenatureza. Os complexos, as rejeições, os risinhos maliciosos, 

tudo isso se transforma e um desejo de existência que, de repente, precisava nascer de dentro 

de si (RUSHDIE, 1996, 321). Admitir a porção bastarda de sua natureza constitui o primeiro 

passo para conhecer sua própria identidade. É assim que se nasce de novo. 

  O bastardo alcança então esta mirada dupla (a luneta de Nader alegoriza essa mirada), 

pois seu pertencimento é, por caráter, dúplice. Reivindicar apenas uma filiação denota o 

desejo de aculturar-se da outra, e não é essa a função do bastardo ao se inserir nos dois 

mundos. Ao irromper do céu ou ao mergulhar do alto de um rochedo, sua incumbência é fazer 

nascer a novidade. É possível responder à questão: o nascimento se faz queda, as migrações 

são quedas e a queda é expulsão e também cosmogonia. 

Para não trair sua própria natureza, a presença do bastardo significará reinvenção. A 

laboração de narrativas e o improviso permitirão a construção de novas identidades, como 

veremos a seguir. É esse o caminho pelo qual o novo entra no mundo. 
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4- A NARRATIVA COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES 
 

 

  Os países do Terceiro Mundo são todos aqueles que não se alinham nem com a 

Europa Ocidental, nem com os EUA. Segundo Tzvetan Todorov (2010), houve o 

desmoronamento dos regimes comunistas, mas as tensões mundiais não desapareceram. Mas, 

com a ausência de uma grande guerra, cresce a população mundial, enquanto o território 

habitável e os recursos vitais tendem a se tornarem escassos. A “seleção natural” faz crescer a 

competição entre países. 

Todorov fala, então, de uma nova divisão dos países em quatro grupos19. O medo entra 

em cena com uma forma de ataque às ameaças. O problema é que: “O medo dos bárbaros é o 

que ameaça converter-nos em bárbaros” (TODOROV, 2010, p.15).  

Ele define bárbaros e civilizados explicando que o termo referia-se aos gregos (nós) e 

aos bárbaros (outros), levando-se em conta aqueles que falavam ou não a língua do outro. 

Assim, tanto a barbárie quanto a civilização são características intrínsecas do homem. 

Nenhuma cultura por si é bárbara ou civilizada, os atos é que podem tornar-se de barbárie ou 

de civilização. 

A questão está intensamente ligada à contenda sobre a alteridade, à forma como o 

Ocidente vê os árabes e indianos imigrantes. A crítica de Todorov (2010) vai ao encontro do 

pensamento de Amin Maalouf e de sua defesa do homem e ao de Salman Rushdie e de sua 

liberdade religiosa e de expressão. Os romances desses dois autores tratam, a todo o 

momento, de conflitos entre bárbaros e civilizados, onde o “eu” monstruoso, metafórico é 

                                                 
19 Primeiro grupo, do apetite: China e Japão que pretendem tirar proveito da mundialização; segundo grupo, do 
ressentimento (os que sofreram humilhação real ou imaginária; muçulmanos); terceiro grupo, do medo (países do 
Ocidente que temem os outros dois grupos); quarto grupo, da indecisão (se espalham pelo mundo e têm seus 
recursos naturais saqueados pelos outros grupos). 
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sempre representado pelo “outro” (a minoria). Na verdade o que esses autores, tanto quanto 

Todorov (2010), tentam inverter é esse olhar de “Medo dos Bárbaros”, pois os bárbaros 

podem se encontrar no lugar dos civilizados. 

O papel de negociador de Tânios serve para atestar como é admissível tal articulação 

pacífica, através da sua posição de homem traduzido. Apesar da traição e da vingança serem 

imperativas nas duas obras, elas têm um papel modificador. Todorov (2010) argumenta que 

cada indivíduo participa de inúmeras culturas e a redução da identidade múltipla à única pode 

levar à barbárie. Ele chega a citar Amin Maalouf e suas ideias sobre as “identidades 

assassinas” defendendo, como o escritor libanês, que se as identidades são híbridas é possível 

a coexistência pacífica. 

Todorov (2010) critica o pensamento de Samuel Hutington que imaginou o encontro 

entre as culturas via um modelo guerreiro em que haveria o combate até o triunfo de uma e a 

morte de outra. Todorov prefere falar desse encontro baseando-se em um modelo sexual:  

 

as culturas comportar-se-iam como um homem e uma mulher que se 
aproximam e se “misturam”, dando assim origem a uma descendência que, 
por sua vez, vai conservar alguns traços de cada um dos seus genitores. O 
encontro habitual entre culturas não produz o choque, nem o conflito, 
tampouco a guerra, mas, conforme já afirmamos, a interação, o empréstimo 
mútuo e o intercâmbio. (TODOROV, 2010, p. 106-107). 

 

Ao contrário do primeiro modelo que sugere, pelo absolutismo, pelo purismo, o 

extermínio de um em detrimento do outro, o segundo modelo deixa patente a geração de 

frutos, a descendência, a conservação da espécie pela mistura. É esse filho que Salman 

Rushdie e Amin Maalouf entendem como bastardo. 

Todorov (2010) defende que não há como “pagar” a barbárie com novos atos de 

barbárie ou não sairemos nunca dessa condição. A legitimação do bastardo, como 

representante dessa diferença, é a aceitação da alteridade e, por conseguinte, o primeiro passo 

rumo à desejada civilização. Rushdie também sonha com o momento dessa civilização: 



 
 

206 

 

 

Um dia, talvez, o mundo poderá provar os picles da história. Poderão ser 
fortes demais para certos paladares, seu cheiro poderá ser excessivamente 
intenso, lágrimas talvez aflorem dos olhos; espero, contudo, que deles se 
possa dizer que possuem o autêntico sabor da verdade...que são, apesar de 
tudo, atos de amor. (RUSHDIE, 2006, p.597). 

 

E tal desenvolvimento parece vir da história, da ficção, da verdade e do amor. 

   

 

4.1 - Tessituras: narrar História, memória e ficção 

 

 

A narrativa é um espaço de construção da identidade, seja ela individual ou coletiva. 

Enquanto a História se preocupa com a cronologia e as referências, a narrativa ficcional é 

livre para criar. 

A Nova História usa fontes como a pintura, a escultura e, frequentemente, recorre à 

literatura buscando o que é verossímil a fim de preencher as lacunas dos documentos 

existentes. Tanto Rushdie quanto Maalouf a esses historiadores fornecerão ricas fontes, pois 

ao escreverem suas narrativas, autobiográficas ou não, mesclam a história pessoal à História 

de seus países. De fato, os dois autores conseguem manipular a História através de suas 

histórias. Hoje, a literatura ajuda o historiador ao dar voz aos esquecidos da história, aos que 

foram silenciados, e um novo processo, heterogêneo, plural, passa a ser celebrado. 

Se a literatura é que inicia, muitas vezes antes do historiador, as escavações, o trabalho 

deste é investigar tal discurso. A literatura joga com a ficção e de certa forma anuncia os 

acontecimentos principiando o trabalho arqueológico de modo a escavar na memória aquilo 

que fora silenciado. 
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A História tem um compromisso com o referencial, já a ficção se mostra mais livre, o 

que permite, através da escrita, uma constante reconstrução, transpondo a realidade. A 

História se preocupa com a totalização, enquanto o escritor se ocupa do contexto. A verdade, 

portanto, não existe ou não mais de modo unívoco. Para Salman Rushdie, cada autor executa 

sua busca a sua maneira. Todo autor exilado constrói uma “pátria imaginária”. Assim, como 

veremos, a memória individual coincide com a coletiva e a história do indivíduo pode ser a 

representação de um grupo.  

Linda Hutcheon (1991) menciona como sendo a principal característica do pós-

modernismo a criação de metaficções historiográficas. A história volta a ser uma questão 

problemática. As fronteiras entre ficção e História cada vez mais se cruzam, ficam mais 

estreitas. 

 

O que a escrita pós-moderna da história e da literatura nos ensinou é que a 
ficção e a história são discursos, que ambas constituem sistemas de 
significação pelos quais damos sentido ao Passado (“aplicações da 
imaginação modeladora organizadora”). Em outras palavras, o sentido e a 
forma não estão nos acontecimentos, mas nos sistemas que transformam 
esses “acontecimentos” passados em “fatos” históricos presentes. Isso não é 
um “desonesto refúgio para escapar a verdade”, mas um reconhecimento da 
função de produção de sentido dos constructos humanos. (HUTCHEON, 
1991, p. 122). 

 

A autora aponta algumas das características da metaficção: a autorreflexividade 

intensa, as referências a personagens e eventos históricos; a imbricação de reflexões literárias, 

históricas e teóricas; a defesa de que, apesar de não negar a existência da história, o passado 

só nos é acessível por meio da textualidade. Ainda que com personalidade própria, os textos 

de Rushdie e de Maalouf assimilam em sua maioria o que foi proposto por Hutcheon (1991) a 

propósito desse modo de narrar contemporâneo. As grandes narrativas tornam-se suspeitas e a 

verdade absoluta questionável. A intenção é que a dúvida se instaure. Se a modernidade é 
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feita em ruínas, a pós-modernidade é um palimpsesto que se reedifica sobre essas mesmas 

ruínas. 

Em Patries imaginaires (1993), Rushdie diz que a História é ambígua e que os fatos 

são difíceis de delinear, estando sempre suscetíveis às interpretações. Atirar-se sobre a 

História é uma maneira encontrada para arquitetar a identidade individual e a coletiva, 

espalhando questionamentos diretos ou indiretos sobre o passado, todavia sempre visando 

elucidar o presente. Voltemos à visão de Salim Sinai, personagem de Os filhos da meia-noite 

(2006), sobre a tela de cinema: aproximar-se e afastar-se a fim de ver ora os detalhes, ora o 

todo, pois, ao que parece, uma contemplação anula a outra. Esse olhar é uma metáfora para a 

visão dos autores migrantes: ao distanciar-se de sua pátria, de sua realidade, fazem uma mera 

descrição, ou por estarem distantes percebem melhor os detalhes do que aquele que está 

perto? Descrever é um ato político e a política, segundo Rushdie, vai de encontro à literatura, 

uma vez que esta é responsável , como já dito, por lançar pistas que servirão para reconstruir a 

História. A literatura, por sua vez, não só deve como pode desmentir os fatos. 

Por vezes a história do indivíduo ao invés de andar em paralelo à História coletiva, 

submete-se a ela – um traço comum aos países que estiveram sobre o domínio de outro, 

condicionando os destinos como argumenta Alicja, momentos antes de tomar o avião, para a 

filha Alleluia referindo-se à sua relação com Gibreel: 

 

Pode-se dizer que a vida de seu pai também não saiu de acordo com os 
planos. Mas será que os campos de concentração eram culpa dele? Estude 
história, Alleluia. Neste século, a história parou de dar atenção à velha 
orientação psicológica da realidade. O que eu quero dizer é que, hoje em dia, 
a personalidade não é mais um destino. A economia é destino. A ideologia é 
destino. Bombas são destino. Que importa para a fome, para a câmara de 
gás, para uma granada, a maneira como você viveu sua vida? Vem a crise, 
vem a morte, e o seu patético eu individual não tem nada a ver com isso, 
sofre os efeitos apenas. Esse seu Gibreel: talvez ele seja a história para você. 
(RUSHDIE, 2008b, p. 467). 
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 “A História, para Pamela, dividia-se em Era Antiga, Idade das Trevas, Velhos 

Tempos, Império Britânico, Idade Moderna e o Presente” (RUSHDIE, 2008b, p. 71). Também 

aqui se pode perceber a relatividade da História que de forma irônica se apresenta dividida 

entre a história afetiva de Pamela Lovelace (Velhos Tempos e Presente) e a história aprendida 

conforme o olhar que interessava aos ingleses (a que engloba o Império Britânico). 

Em todas as narrativas de Amin Maalouf, é imperativa a presença da História. Em 

algumas obras ela é recriada, mesclando-se aos acontecimentos pessoais, mas é possível 

sentirmos que um depende do outro. Em As cruzadas vistas pelos árabes, Maalouf se atém a 

reportar as informações e as fontes históricas. Ainda assim, ele consegue fazer uma inversão, 

como já explicado anteriormente, usando como fonte os relatos dos cronistas árabes, a fim de 

contar uma outra verdade da História. 

É essa atitude de mostrar o relativismo do discurso histórico que guiará sua ficção. O 

pluralismo também é uma marca de sua escrita, uma vez que esse escritor defenderá a 

multiplicidade de religiões, culturas, línguas, características divididas com Salman Rushdie, 

pois em ambos, ainda quando abordam conflitos, a noção de diálogo, de tolerância é a que 

predomina. 

 O romance memorialístico ao mesmo tempo ganha evidência, podendo ser o relato de 

um grupo ou de um indivíduo. Régine Robin (Le roman mémoriel, 1989) caracteriza esse tipo 

de texto delimitando os diferentes tipos de memória em que ele se fundamenta. A primeira 

delas é a memória nacional ou oficial que faz referência aos fatos históricos que precisam ser 

rememorados, abrigando as datas, lendas e mitos; sua função é gerir os vestígios, legitimando 

o Estado. A memória do historiador é responsável por organizar e construir a narrativa 

histórica, calcando-se em provas e documentos; é o saber institucionalizado. A memória 

coletiva diz respeito à memória viva de uma sociedade, podendo ser subjetiva, traída pela 

emoção; não tem compromisso cronológico, incorpora o que é verídico e o que não é. A 
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última, a memória cultural, potencialmente polifônica, é construída a partir do testemunho 

individual, do flash da lembrança, na ordem narrativa cronológica ou metafórica; não tem 

compromisso com a verdade, trabalha com um processo de bricolagem e é, por excelência, o 

espaço da memória da ficção. 

 A memória é constantemente reorganizada e o silêncio se torna essencial, uma peça 

do discurso. Aquilo que foi negado ou sufocado (individual ou coletivamente) é calado, 

mesmo que mais tarde precise voltar à tona, já que quando contido pode retornar. A narrativa 

surge, conforme Paul Ricoeur (2010), como espaço da aporia.  Ao dar forma à sua narrativa é 

que se faz possível encontrar as verdades. A História e a literatura são usadas para que o 

discurso de uma complete o da outra. A perlaboração, como na psicanálise, conduz a um 

processo de cura para o que foi recalcado.  

 Jacques Le Goff (1996) defende que a História não é como as outras ciências e fala 

sobre as ambiguidades que ela abriga. Ele nos lembra que a palavra história advém do grego 

antigo e traz em sua raiz sânscrita a ideia de “testemunho”, “aquele que vê”. Ao ser 

considerada como fonte de visão e, portanto, de conhecimento, nos faz supor que “aquele que 

vê” é também “aquele que sabe”, estando atrelada à “investigação”, conforme o sentido dado 

por Heródoto.  

A dualidade está na história-realidade e na história-estudo dessa realidade. É preciso 

buscar na filosofia de Paul Ricoeur (2010) a base de seus argumentos sobre a discussão: 

  

A história só é história na medida em que não consente nem no discurso 
absoluto, nem na singularidade absoluta, na medida em que o seu sentido se 
mantém confuso, misturado... A história é essencialmente equívoca, no 
sentido de que é virtualmente événementielle e virtualmente estrutural. A 
história é na verdade o reino do inexato. Esta descoberta não é inútil; 
justifica o historiador. Justifica todas as suas incertezas. O método histórico 
só pode ser um método inexato... A história quer ser objetiva e não pode sê-
lo. Quer fazer reviver e só pode reconstruir. Ela quer tomar as coisas 
contemporâneas, mas ao mesmo tempo tem de reconstituir a distância e a 
profundidade da lonjura histórica. Finalmente, esta reflexão procura 
justificar todas as aporias do ofício de historiador, as que Marc Bloch tinha 
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assinalado na sua apologia da história e do ofício do historiador. Estas 
dificuldades não são vícios do método, são equívocos bem fundamentados. 
(RICOEUR apud LE GOFF, 1996, p. 21). 

 

Segundo Heidegger, a história não seria apenas a projeção que o homem faz do 

presente no passado, mas da parte mais imaginária do seu presente, uma história-ficção, uma 

visão que pode ser criticada, como faz Le Goff: 

 

Em primeiro lugar, porque há pelo menos duas histórias (...): a da memória 
coletiva e a dos historiadores. A primeira é essencialmente mítica, 
deformada, anacrônica, mas constitui o vivido desta relação nunca acabada 
entre o presente e o passado. É desejável que a informação histórica, 
fornecida pelos historiadores de ofício, vulgarizada pela escola (ou pelo 
menos deveria sê-lo) e os mass media corrija esta história tradicionalmente 
falseada. A história deve esclarecer a memória e ajudá-la a retificar os seus 
erros. (LE GOFF, 1996, p. 29). 

 

A memória por sua vez é entendida como a faculdade de reter informações e 

lembranças adquiridas anteriormente. Ela vem se aproximando cada vez mais da linguagem, 

uma vez que, antes de uma ideia ser falada ou escrita, deve estar totalmente armazenada na 

memória. É interessante notar que os escritores do pós-colonialismo, ao inovarem em seu 

fazer literário, acabam por articular tanto uma quanto a outra. A escrita de textos de cunho 

memorialístico ativa não só a memória afetiva, mas igualmente a memória coletiva – imposta 

pelo poder das ex-metrópoles – de forma a revelar novos contornos. A Índia descrita por 

Salman Rushdie é a sua Índia e nada mais, vista através de seus olhos de indiano, emigrante, 

e, também, de escritor. Sua descrição, apesar disso, não poupa o peso da caneta ao discutir os 

controversos assuntos políticos e religiosos que a envolvem.  

 Le Goff (1996) entende a importância que a memória coletiva desempenha, fazendo 

parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas e daquelas que estão em vias de 

desenvolvimento, bem como das diferentes classes que lutam pelo poder ou pela 

sobrevivência. Para ele, a memória é um elemento essencial daquilo que se chama identidade 
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(individual ou coletiva) e que se torna o cerne da angustiante busca dos indivíduos e das 

sociedades nos dias de hoje.  

Embora muitos acreditem pisar em terreno seguro, o campo da História é cada vez 

mais complexo, cheio de interrogações, em meio às dúvidas dos historiadores, sobretudo 

daqueles que seguem as bases da Nova História: pois “a História em si é um inimigo, criação 

e possessão do Diabo, do grande Shaitan, a maior de todas as mentiras – progresso, ciência, 

direitos” (RUSHDIE, 2008b, p. 230). Para derrubá-la é preciso utilizar-se dos mecanismos 

corretos. 

A memória por sua vez é imprescindível ao fazer histórico. Desse modo, Le Goff 

conclui sua obra afirmando que: “A memória, onde cresce a história, que por sua vez a 

alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de 

forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE 

GOFF, 1996, p. 477). Acrescentaríamos à memória, a literatura, fonte da qual, por extensão, 

devem os historiadores se servir. 

A História exprime dois ou três conceitos diferentes. Pode significar a busca de ações 

que foram realizadas pelo Homem, conforme Heródoto, e que se esforça para ser ciência 

histórica, o objeto de procura e pode ainda ter um terceiro sentido, o de narração: “Uma 

história é uma narração, verdadeira ou falsa, com base na ‘realidade histórica’ ou puramente 

imaginária – pode ser uma narração histórica ou uma fábula” (LE GOFF, 1996, p. 18). A 

linha que separa memória e história se torna cada vez mais invisível. A compreensão de 

história como narração será imprescindível para a análise das obras. 

Em Origines (2004), o narrador percebe que os vestígios da história já estavam todos 

lá em sua memória, pontilhados; sua função é segui-los. Ao decifrar as três primeiras cartas de 

Gebrayel que lhe são dadas pela mãe, seu primeiro arquivo, ele alegremente conclui sobre 

esse processo de observação, de escrita retrospectiva que “nos ancêtres sont nos enfants, par 
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un trou dans le mur nous les regardons jouer dans les chambres, et ils ne peuvent pas nous 

voir” (MAALOUF, 2004, p. 24). 

 Já Salman Rushdie opta por narrar a história de Salim Sinai, menino nascido à meia-

noite do dia 15 de agosto de 1947, o dia em que a Índia se torna independente, tratando-o de 

irmão gêmeo do país. A história dos Sinai é contada retrospectivamente, fazendo escavações 

genealógicas a fim de buscar, como faz Amin Maalouf, a sua trajetória pessoal em raízes 

anteriores. A história é dita a Padma, sua ouvinte, e desenvolve uma forma autobiográfica que 

remete às narrativas orais do Oriente, criando uma espécie de Contos das mil e uma noites às 

avessas: Padma é Schahriar, rei da Pérsia, de quem a nossa Sherazade, pretende escapar, 

através do artifício de narrar, mesclando realidade e ficção, “porque na autobiografia, como 

em toda literatura, o que realmente aconteceu é menos importante do que aquilo que o autor 

faz para o público crer” (RUSHDIE, 2006, p. 359).  

Traços ou vestígios são os elementos essenciais de uma memória. Para Rushdie, o 

homem não é capaz de perceber as coisas na totalidade, fazendo com que as verdades variem 

de acordo com o olhar do leitor. É o que Bakthin chama de polifonia, referindo-se ao romance 

em diferentes vozes, e que Glissant (1990) denomina poética da relação.  

Mas, o que realmente define os limites entre o que se pode dar o nome de História e a 

história, quer seja fruto das tradições transmitidas através dos tempos e por fontes orais, ou 

mesmo escritas? 

A resposta parece evidente na narrativa dos escritores do trânsito, uma vez que se 

intitula literatura, apesar do peso real que a suporta. Em outras palavras, há uma tangência 

nesse tipo de literatura do que é e de como poderia ter sido, do fato com a ficção, da realidade 

e com a imaginação. Salman Rushdie se insere numa literatura em que é evidente o contato 

com o maravilhoso. À primeira vista, o leitor menos avisado pode subestimar o valor que se 

esconde por trás de tantas alegorias. Ao mesmo tempo, percebe-se que se por um lado o livro 
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descreve anjos e acontecimentos fantásticos, por outro é cheio de citações, fatos, argumentos, 

pessoas, enfim, contextos precisamente históricos. O anjo Gabriel, por exemplo, é visitado 

por Indira Ghandi – talvez seja mesmo, pois, nesse interstício entre a História e a história, 

também há uma curva que oscila entre o real e o imaginário. 

Amin Maalouf nasceu em Beirute, sua família implantou-se nas montanhas libanesas. 

De origem greco-católica ou melquita testemunhou a rivalidade de tradições: a mãe era 

católica; o pai protestante. Diante desse cisma que o acompanhava desde criança, 

prevaleceram os desejos da mãe que o inscreveu em uma escola francesa dos jesuítas, o que 

mais tarde ele confessa ter sido decisivo em sua opção pela França e não pela Inglaterra como 

eleição para viver o exílio. Também a apresentação dos fatos históricos é comum em suas 

obras, porém em sua narrativa não se trata de fazer paródia ou fazer reviver os acontecimentos 

históricos, mas tais elementos são indispensáveis para que o leitor compreenda o contexto em 

que suas narrativas se inserem. É a própria necessidade de colocação dos escritores árabes em 

um contexto mais amplo que favorece esse tipo de discurso. 

Ao se debruçar sobre os acontecimentos históricos, Amin Maalouf nos faz perceber 

seu desejo de apropriação, uma necessidade de contar a sua versão. Desse modo, organiza a 

visão do homem que se divide entre o secular Oriente e o secularista Ocidente, o que torna a 

inclusão da História imperativa, uma marca em sua literatura, pois condiciona o tempo e o 

espaço em que seus personagens estarão mergulhados e aos quais seus leitores serão 

habilmente guiados. 

 Na literatura de Amin Maalouf e de Salman Rushdie observamos o oposto: é o 

passado que ilumina o presente. Em La mémoire saturée, Régine Robin diz que o passado não 

é livre, está sempre recontando algo. Todo passado recalcado é deformado, por isso criam-se 

lendas ou a distorcenso a história. O passado se traduz em ato. Quando o luto não é feito, ele é 

recalcado. Por isso, a memória nunca está pronta e acabada. Ao se ativar o passado ele se 
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torna algo vivo e em constante reconstrução. No presente, nem sempre é possível encontrar as 

respostas, assim, o passado deve ser sempre acionado. 

O livro mais célebre da língua árabe são Os contos das mil e uma noites. A traição 

sofrida pelo sultão leva-o à vingança, matando as outras mulheres sempre após a noite de 

núpcias. É Sherazade que o entretém com suas histórias. A narrativa da moça é capaz de 

demovê-lo de sua vingança. A imagem é constantemente retomada por Salman Rushdie, 

como em O último suspiro do mouro (1996) e em Os filhos da meia-noite (2006). 

Cabe ressaltar que a literatura árabe tem três importantes características, apresentadas 

por Mansour Challita, um dos principais tradutores da obra de Khalil Gibran, em As mais 

belas páginas da literatura árabe (1973). A primeira delas é a sabedoria. Ela é expressa nos 

livros como forma de compreensão da alma, discutindo a vida, o destino e a eternidade. São 

ensinamentos filosóficos. 

A segunda característica é a imaginação. A mente do oriental é, por natureza, mais 

imaginativa, enquanto a do ocidental é cartesiana: um é mais intuitivo e seus dons são a 

inspiração, a visão e a profecia; o outro se baseia no experimento, na razão e na prática. Tais 

diferenças se tornam manifestas  através das respectivas literaturas.  

Para os orientais, os mundos são criados, por meio da imaginação. Os contos das mil 

e uma noites, traduzidos no século XVIII por um orientalista francês, uma reunião de histórias 

populares, constituem uma referência para o Oriente e para o Ocidente, renovando o espírito 

imaginativo da ficção ocidental. 

A terceira característica é a espiritualidade. É a presença do sobrenatural nos textos, 

pois há a convicção de que existe um mundo superior a este. A geografia do Oriente permite a 

contemplação e a espiritualidade. A literatura oriental prega ainda hoje a soberania da paz de 

espírito sobre a materialização dominante.  
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Outro elemento fundamental na escrita árabe é o amor (erótico, platônico, romântico 

ou mítico) tornando-se a literatura do amor. A sensualidade presente em As mil e uma noites é 

mostrada com naturalidade. Características como próprias da literatura árabe, sem dúvida 

também se estendem à literatura indiana, uma vez que são comuns ao estilo oriental. 

Deus para unir os árabes se manifestou na língua desse povo, revelações que deram 

origem ao Alcorão. O que une, dentre outras particularidades, o mundo de Amin Maalouf e o 

de Salman Rushdie é justamente a língua árabe, já que um é libanês e o outro indiano, porém 

muçulmano. Natural, portanto, que dessa interseção nasça uma literatura que seja regida pelo 

argumento árabe, oriental. 

No fluxo discursivo de Amin Maalouf, destacamos a forma sutil com que se 

expressa, o uso de metáforas, de subterfúgios, da forma sublime com que trata o amor, bem 

como a elegância de seu vocabulário. A prosa de Salman Rushdie é igualmente metafórica, a 

tal ponto de torná-la alegórica, predominando a ironia. O amor e o sexo são tratados de forma 

mais aberta (iluminados pela tradição indiana do Kama Sutra) e a relação com a pluralidade 

de línguas e de deuses se faz mostrar em vários aspectos. 

Em O rochedo de Tânios (1998b), a sabedoria se faz presente nas palavras do velho 

Gibrayel (tradição oral), nas palavras de Nader, na experiência da Khouryyé que demonstra 

sagacidade ao agir com o sheik. Tânios também busca essa sabedoria e a escola é o primeiro 

passo para alcançá-la. É o que também busca Chamcha ao ingressar na escola inglesa, 

tentando superar seus limites. 

 O espaço em que Tânios nasce (independente das relações autobiográficas) é o da 

imaginação, não só porque a obra é uma ficção, mas pela forma como se compõe. A própria 

maneira com que o narrador se interessa pela história que lhe é narrada nos dá mostras da 

influência dos Contos das mil e uma noites em sua escrita, fazendo-nos lembrar o modo como 
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o rei se atém às histórias que lhe são contadas a cada noite por Sherazade. O velho Gebrayel 

entretém o narrador dando-lhe as migalhas sobre a história de Tânios. 

Fazer pensar a história, o comportamento do homem, levando à razão um pouco de 

imaginação, nisso se objetivam as escritas maaloufiana e rushdiana. Salman Rushdie com seu 

Realismo Mágico nos leva a um mundo inventado, mas que, paradoxalmente, parece que 

reconhecemos ser o nosso. 

É interessante notar como não estranhamos a entrada do elemento imaginativo na 

prosa, ao contrário, nos fazemos levar por ele de tal maneira que no anseio para percorrer o 

“mar de histórias” é a imaginação o nosso comandante.  

Sobre a espiritualidade, verificamos que ela atua de maneira diferente. Em O 

Rochedo de Tânios (1998b) estamos mais próximos da forma contemplativa, de uma 

necessidade de união com Deus e a si mesmo. A religião aparece e é sinônimo de 

questionamentos políticos, sobre a tolerância ou sobre as diferenças. Em Os versos satânicos 

(2008b) a religião é posta à prova, vista com desconfiança e mais do que isso, confrontada. 

Torna-se um mote que transcende a própria obra, por razões já mencionadas, criando imagens 

e interpretações obtusas. 

Mesmo os elementos sobrenaturais aparecem de forma “natural”, como se fizessem 

parte do mundo descrito. A crença de Gibreel em reencarnação tangencia a espiritualidade e 

também a ideia da migração. A presença das alegorias do diabo e do anjo traduz essa 

característica. 

É o amor, entretanto, a grande característica que se faz presente em ambos os 

romances. A sublime e sensual relação entre o sheik e Lâmia, por exemplo, é que permite o 

nascimento do bastardo. Deslizando entre o erótico e o romântico, o casal se aproxima e, 

apesar de todas as divergências que envolvem as circunstancias de seu relacionamento,  como 

nos grandes romances, termina junto. 
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Tânios vê o “casal” junto no corredor do castelo, indo em direção aos aposentos do 

sheik e é nessa cena final que de súbito tem a certeza de que eram seus pais: “O que havia 

nesse olhar? Ternura? Censuras? O sentimento de ter, enfim, a chave do enigma que pesara 

sobre sua vida inteira?” (MAALOUF, 1998b, p. 259). É por esse amor aos “pais” que Tânios, 

reconhecendo sua condição bastarda, pode agora deixar, com a consciência e o coração 

tranquilos, sua terra. 

A função dos personagens de Maalouf e de Rushdie é balizar as épocas distintas. Sem 

que percebamos, nós, leitores, somos dirigidos por tais figuras, sejam elas ficcionais ou não, a 

ler a História, mas trazendo-a sempre para o momento atual. Nesse sentido, embora os 

protagonistas de seus romances não sejam personagens históricos, a História é vivificada pelo 

elemento humano e é esse mesmo elemento que nos conduz à ficcionalidade do discurso, 

fazendo-nos conhecer esse espaço duplo, o entre-lugar ocupado pela narrativa desses dois 

“estrangeiros”.  

 Na abordagem que vai desde o século III d.C. (retratado em Les jardins de lumière) 

até o século XX (Les Echelles du Levant), Amin Maalouf faz recortes em momentos 

históricos que aparentemente não estão relacionados ou mesmo que não incluem sua vida 

pessoal nem a de seu povo. No entanto, ao olharmos de modo mais cuidadoso, perceberemos 

uma discussão recorrente que aponta para épocas distintas, mas com conflitos políticos e 

religiosos semelhantes dos quais emergem figuras significativas reais como Mani, o profeta 

persa fundador do maniqueísmo, ou fictícias como Tânios. O escritor busca, assim, em 

grandes figuras históricas os heróis para seus romances, como se escrevesse biografias. Seus 

heróis ficcionais, no entanto, não são menos reais ou intensos (como Baldassare Embriaco ou 

o jovem Tânios) e nem os reais serão menos ficcionais (como Mani). 

A escolha de tais contextos evidencia com nitidez sua necessidade de repensar as 

sociedades, o que inclui os conflitos individuais e coletivos vividos em momentos diferentes, 
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sempre levando em consideração o poder desestabilizador do “outro”. O que lhe importa é 

traçar as distintas figuras identitárias que são construídas através da diferença. Portanto, na 

construção de personagens como Tânios ou Baldassare, o que se vê são sujeitos a deslizar 

entre as culturas fazendo uma análise continua do efeito de se relacionar com a alteridade. Os 

personagens de Amin Maalouf são sempre ambíguos e multifacetados, forçados a engendrar 

um espaço de vida também fragmentado.  

A história é reinterpretada por Maalouf. Seu propósito, conforme já explicamos, não é 

pura retratação histórica, tampouco, desconstrução. Sua intenção, ao dar vida a personagens 

ambíguos, é instaurar a dúvida. Antes disso, é da dúvida que parte sua narrativa, dos episódios 

obscuros, “mal-contados”, a fim de lançar-lhes uma visão subjetiva, ou uma nova luz. 

A mitificação é a tática usada por Maalouf para garantir a memória. O termo mito ao 

ser retomado visa a ideia da manutenção e da ordenação do mundo, uma vez que tem valor 

antropológico e regulador. O ofício de narrar se desenvolve na fricção de culturas, de religiões 

e de etnias. Ele busca no passado uma luz para o presente, revendo, reinventando fontes orais 

e escritas que deem credibilidade a seu discurso. A polifonia é o que predomina. O que se 

nota é que o narrador em primeira pessoa é um “eu” que oscila entre o “eu”-autor e o “eu”-

herói. A narrativa é, portanto, disjuntiva. Interessante notar como o “eu” discursivo faz uso de 

diferentes vozes para firmar os pontos-de-vista e garantir a fidedignidade da lenda de Tânios. 

O recorrente uso da primeira pessoa em seus textos pode ser explicado como uma 

forma de revelar uma estratégia para o autoconhecimento, ao mesmo tempo em que aproxima 

o leitor, dando um tom de cumplicidade, como ocorre em O périplo de Baldassare (2002). 

Por se tratar de uma forma de diário íntimo o tom confessional fica ainda mais evidente, 

embora, a princípio, nem o narrador saiba como defini-lo, como é possível verificar no trecho 

a seguir: “Ainda não sei como vou relatar os acontecimentos que se produziram, nem os que 

já se anunciam. Uma simples narração dos fatos? Um diário íntimo? Um diário de viagem? 
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Um testamento?” (MAALOUF, 2002, p.12). Baldassare registra os acontecimentos em quatro 

cadernos, lembrando um diário de viagem, acrescentando passagens reveladoras de seus 

sentimentos. O narrador se refere aos cadernos no presente, como se estivesse diante deles; ao 

longo da narrativa, contudo, descobrimos que o primeiro caderno, que narrava o início da 

viagem, foi perdido em Constantinopla, o segundo, perdeu-se ao ser expulso de Quio, já o 

terceiro queimou-se no incêndio de Londres. Questionamos com curiosidade: o diário lido por 

nós é “real”? Ou trata-se de uma narrativa que deixa de ser um diário, pois escrito (ou 

reescrito) posteriormente perde sua confiabilidade, torna-se um relato de memórias, 

confirmando a ideia de uma escrita em tom confessional? 

Ao final, o equilíbrio na dose de realidade e ficção nos faz lembrar que pouco importa 

saber se se trata de realidade ou de ficção. Sentimento que se estende às demais narrativas 

maaloufianas: por vezes, temos a sensação de estarmos diante de um texto ficcional com 

bases históricas; outras, diante de um texto histórico; outras ainda, mergulhados na genealogia 

de sua família ou dos povos árabes.  

O que desperta o narrador de Origines (2004), por exemplo, é uma suposta história lhe 

contada na infância. Os documentos (cartas e textos que remetem ao avô) que são encontrados 

por ele ajudam na busca pela verdade sobre o passado, permitindo traçar o caminho visível e 

invisível de seus ancestrais. Assim como mergulhou na história de Tânios, mergulha na 

história dos seus, puxando mais uma vez a ponta do novelo para que se desenrole sua 

biografia. O mistério, sempre um elemento de sua narrativa, serve de gatilho para despertar a 

história em si. Em um matiz próprio do discurso oriental, nos é possível perceber que a 

tradução da fantasia permite encontrar a verdade moral. 

Amin Maalouf (1998a) confirma a impossibilidade, como sugere Régine Robin 

(1993), de praticar um luto definitivo de sua origem. Para o escritor libanês, todos nós somos 

depositários de duas heranças: uma “vertical”, vinda dos ancestrais, das tradições de seu povo, 
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de sua comunidade religiosa; a outra “horizontal”, partilhada com seus contemporâneos e é 

essa última a que lhe parece mais determinante, pois ela se modifica a cada dia. É inegável 

que existe um fosso entre aquilo que somos e aquilo que acreditamos ser. Supõe-se que a cada 

narrativa ele se aproxima de sua raiz “horizontal” ao simultaneamente visitar sua raiz 

“vertical” tornando-a mais viva e ativando a cada empreitada a história e a civilização árabes.  

A viagem torna-se elemento preponderante: é o deslocamento que permite recolher 

material para seus escritos. A viagem parece ser uma necessidade vital: deslocamento físico e 

busca interior. Nem sempre os personagens sabem o que buscam, como Baldassare que parte 

em uma longa viagem com destino a Constantinopla, deparando-se com inúmeras cidades e, 

mais do que isso, descobrindo-se. 

Chamcha também verá na viagem um processo importante de deslocamento, como 

afirma Sibony (1991). O que encontrará em suas idas e vindas, no entanto, não o agradará: sua 

indianidade perdida. Ao subir no avião de volta para Londres percebe que a imagem de si 

mesmo que levara anos para modificar, retornava aos poucos. A própria língua o trai e ele se 

assusta: 

 

Que surpresa desagradável! Despertara de um salto e ficara sentado duro na 
cadeira, ignorando o álcool e os amendoins. Como o passado tinha 
borbulhado à tona, em vogais e vocabulário transdeformados? O que 
aconteceria em seguida? Ia começar a passar óleo de coco no cabelo? Ia 
começar a apertar as narinas entre indicador e polegar, assoando-se 
ruidosamente, ejetando um arco prateado de muco gelatinoso? Ia acabar 
aficionado de luta livre profissional? Quais outras diabólicas humilhações 
estariam a sua espera? Ele devia ter sabido que seria um erro voltar para 
casa depois de tanto tempo, o que podia ser aquilo senão uma regressão? Era 
uma viagem antinatural; uma negação do tempo: uma revolta contra a 
história; a coisa toda só podia terminar em desastre, fora de mim, pensou 
com um tênue tremor em torno do coração. Mas o que significa isso tudo, 
perguntou-se amargo. Afinal, les acteurs ne sont pas des gens, como 
explicava o grande canastrão Frederick em Les enfants du paradis. Máscara 
sob máscara até chegar ao crânio nu e exangue. (RUSHDIE, 2008b, p.44). 
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 O personagem descobre que não é possível enterrar de uma única vez sua herança 

“vertical”. Ela sempre o acompanhará e, mesmo quando a viagem não tem uma intenção de 

busca, algo se revela. 

A viagem pode representar, para as mais diferentes culturas, a busca pelo 

conhecimento. Se um povo é nômade, como Maalouf (2004) afirma sobre sua família, a 

errância faz parte da raiz e a abertura ao mundo e às culturas é algo natural, intrínseco ao  

sujeito. O que sobra da experiência do deslocamento é a memória aprendida na viagem, o 

vivido. 

Ao percorrer o “entre-dois”, o lugar de fronteira, é que acontece a transformação. Os 

monstros vigiam esse lugar, pois é nele que é possível o reconhecimento e a diferença. O 

terceiro espaço é, antes de tudo, o lugar da tradução e também da negociação, portanto, é rico 

em significações. Conforme Bhabha, o “inter” é que possibilita vislumbrar as histórias 

nacionais, antinacionalsitas, de um “povo” por meio do terceiro espaço “temos a possibilidade 

de evitar a política da  polaridade e emergir como os outros de nós mesmos” (BHABHA, 

1998, p. 69). 

Muitos dos personagens se apresentam como figuras itinerantes. Se Chamcha e Tânios 

desejam de algum modo renegar seu passado e, por conseguinte, suas próprias memórias, por 

outro lado, Boutros, em Les Sequelles de la vanité, deixa clara a importância de amar a pátria. 

Assim, no texto maaloufiano, tão respeitável quanto o lugar de passagem é a terra natal. O 

primeiro é, apenas, aparentemente, desidentificador; enquanto o outro é, por excelência, 

identificador. 

Maalouf diz que é o olhar que adoece o outro e que é o olhar, também, que pode 

libertar (1993). Tânios vive bem em sua aldeia até que a descoberta da suposta paternidade 

ilegítima, o segredo que só ele não conhecia, decreta o início de uma relação doentia com os 

seus, ou seja, o olhar do outro pesa sobre ele de modo que precisará se exilar, aproximando-se 
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primeiro de Roukoz, depois se refugiando na escola do pastor. É só mais tarde que, como 

disse Girard (1990), a vítima expiatória regressará para sua “cura” final. Gérios desempenha 

papel primordial, pois ao matar o patriarca, tornando-se um assassino em nome do amor 

ferido do filho não-legítimo, quebra o símbolo da castração. 

A desesperança de Gregor Samsa, personagem de A metamorfose (2001), a falta de 

respostas às questões mais simples da vida e também às mais profundas torna-se um símbolo 

para Chamcha e Gibreel. A crise da modernidade enfrentada por Franz Kafka, na Belle 

Époque, levantando discussões sobre a existência, a religião e a razão, se atualiza nas 

experiências de Salman Rushdie no seu romance de fim-de-século. 

 A metamorfose do caixeiro-viajante é uma necessidade de isolamento, de fuga, 

delatando a insignificância do ser. Transformando seu “eu” em um inseto, o personagem se vê 

sozinho, apenas acompanhado de seu passado, onde quer que esteja. Gregor expressa uma 

forte indignação contra a família, o patrão, a sociedade, ou seja, todos aqueles que o 

oprimiam, desumanizando-o. 

  O pai de Gregor tenta matá-lo atirando-lhe uma maçã (referência à imagem da 

expulsão do paraíso). O aspecto psicológico da ação sugere o caráter submisso do rapaz e que 

se formou mediante as atitudes do pai castrador. A mesma imagem é repetida em Os versos 

satânicos (2008b) quando Changez Chamchawala rouba a carteira que o menino Salahudin 

havia acabado de encontrar, tomando posse de seus sonhos, de seu “pote de ouro”.  Para 

Gibreel, a metamorfose que o leva a atitudes niilistas é observada na doença que se abate 

sobre ele ainda na Índia; sua revolta é contra a autoridade e a castração impostas pela religião 

islâmica.  

A recusa da salvação do metamórfico Gregor não é vista em Chamcha que encontra 

outra solução para o conflito, enfrentando a crise, tentando resolver suas diferenças consigo 
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mesmo e com o outro (pai/ pátria); Gibreel, por sua vez, se entrega, como o personagem 

kafkiano. 

Maalouf também se inspira no personagem e o drama de Tânios nos dá mostras de que 

o espírito de Kafka o influencia. A busca pelo valor da existência e a opressão por parte 

daqueles que o rodeavam acusando-o de uma suposta bastardia, da qual ele não era mais do 

que vítima, fazem com que ele se isole. A proibição de frequentar a escola lhe cai como um 

golpe e é o pai quem lhe dá a notícia castradora. 

 Tânios é desumanizado a tal ponto, após a interdição do saber, mantendo sua greve de 

fome, que a Khouryyé se encarrega de transportá-lo em uma carroça e depositá-lo aos pés da 

escola do pastor para que o menino possa se restabelecer. Em um paralelo com a imagem 

descrita por Kafka (2001), Gregor tem seu “eu” humilhado de modo que, ao final, é varrido 

pela faxineira, enquanto Tânios é transportado em uma carroça por uma “estrada carroçável” 

de forma não menos degradada. A diferença é que Gregor encontra a morte, Tânios, pela 

“morte”, encontra o Paraíso. A resposta será de alguma maneira encontrada na possibilidade 

de migração, distanciado do efeito da autoridade castradora.  

Tânios em seus deslocamentos retorna com os cabelos brancos, simbolizando sua 

precoce maturidade. Outro personagem de Maalouf, Baldassare também passa por uma 

metamorfose. Não se transforma fisicamente, mas podemos percebê-lo, em primeiro lugar, 

através de seus textos que são um diário de viagem e se tornam um diário íntimo. Depois, 

notamos que a mutação está em suas convicções pessoais, religiosas (Marta, confirmando a 

importância dos personagens femininos, será coadjuvante nessa transformação, impondo-se 

durante a viagem e permitindo-lhe infringir as regras sociais).  

É somente ao final da viagem que o personagem percebe que, por meio de um desvio, 

não fez mais do que ir de Gibelet a Gênova, voltando à terra dos antepassados (MAALOUF, 
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2002, p.481). Como é possível verificar com Baldassare, a escrita tem papel fundamental: 

serve para ancorar os personagens e, por que não, o autor. 

 

Istambul! Istambul ! É difícil dizer aos que têm olhos que não há nada há ver 
no mundo. E no entanto é a verdade, creia-me. Para conhecer o mundo, basta 
escutá-lo. O que se vê nas viagens nunca passa de ilusão. Sombras 
perseguindo outras sombras. As estradas e as terras não nos ensinam nada 
que já não saibamos, nada que não possamos ouvir em nós mesmos na paz 
da noite. (MAALOUF, 2002, p.37-38). 

 

O saber tem, assim, um sabor civilizatório. Botros, personagem de Origines (2004), 

abandona a casa dos pais para frequentar a escola americana; o mesmo será feito por Tânios, 

um sobrinho de Botros, de grande inteligência e que, ao anunciar aos pais que não tinha 

intenção de trabalhar na empresa da família e que se inscreveria na universidade para estudar 

literatura, convicto de que dedicaria sua vida à poesia, teve seus projetos vetados pelos pais.  

 

Il m’est arrivé de raconter, par le passé, une légende villageoise où un 
garçon prénommé Tânios faisait la grève de faim pour obtenir le droit de 
poursuivre ses études; au moment où il semblait perdu, ses parents 
capitulaient, et le confiaient à la garde d’un pasteur anglais; alors  il 
recommençait à se nourrir. Je m’étais évidemment inspiré de l’histoire qui 
s’était produite chez les miens, en la transformant selon mon coeur. 
(MAALOUF, 2004, 414-415). 

 

Confirma-se, portanto, na observação do trecho citado, a semelhança entre Botros e o 

sobrinho Tânios que se recusou a comer – que Maalouf admite ser uma possível inspiração 

para o personagem de O rochedo de Tânios (1998b) e retratando suas greves de fome – além 

de uma relação com Maalouf, ele mesmo, mostrando que o desejo pelos estudos parecia fazer 

parte da história da família.  

 

Venant si peu de temps après la grande famine, que avait causé pour tous les 
fils de la Montagne un traumatisme durable, cette famine librement 
consentie, librement imposée à soi-même , et pour de pures raisons de 
principe, avait une noblesse inquietante. Le neveu de Botros avait émigré 
vers la mort comme d’autres émigraient vers l’Amérique, pour les mêmes 
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raisons : l’univers qui l’entourait devenait étroit, étroites les communautés, 
leurs idées, leurs croyances, leurs manigances, leur grouillement servile; 
étroites aussi les familles, étroites et étouffantes. Il fallait s’échapper. 
(MAALOUF, 2004, p. 416). 

 

 Ao buscar nesse parente a inspiração para lenda de Tânios, Maalouf esclarece que ele 

morreu em 28 de julho de 1923. O desaparecimento de Tânios vem como uma forma de 

recriar o final trágico, deixando em aberto o destino: um emigrou para a morte, outros 

poderiam ter emigrado para a América.  

O desejo de Botros em fundar uma escola vem como uma estratégia para evitar a 

emigração. Ao descobrir no Oriente aquilo que foi perdido, a identidade (seu “Graal”), partir 

não seria mais necessário. Esse milagre só seria possível através das luzes, da instalação de 

um Estado global, em que as pessoas, as línguas e as culturas convivessem de forma 

harmoniosa, daí a obsessão de Botros pelo saber e que também será perseguida por Tânios ao 

ingressar na escola protestante. 

Para entendermos um pouco mais o discurso atual, a mitologia greco-romana pode nos 

auxiliar. Eco era a ninfa brincalhona, querida por Ártemis, que tinha, porém, um defeito: 

falava em demasia e queria ser a última a dar a palavra em tudo. Certa vez se viu forçada a 

entreter Hera, com uma longa conversa, enquanto Zeus se distraia com outras ninfas. Foi 

castigada pela deusa e perdeu seu poder do sermão, ficando condenada a repetir e a não mais 

elaborar o discurso, perdendo assim seu dom mais precioso: a fala. 

É esse discurso de eco que os escritores da diáspora vêm combatendo. O sujeito cuja 

voz fora abafada, como explica Homi Bhabha (1998), agora deseja se reapropriar de seu 

direito de fala, penitenciado pelo ciumento Ocidente. Tal retomada é feita por intermédio de 

uma literatura muito particular que os conduz à escrita de textos que incluem história, 

memória e traços ficcionais. 

Os acontecimentos históricos, muitas das vezes traumáticos, são recalcados para serem 

articulados somente depois que o processo de luto já foi cumprido. O seu contrário pode, 
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então, entrar em cena: o excesso de memória, um substituto para o silêncio. A produção da 

memória está em ascensão. Andréas Huyssen (2000) assinala que, após a queda do muro de 

Berlim, as narrativas que se voltavam para a criação de futuros estão cedendo lugar para as 

narrativas que se voltam para a criação de passados.  

Os discursos de memória que surgiram com a descolonização, após a década de 

sessenta, tornaram-se o principal recurso das ex-colônias para revisar seu passado. No caso 

dos países do Oriente, o recurso se torna ainda mais interessante, pois reivindica a voz que foi 

calada durante a dominação, ou ainda, funciona como uma forma nova para se interpretar as 

nações que foram estereotipadas no rastro Orientalista, no século XIX. 

Amin Maalouf faz uso dos diferentes discursos memorialísticos propostos por Régine 

Robin para organizar O rochedo de Tânios (1998b). O narrador reconstitui a história de 

Tânios bebendo de diferentes fontes permitindo uma composição plural da própria história a 

ser relatada: as crônicas montanhesas, obra do monge Elias de Kfaryabda; a sabedoria do 

muladeiro Nader; as efemérides do pastor Jeremy Stolton e os relatos do velho Gebrayel. A 

exposição através de diferentes vozes nos faz compreender a qualidade da veracidade do 

discurso, por outro lado, o uso de diferentes fontes nos permite suspeitar do processo de 

relativização da verdade. 

A intenção de Amin Maalouf não é fazer um texto “realista”, mas jogar com 

interpolação de elementos que pertençam à história e à ficção de modo a produzir o efeito de 

verossimilhança. Assim, a presença de fatos históricos, como a disputa de Mehemet-Ali, o 

trânsito por espaços reais como cidades do Líbano e da Europa, e mesmo a marcação 

cronológica linear, evocando em flashes apenas aquilo que necessita ser esclarecido são 

alguns dos recursos usados para aumentar tal efeito. 

O projeto mais ousado de Maalouf, contudo, está na constituição de fontes que lhe 

sirvam de pesquisa. Sabe-se que o historiador depende de informações precisas para edificar 



 
 

228 

seu discurso. Maalouf é capaz de inventar tais fontes para que através delas tomemos 

conhecimento da história de Tânios, citando trechos das obras ficcionais, inventadas por ele 

para nos dar a impressão do real. 

Maalouf se utiliza das memórias propostas por Régine Robin. Os diferentes tipos de 

memória se cruzam dando o tom de seus romances. O narrador de O rochedo de Tânios 

(1998b), por exemplo, busca se apoiar na memória nacional para construir a lenda de Tânios, 

e igualmente recolhe base nos vestígios históricos (crônica montanhesa, cartas e documentos 

da época), no testemunho dos anciãos (velho Gebrayel), na memória viva e na sabedoria 

popular (sabedoria do muladeiro). Além desses, há duas cartas (a de Richard Wood e a do 

reverendo Isaac) citadas ao longo da trama. Desconfiamos, no entanto, que todos esses 

documentos e depoimentos não sejam verdadeiros, o que nos parece um jeito de manipular a 

memória para torná-la mais confiável para o leitor. 

A cada uma das nove “passagens” que abrem um capítulo (chamado de “passagem”) 

ele toma um fragmento de uma dessas fontes que, ao que nos parece, ele cuida de 

ficcionalizar,  de modo a resumir e, ao mesmo tempo, antecipar aquilo que será narrado. Tais 

introduções são, no entanto, indispensáveis para a compreensão da obra. Ao término da 

primeira passagem sabemos que Lâmia e o sheik compartilharam os frutos de setembro. Já na 

segunda passagem sabemos da gravidez da personagem; mas é no excerto que abre a 

passagem que atentamos para a informação de que “No ano de 1821, por volta do fim de 

junho, Lâmia, esposa de Gérios, o intendente do castelo, deu à luz um menino, que primeiro 

fora chamado de Abbas, depois Tânios” (MAALOUF, 1998 b, p.40). Nessas curtas linhas, 

“escritas” pelo monge de Kfaryabda descobrimos que: primeiro, Gérios é nomeado “marido 

de Lâmia”, mas não necessariamente “pai” da criança a que ela dá a luz; segundo, o menino 

recebe o nome de Abbas, seguindo a linhagem do Sheik; e, por último, como já dissemos, a 

principal pista: o nascimento da criança se dá em exatos nove meses após o fim da passagem 
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anterior. Maalouf “lança fiapos” sobre a bastardia de Tânios, mas em nenhum momento ela é 

declarada (mesmo através dos traços que citamos), e sim sugerida, mantendo a característica 

do mistério. 

Vejamos, então, como cada uma das fontes é composta.  

A primeira a ser mencionada é o velho Gebrayel (um primo do avô do narrador, de 

noventa e seis anos), cujo testemunho será valioso como único sobrevivente da história. Ele 

representa a fonte oral e que é considerada pelo narrador como a mais importante de todas, 

pois Gebrayel é um conhecedor da história local.  

O avô lançava-lhe “fiapos” de frases e ele foi obrigado a esperar anos, segurando a 

melhor ponta do fio, o nome de Lâmia, a mãe de Tânios. O testemunho do velho Gebrayel foi, 

contudo, fundamental para rever a história, descrita com uma “memória intacta” apesar da 

longa idade. O discurso de Gebrayel é fiel e mesmo quando o narrador questiona como pode 

saber de tantas coisas sobre Lâmia se jamais a viu, responde: “se não podes acreditar em mim, 

por que me interrogas?” (MAALOUF, 1998b, p. 33), como se simultaneamente respondesse 

aos questionamentos do leitor sempre desconfiado da veracidade daquilo que lê. Seu papel é 

fundamental na construção do herói e da narrativa: “Devo a Gebrayel ter adquirido muito 

cedo a convicção íntima de que Tânios fora, para além do mito, um homem de carne e osso. 

As provas vieram mais tarde, anos mais tarde, quando pude enfim pôr a mão em documentos 

autênticos” (MAALOUF, 1998b, p. 11). 

Enquanto Nader (outra fonte usada pelo narrador) esteve próximo ao herói, Gebrayel 

está próximo ao narrador. Dessa maneira, o velho é interrogado a fim de esclarecer ou saciar a 

curiosidade do narrador. Para atestar a veracidade de seu discurso, Amin Maalouf usa como 

estratégia a desconfiança do narrador e a diferença de opinião entre os dois interlocutores 

como uma forma de aumentar a sensação de “real”. 
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A Crônica montanhesa foi escrita pelo monge Elias de Kfaryabda que viveu no século 

XX. É a fonte mais citada, pois como uma crônica segue a ordem cronológica dos fatos, 

facilita a estrutura do discurso. Além disso, esse tipo de literatura histórico-geográfica, ao ser 

narrada por um monge e inserida de diferentes maneiras no texto, amplia nossa confiança, 

mas sempre com a intenção de provar o quanto o monge conhecia os costumes locais e os 

acontecimentos que ali se deram. 

Por outro lado, o monge Elias (Maalouf ele mesmo?) pede perdão ao Altíssimo em seu 

preâmbulo pelas horas e dias subtraídos das Santas leituras “a fim de escrever esta história 

imperfeita das gentes de minha terra” (MAALOUF, 1998b, p. 13). Desse modo, admite que a 

“história imperfeita” é a falta, própria do discurso narrativo, seja ele de ficção ou não, que 

deixa lacunas a serem preenchidas pelo imaginário, fazendo com que se caminhe da verdade à 

lenda. 

 Diante das mil páginas da crônica, que o narrador folheia como um “monstro”, que 

data o enigmático desaparecimento de Tânios, em 4 de novembro de 1840, dizendo que “ele 

tinha tudo, tudo o que um homem pode esperar da vida. Seu passado se esclarecera, a estrada 

do futuro se aplainara. Não pode ter deixado a aldeia voluntariamente”, o narrador diz que de 

súbito as páginas deixaram de lhe parecer opacas e que lançou um olhar diferente sobre o 

manuscrito. (Teria sido por causa dessas palavras deixado a aldeia voluntariamente?).  

Jeremy Stolton é o pastor inglês e é através de suas efemérides que tomamos 

conhecimento dos traços de Tânios. Assim como a crônica, elas também trazem referências 

cronológicas. A diferença é que o reverendo é um personagem contemporâneo de Tânios. É 

através dele que sabemos do apetite de conhecimento de Tânios e de seus cabelos 

precocemente envelhecidos. 
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Tutor de Tânios compartilha do conhecimento político e da diplomacia com seu 

pupilo. O reverendo é também um estrangeiro que parece ter sagrado a montanha como seu 

refúgio: 

 

Quem tem neste caso, a responsabilidade mais pesada? O paxá do Egito, 
com toda a certeza, que ergueu os montanheses uns contra os outros. Nós 
também, britânicos e franceses, que viemos prolongar aqui as guerras 
napoleônicas. E os otomanos, por sua incúria e seus acessos de fanatismo. 
Aos meus olhos, porém, porque vim a amar esta Montanha como se 
houvesse nascido aqui, só são imperdoáveis os homens deste país, cristãos 
ou drusos. (MAALOUF, 1998b, p. 253). 

 

 Sente-se culpado pela guerra, como Tânios se sentirá durante o julgamento de Roukoz. 

A sabedoria do muladeiro vem como o narrador viajante de Walter Benjamin. Ele era 

um dos homens mais instruídos do lugar e, ao que parece, o que mais influenciou Tânios. 

Nader anotava suas reflexões em um caderno – como o narrador de O Périplo de Baldassare 

(2002). Como Nader também figura como personagem na narrativa, embora não haja o caráter 

histórico das outras fontes, é indispensável sua contribuição por sua intimidade com Tânios. É 

em sua descrição dos acontecimentos que aprendemos sobre os segredos e sentimentos do 

jovem, confirmados por expressões como “Eu disse a Tânios“ ou “Tânios me disse” que 

intensificam a convivência dos personagens, como se pode ver em:  

 

Tânios me disse: “Conheci uma mulher. Não falo sua língua e ela não fala a 
minha, mas bem no alto da escada ela me espera. Um dia, voltarei a bater em 
sua porta para lhe dizer que nosso barco se prepara para partir.” 

Nader, 
A sabedoria do muladeiro. 

(MAALOUF, 1998b, p.170). 
 

 
A importância de Nader está no fato de que é ele quem leva Tânios ao rochedo e faz com que 

veja o navio dizendo: “– Olha, é um sinal. Dir-se-ia que ele passa apenas para os teus olhos”. 

A cena está registrada na sabedoria do muladeiro: 
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Eu disse a Tânios quando estávamos juntos no rochedo: “Se as portas se 
fecharem novamente diante de ti, dize a ti mesmo que não é a vida que 
termina, mas apenas a primeira de tuas vidas, e que uma outra está 
impaciente por começar. Embarca então em um navio, uma cidade te 
espera”. Mas Tânios já não falava em morrer, tinha um sorriso no coração e 
nos lábios um nome de mulher. (MAALOUF, 1998b, p. 127). 

 

É ele também que data o desaparecimento, fazendo-nos associá-lo não com a morte, mas 

juntando tais passagens à imaginação. Nader será o mediador na partida de Tânios. O “sábio” 

dará ao garoto a luneta e estará sempre presente, como o estranho, como uma “consciência” 

externa. Ao mostrar o navio, Nader (em árabe, “aquele que vigia”) descortina também o 

horizonte e a imensidão que aguarda o menino. É Nader quem ensina a Tânios que a vida não 

termina na aldeia, é plausível que se morra para fazer nascer de novo quantas vidas forem 

necessárias.    

Os registros de Nader (a sabedoria do muladeiro), segundo o narrador, são os únicos a 

terem uma explicação plausível para o sumiço de Tânios – uma figura fundamental, portanto, 

em sua trajetória – escrevendo em verso ou em prosa (literatura?). Sua sabedoria é a do 

viajante. Nader, o muladeiro, representa a tradição do discurso falado.  

 

Eu também reflito com os pés forçosamente não faço mais do que percorrer 
as estradas. As ideias que forjas com os pés e que sobem para a cabeça te 
reconfortam e te estimulam, as que descem da cabeça para os pés te pesam e 
te desencorajam [...] ninguém quer saber de minha sabedoria. É por isso, 
aliás, que sou obrigado a vender minhas bugigangas. Antigamente, entre os 
árabes, dava-se um camelo como recompensa por cada palavra de sabedoria. 
(MAALOUF, 1998b, p. 113). 

 

Nader reclama justamente da perda do valor do discurso oral. Ele que, com sua 

carroça, recolhe detritos aqui e ali, acumula livros, exercendo o papel do bricoleur, como se 

tentasse compensar a falta de linearidade do tempo através do acúmulo.       
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Para Michel de Certeau, “os relatos de lugares são bricolagens. São feitos com 

resíduos ou detritos de mundo” (1994, p.188). O narrador de Maalouf também participa desse 

processo, investindo em diferentes gêneros literários para reconstruir a lenda de Tânios.   

A coleção ajuda a organizar o pensamento e se torna uma arte da memória, uma 

tentativa de associar tempos paralelos. Gebrayel conta que algo mais grave que as fendas no 

castelo havia ocorrido naquela época: o desmoronamento da casa do muladeiro. Tal imagem 

simboliza a queda do saber tradicional. Gebrayel diz: “uma velha construção onde ele 

acumulara milhares de obras de todos os gêneros. Um tesouro, que pena! A memória de nossa 

Montanha! [...] Diz-se que possuía, entre seus livros...” (MAALOUF, 1998b, p. 142). Nader, 

um tipo de “Funes, o memorioso”, era detentor de uma verdadeira biblioteca e dizimá-la era 

destruir a memória da Montanha. A sugestão de que ele possuía “um certo livro” pode nos dar 

a entender que se trata de um livro precioso: aquele perseguido por trazer o “o centésimo 

nome” e que serve de mote para  outro romance de Amin Maalouf, O Périplo de Baldassare 

(2002). 

Ainda sobre a importância dos vestígios que são recolhidos, o narrador questiona 

sobre a gravidade da morte das vítimas, mas Gebrayel ressalva que a perda das pessoas é tão 

importante quanto a dos vestígios do passado. O velho lança um questionamento:  

 

– Mas , enfim, essas pedras modeladas, essas folhas sobre as quais penou o 
autor ou o copista, essas telas pintadas, esses mosaicos são também 
fragmentos de humanidade, é justamente essa parte de nós que esperamos 
imortal. Que pintor desejaria sobreviver às suas telas? (MAALOUF, 1998b, 
p. 142). 

 

Discute assim a própria relação entre a arte e o artista.  

Nader orienta os passos de Tânios, torna-se uma espécie de guia.  Como um sufi, suas 

observações são pertinentes, às vezes paradoxais, sempre inserindo uma piada que faça rir e, 



 
 

234 

de modo desconcertante, refletir. Ele consegue tratar de política, de religião, filosofando, 

agregando sentenças que parecem atemporais.  

Neste diálogo entre a mulher do cura e Nader, que se deu, diante da igreja, antes do 

muladeiro ofertar seu presente a Tânios, temos um exemplo de suas saídas. A passagem nos 

faz lembrar o Mullah Nasrudin, personagem persa, e suas histórias em que o senso parece 

estar sempre no seu inverso, ensinando através das falas parvas, como um Bobo da Corte:  

 

 – Nader , o ímpio, sempre se arranja para nos alcançar no fim da missa – 
lançou a esposa do cura. – Deve ter a consciência tão pesada que não ousa 
entrar na casa de Deus.  
 – Enganas-te, khouryyé, eu sempre me esforço para chegar na hora, mas 
minha mula que não quer. Quando ouve o sino de longe, não avança mais. 
Ela que deve ter pecados na consciência. 
– Ou então testemunhou muitas coisas que a horrorizaram. Pobre animal, se 
pudesse contar, já estaria na prisão. Ou no Purgatório. 
 – No Purgatório já estou. Acreditavas que aqui era o Paraíso? (MAALOUF, 
 1998b, p.125). 

 

Por suas anedotas, Nasrudim, sentado em seu burro, com seu turbante, barba longa, 

aponta a verdade usando um discurso em que alterna entre o sábio e o tolo. Dizem que ele 

“viveu antes de seu nascimento e depois da sua morte”, uma boa síntese já que suas histórias 

parecem atravessar o tempo e o espaço, permitindo que os diferentes povos, de diferentes 

épocas, simplesmente pensem.  

No sufismo existe uma preocupação mais com as experiências do que com a 

teorização. Os aspirantes devem aprender a enxergar a verdade através da meditação e da 

experiência, mas livrando-a dos perigos da ilusão. Entende-se ser possível ter revelações, 

alcançar sentimentos e percepções através de um estado de êxtase – o próprio Maomé teria 

por hábito refugiar-se em uma caverna para tal prática, recebendo a visita do anjo Gabriel. É 

preciso abdicar da ambição, da cobiça, da superioridade e seguir a premissa básica sufi: "Estar 

no mundo, mas não ser dele". Refletir com os pés é a experiência do migrante construindo e 

desconstruindo os espaços percorridos. 
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O louco também, de certo modo, reflete com os pés. Sua lucidez, no entanto, é 

bastante temida e também funciona como a consciência. Sempre que um louco some outro 

assume seu lugar, “com brasa sob a cinza para que esse fogo não apague jamais. Sem dúvida, 

a Providência tem necessidade desses fantoches que agita com os dedos para rasgar os véus 

que a sabedoria dos homens teceu” (MAALOUF, 1998b, p.69). A presença do louco se torna 

uma das articulações dos rizomas, ela manterá o próprio curso da história. 

Tais figuras nos remetem ao trickster. Trata-se de uma divindade, pessoa ou animal 

antropomórfico que surge com ações mal-intencionadas, mas que muitas vezes leva à 

reflexão. Dentre suas caracteríscas estão a astúcia, a ironia e mesmo elementos sagrados, e, 

por isso, mesmo encontramos vários exemplos nas mais diversas mitologias e tradições. Pode 

modificar sua forma e seu gênero, tornando-se uma figura metamórfica e de atitudes 

ambíguas. Ao atravessar as cilizações, mesmo aplicando seus “truques”, o trickster se aparece 

como essencial às culturas, restaurando, de alguma forma, o equilíbrio. Dessa forma, os 

personagens nos romances operam como trickster, (já que o trickster revela um papel 

ambíguo), revesando o papel do herói trapaceiro, saindo de uma fissura gerada entre Ocidente 

e Oriente a fim de manter o movimento das culturas. 

 Para confirmar o constante cruzamento, Amin Maalouf opta por uma escrita 

rizomática e propõe alternância entre as fontes: Nader (sabedoria popular, narrador viajante 

benjaminiano); Gebrayel (sabedoria da tradição oral; narrador camponês benjaminiano); 

Monge Elias (saber clássico, religioso); Pastor Stolton (saber erudito). Assim, faz com que o 

narrador busque as pistas nas diferentes fontes, estabelece um verdadeiro “jogo de escrita”,  

através do qual pretende indicar que a verdade não se localiza em uma única raiz, mas é 

formada a partir do encontro de vozes e de verdades, oriundas do entre-lugar. 
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Mas é ao final do livro que Amin Maalouf acrescenta ao leitor um novo desafio: a 

compreensão de uma nota inserida muito despretensiosamente e que de forma peritextual 

explica a verossimilhança de seu texto. 

 

Este livro inspira-se muito livremente em uma história verdadeira: o 
assassinato de um patriarca, cometido no século XIX por um certo Abou-
kichk Maalouf. Refugiado em Chipre com seu filho, o assassino fora 
reconduzido ao país pela astúcia de um agente do emir, para ser executado.  
O resto – o narrador, sua aldeia, suas fontes, seus personagens –, todo o resto 
não é mais do que impura ficção. (MAALOUF, 1998b, p. 265). 

 

É bastante comum na literatura que o romancista se sirva de um fato real para 

desenvolver sua obra. Aqui, parece-nos que Maalouf segue essa tradição, no entanto, embora 

os elementos usados sejam reais – como ele faz em parte de toda a narrativa – este sugere ser 

apenas mais um truque de seu jogo literário: fazer pensar que é real o ficcional, enquanto 

pensamos ser ficcional o que é real. “Abou-kichk” Maalouf nos transporta direto para uma 

relação de parentesco, por conta do sobrenome, mas esse seria o nome do assassino do 

patriarca que se refugia com seu filho e que na trama estaria representado por Gérios. Em 

contrapartida, “kichk” era o apelido de Tânios, ou seja, o que Maalouf faz é sugerir a relação 

autobiográfica, mas, mais uma vez, sem nada confirmar, mesmo que o modo como fale possa, 

com constância, fazer o leitor acreditar que está diante da verdade.  

Além disso, ao afirmar que todo o resto não passa de “impura ficção” brinca com as 

palavras e com essa condição do relativo. A essa fórmula maaloufiana de afirmar e negar o 

real e o ficcional corresponde a expressão repetida em Os versos satânicos: “Era uma vez – 

era uma vez ou não era não. Como costumavam dizer as velhas histórias, aconteceu ou não 

aconteceu nunca” (RUSHDIE, 2008b, p. 45). Rushdie mergulha seu texto no princípio da 

incerteza. Insere o paradigma entre verdade e ficção, como duas esferas multivalentes, que se 

completam. 
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Rushdie carnavaliza o discurso, mesclando imagens, tempos, enredos, personagens, a 

fim de realçar o híbrido. É possível conferir que o discurso de um personagem, ao longo do 

romance, é usado para se opor ao de outro, sempre formando antagonias. A mistura é feita de 

uma tal maneira que nos surpreendemos, pois, aos poucos, torna-se praticamente impossível 

diferenciá-los: o anjo e o demônio, a ciência e a religião, o bem e o mal, o sagrado e o 

profano, Deus e Satã.  

Gibreel chega à casa de Alleluia e, após dormir por uma semana, tem com ela uma 

maratona de sexo. Por fim lhe conta a verdade: havia caído do céu e sobrevivido, e a moça 

acredita nele, justificando que sabia das possibilidades contraditórias da vida por tudo que a 

montanha havia lhe ensinado. Allie conta então sobre suas visões no Everest, os anjos e a 

cidade de gelo. O real, o ficcional e o maravilhoso são acreditados igualmente, como parte de 

uma única realidade.  

“O universo era um lugar de maravilhas, e só o hábito, a anestesia do cotidiano, 

turvam nossa visão” (RUSHDIE, 2008b, p. 329), diz o narrador de Os versos satânicos. 

Nossa visão já tão cansada não nos permite ver o brilho da pureza do real. O maravilhoso 

habita a realidade nossa de cada dia. A literatura permite uma possível ruptura, a fim de criar 

uma realidade alternativa em que o colonizado ganha uma nova identidade, reconstruída. 

Para Rushdie a ficção é a forma de aprimorar a realidade, pois ao descrever o mundo é 

possível transformá-lo (RUSHDIE, 1993). O narrador migrante assume tal função uma vez 

que lhe é permitido estar dentro e fora, verificando o “puro” e o “impuro”. Ele explica que seu 

objetivo é uma linguagem literária que possa expressar a realidade plena das ex-colônias. 

Mesmo com a impossibilidade de ruptura com o passado colonial, tenta provar que o 

colonizado, através da mistura cultural, pode adquirir ganhos.  Como afirma Bhabha: 
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O “verdadeiro” é sempre marcado e embaçado pela ambivalência do próprio 
processo de emergência, pela produtividade de sentidos que constrói contra-
saberes in media res, no ato mesmo do agonismo no interior dos termos de 
uma negociação (ao invés de uma negação) de elementos oposicionais e 
antagonísticos. (BHABHA, 1998, p. 28). 

 

Portanto, o que predomina é a dicotomia do sujeito. 

 A realidade dos próprios personagens é ficcionalizada. Chamcha inventa para si uma 

Inglaterra perfeita, que atenda aos seus desejos de Englishness, um resquício do tempo 

colonial em que o colonizado pretendia imitar o colonizador. Aos poucos, porém, seu sonho é 

desfeito, na mesma medida em que Gibreel se afasta da realidade e mergulha em sonho. 

 O romance de Rushdie entrou no cerne de uma querela. A polêmica em torno do livro 

e de seu autor fez com que se esquecesse de que se tratava de um romance, de ficção. Não 

havia como não insistir no fato de que “a ficção é a ficção” (1993, p. 418). O texto discute 

outras questões que vão além daquelas que dizem respeito aos muçulmanos e à religião. 

Enfim, o que está em pauta é a hibridização, a reconciliação entre o velho e o novo: 

 

Ceux qui s’opposent le plus bruyamment au roman pensent que ce mélange 
avec une culture différente affaiblira et ruinera inévitablement leur propre 
culture. Je suis de l’avis opposé. Les versets sataniques célebre 
l’hybridation, l’impureté, le mélange, la transformation issue des 
combinaisons nouvelles et inattendues entre les êtres humains, les cultures, 
les idées, les politiques, les films, les chansons. Mon roman trouve son 
plaisir dans la bâtardisation et les peurs de l’absolutisme de la Pureté. Le 
mélange, le méli-mélo un peu de ceci et un peu de cela, c’est ainsi que la 
nouveauté arrive dans le monde. (RUSHDIE, 1993, p. 419). 

 

O trecho acima parece resumir a tese defendida por Rushdie ao longo de suas obras, 

em especial em Os versos satânicos (2008b). O texto que comemora a mistura improvável, 

um pouco disso e daquilo, encontra seu prazer no abastardamento. A mistura de ficção e 

realidade é a bastardia atualizada na escrita. “Les versets sataniques est pour le changement-

par-la-fusion, le changement-par-la-réunion. C’est un chant d’amour adressé à la bâtardise 
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qui est en nous" (RUSHDIE, 1993, p. 419-420). O romance se torna uma via para ver o mundo 

por uma nova ótica.  

A discussão coloca em pauta o sagrado e o profano, contudo, Salman Rushdie alega 

que seu livro não é sobre religião, mas sobre as qualidades suscitadas a partir da mistura entre 

pureza e impureza. Sua descrença pessoal é o que ele tentava pensar quando se dispôs a 

elaborar sua narrativa, tomando o islamismo como assunto de seu texto. Através de seus 

personagens pretendia retratar a divisão, a forma como a negação deixa um espaço vazio, em 

seu “eu” e que ele cuidaria de preencher pela ficção. Do mesmo modo que o profano existe 

por oposição ao sagrado, a negação à aceitação, os elementos do real ganharão força com a 

entrada do ficcional. Um acaba por nutrir o outro de tal maneira que nos confundimos sobre 

qual é qual ao longo da narrativa.  

Ao colocar a dúvida como centro do romance, discutindo a relativização,  traz à tona a 

bastardia já que o problema do bastardo se inicia na dúvida da paternidade. 

Para Rushdie, o objetivo de seu livro é a reapropriação da linguagem dos adversários. 

O nome Mahound usado no romance no lugar do nome Maomé retoma uma variante usada na 

Idade Média, quando Mahound era considerado um falso-deus, um demônio adorado pelos 

pagãos. Tal reapropriação cria uma inversão de valores, permitindo a nova visão. 

A linguagem e a imaginação não podem ser aprisionadas, senão morre com elas um 

pouco daquilo que nos torna humanos (RUSHDIE, 1993, p. 421), ou, como está dito em Os 

versos satânicos, “O mundo é real. Temos de viver nele; temos de viver aqui, continuar 

vivendo” (RUSHDIE, 2008b, p. 507).  
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4.2 – Kitab: a invenção de si 

 

 

 As narrativas sobre si se confundem com a própria história da escrita. Desde a pré-

história o homem já tinha por hábito registrar nas paredes das cavernas os fatos sobre si, como 

em um diário.  

Para o escritor migrante escrever sobre si é a melhor forma de atravessar a distância 

que o separa de sua gente, amenizando o sentimento de solidão. Ao falar de si, o escritor se 

aproxima do outro através de sua história, única, singular. Por outro lado, esse outro aparece 

como um estranho, um inimigo de quem (ele) pretende afastar-se e, paralelamente, aproximar-

se. 

A escrita autobiográfica, conforme a define Phillipe Lejeune (1975), pressupõe a 

coincidência entre narrador, autor e personagem. Se nem em Os versos satânicos (2008b) nem 

em O rochedo de Tânios (1998b) temos tais premissas, não há a identidade nominal; por isso, 

como falar em autobiografia? 

Estamos diante de um projeto maior em que uma escrita sobre si é revelada através de 

traços que compõem as obras dando-lhes o tom de vida pessoal: espaços, fatos, personagens, 

passagens, alusões à família ou a episódios que sabemos terem sido vividos por Amin 

Maalouf ou por Salman Rushdie, ou seja, pela narrativa. A complexidade da classificação 

encontra-se no fato de que são narrativas ambíguas, edificadas através da fina linha que separa 

a realidade da ficção, mesmo quando se propõe uma escrita autobiográfica, como é o caso de 

Origines (2004) – texto em que Maalouf desenvolve sua história familiar – há um trânsito em 

diferentes campos.    

Phillipe Lejeune (1975) entende o autor como uma pessoa e ao mesmo tempo um 

produtor de discurso, dividido entre o extratextual e o intertextual. Para o leitor, que 



 
 

241 

desconhece a pessoa real, o autor será aquele que, de algum modo, está apto a escrever um 

discurso. Um de seus textos mais consagrados sobre o discurso autobiográfico é Le pacte 

autobiographique, no qual  são apontados os diferentes traços que permitem aos textos serem 

ou não classificados como autobiográficos. Para se fixar o pacto autobiográfico deve haver 

uma coincidência onomástica entre autor, herói e narrador para que o texto seja 

autobiográfico, definindo-se a autobiografia como um discurso em prosa que uma pessoa real 

elabora sobre si mesma, como propõe Lejeune (1975), em sua primeira definição.   

 A autobiografia narra a história de alguém, ao mesmo tempo em que a insere em um 

tempo e um contexto históricos. Conforme Lejeune (1975), não somos a causa de nossa vida, 

mas temos a ilusão de nos tornarmos seu autor e ao escrever somos forçados a esquecer que 

não somos nem agentes da escrita e nem da vida. A autobiografia nos dá a sensação de 

potência, de conhecimento pleno, porém basta descobrirmos a presença de dois “eus” no 

interior do texto para que se manifeste a dúvida. O próprio Lejeune (1975) afirma que não há 

como separar o que é literário do que não é. Assim, ao nos construirmos através do discurso 

autobiográfico, temos a falsa sensação de existirmos. 

Para Lejeune (1975), o pacto fantasmático parece ser o mais relevante. Uma forma 

indireta do pacto autobiográfico em que leva o leitor a ler os romances não como ficção, mas 

a fim de desvendar um indivíduo que se revela através dos fantasmas que assombram a 

narrativa.   

Serge Dubrovsky, sentindo-se desafiado pela proposta de Lejeune, escreveu Fils 

(1977), um romance em que o nome do personagem coincidia com o nome próprio do autor. 

Dubrovsky explica que diferentemente do romance autobiográfico que se refere ao passado, 

esse tipo de texto, a autoficção, é uma escrita do presente, cujo objetivo é só versar sobre um 

“traumatismo insuperável”. A autoficção tenta preencher as premissas do autobiográfico, 

porém dentro do protocolo ficcional atribuído ao romance, conforme propõe Dubrovsky 
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(1977). No que diz respeito às obras de Amin Maalouf e de Salman Rushdie, a primeira 

pessoa não é usada diretamente em Os versos satânicos (2008b) nem em O rochedo de Tânios 

(1998b); embora ela apareça, sua presença parece secundária em relação ao uso da terceira 

pessoa – o que poderia excluir o estatuto autobiográfico. 

O pacto romanesco se opõe ao ficcional, pois não exige a crença em todas as 

referências que se apresentam na obra, não acordando com o leitor nenhum pacto de 

referencialidade. Se, para a autobiografia, a relação onomástica é explícita, para o romance 

autobiográfico não existe a obrigatoriedade de identidade entre autor e personagem, embora 

possam ser apontadas, mesmo quando eles não têm o mesmo nome. Além disso, o romance 

autobiográfico não é fechado, podendo atender simultaneamente o que esperado tanto do 

autobiográfico quanto do romanesco, conforme as características apresentadas, por isso, 

escapa às necessidades de comprovação, tornando-se um jogo estabelecido entre leitor e 

autor. 

As narrativas de Maalouf e de Rushdie, deste modo, não condizem nem com 

autobiografia, nem totalmente com a autoficção, uma vez que lhes escapam algumas 

características propostas tanto por Lejeune quanto por Dubrovsky (1977). As marcas 

biográficas se misturam às referenciais, trabalhando um “espaço autobiográfico”. Maalouf 

pode ser identificado ao narrador e também ao personagem, mas esses dois não são, a priori, a 

mesma figura. Rushdie se aproximar de Chamcha e também de Gibreel em muitos aspectos, 

portanto, a dúvida desde o início é instaurada: a presença do duplo desautoriza a coincidência 

onomástica comumente presente no discurso autobiográfico ou de autoficção.  

É importante destacar que na autobiografia clássica tenta-se contar a história partindo 

das origens; na autoficção, conta-se a história em fases diferentes, dando a intensidade própria 

do romance. Outra distinção é que não há continuidade discursiva, além disso, os fatos não 

são apenas narrados, mas deformados e reformados.  
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Pode-se dizer que no livro de Amin Maalouf tal qual no de Salman Rushdie, a 

temporalidade coexiste: há o tempo da narração e há o tempo da narrativa, como se dois 

passados convergissem. O narrador de O rochedo de Tânios (1998b), em primeira pessoa, fala 

de suas memórias de infância – de tudo aquilo que ouvira a respeito do rochedo proibido – 

para em seguida praticamente sair de cena, delegando a narração à terceira pessoa. A voz 

narrativa é dada a outras fontes e, por isso, há uma disputa fônica entre o velho Gebrayel, o 

pastor, o monge e o muladeiro na intenção de ocuparem o espaço narrativo. O narrador, por 

outro lado, ao abdicar de sua tarefa primeira, que o perpetrava como um simples narrador-

personagem, abandona o presente e consegue assumir um novo papel: o de herói do romance. 

A polifonia acaba por imprimir veracidade ao discurso, uma vez que a história é 

construída através dos recortes e a composição se faz por meio da junção dos diferentes fatos 

e fontes. É bastante comum na escrita maaloufiana a presença de pesquisadores, escritores, 

historiadores entre seus narradores. A tarefa da escrita, geralmente atribuída ao narrador, se 

modifica em seus diversos textos. Em O périplo de Baldassare (2002), o narrador-

protagonista que parte em busca do livro desaparecido não é menos investigativo, havendo o 

compromisso de registrar os fatos em seus cadernos de viagem, ou seja, criando um texto 

referencial que poderá, em outro momento, servir a um novo investigador.  

A criação da autoficção vem como uma terminologia que seria exclusivamente 

literária e que acaba sendo oportuna para açambarcar grande parte do fazer literário. Em 

contrapartida, fica a crítica de que qualquer tipo de escrita vem hoje sendo classificado como 

autoficção, mesmo aqueles textos que, seguindo a classificação de Lejeune (1975), seriam 

considerados como romance ou autobiografia. Para Dubrovsky (1977), a autoficção diz 

respeito “a uma variante pós-moderna da autobiografia” em que se assume o risco de fazer 

coincidir autor, narrador e personagem, porém no espaço autobiográfico do romance. A falta 
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de linearidade discursiva, as lacunas, a deformação dos fatos denunciam a ausência de 

credibilidade histórica e literária. 

A necessidade comum de rotular os textos pode criar uma obsessão nos críticos, 

estudiosos ou até mesmo no leitor, podendo comprometer a riqueza da obra lida ou mesmo o 

prazer de ler. O “pacto fantasmático” sugerido por Phillipe Lejeune (1975), no fim das contas, 

é que acaba ganhando força. O pacto seria uma forma indireta do pacto autobiográfico em que 

o leitor tenta desvendar os fantasmas inseridos na narrativa, a fim de ali desobrir o indivíduo. 

Amin Maalouf e Salman Rushdie buscam elementos que vão além da autobiografia, 

não se atendo a contar suas origens de forma linear. É a partir da base autobiográfica que 

tanto um quanto outro desenvolvem seu projeto de escrita. Não fazem uso, como na 

autoficção, de uma coincidência onomástica, mas as pistas de tal relação nos são dadas a todo 

instante, através de elementos da ordem do paratexto, permitindo um pacto fantasmático. 

O conceito de paratexto foi criado por Gerard Genette (1987), abarcando os elementos 

que servem de entorno para o texto: a capa, o prefácio, as notas, o epílogo ou, ainda, uma 

entrevista. Ele é a “soleira” do livro, o limiar onde se estabelece o pacto de leitura, o que no 

caso dos nossos dois autores torna-se indispensável para a leitura de suas obras. 

A ideia do hibridismo cultural de ambos é reforçada pelos elementos peritextuais: a 

forma como as capas de seus livros são elaboradas nas diferentes versões das traduções ao 

redor do mundo, os itens que criam estereótipos nas figuras que ilustram as obras. Alguns 

elementos que podem ficar a cargo do editor são paratextuais, como a indicação “romance” ou 

“romance histórico” e influenciam na opinião inicial do leitor sobre a obra, sobre o pacto. 

Outros elementos, embora da ordem do paratexto, como aqueles que ficam a cargo do autor, 

nos parecem bem mais epitextuais. Como exemplo, citamos as epígrafes que funcionam como 

pistas ou resumos que nos são dados pelos autores para uma primeira entrada na obra, 

funcionando como uma divisa. 
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 Nos romances aqui analisados, não há coincidência entre os nomes dos personagens e 

dos autores, existem, todavia, alguns elementos paratextuais que nos fazem crer que esses 

dois autores criaram através da narrativa uma nova forma de revisar suas vidas. Se o autor é 

responsável por firmar o pacto com o leitor, é ele também que traz para seu jogo essa figura. 

Barthes (1984) entendia o autor como um produtor de discurso, não como uma pessoa real e 

por isso anunciou sua morte. O conceito foi ratificado por Michel Foucault que por meio da 

obra O que é o autor? (2002b) atestou a multiplicidade de “eus” suscitadas na figura do autor. 

Por isso, o narrador de A feiticeira de Florença brinca com essa ideia dizendo: “A história era 

falsa, mas a falsidade de histórias falsas pode às vezes ser de valia no mundo real” 

(RUSHDIE, 2008a, p. 191). 

No início de O rochedo de Tânios, o narrador se depara com o livro das Crônicas 

montanhesas – título original: “crônica montanhesa ou História da aldeia de Kfaryabda dos 

lugarejos e das fazendas que dela dependem dos monumentos que ali se erguem dos costumes 

que ali são observados das gentes notáveis que ali viveram e dos acontecimentos que ali 

transcorreram com a permissão do Altíssimo” (MAALOUF, 1998b, p. 11). 

 Ele diz sobre o seu fascínio diante do texto “um livro estranho, desigual, 

desnorteante”: 

 

Em certas páginas, o tom é pessoal, a pena se inflama e se libera, deixamo-
nos levar por alguns vôos, por alguns exageros audaciosos, acredita-se estar 
em presença de um verdadeiro escritor. E então, de súbito, como se temesse 
ter pecado por orgulho, o monge se retrai, apaga-se, seu tom se achata, para 
fazer penitência ele se rebaixa ao papel de mero compilador e acumula as 
expressões dos autores do passado e dos notáveis de seu tempo, de 
preferência em versos, aqueles versos árabes da idade da Decadência, hirtos 
de imagens convencionais e sentimentos frios. (MAALOUF, 1998b, p.11-
12). 
 

Ao falar do monge, o narrador para estar falando de si mesmo, da postura dúbia de um 

homem que se vê entre a necessidade de relatar os fatos e o desejo de uma escrita livre, 

inflamada. 
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O enigma tanto em O rochedo de Tânios (1998b) quanto em O périplo de Baldassare 

(2002) é um elemento que se mantém. A cegueira repentina ao ler o livro está associada à 

impossibilidade do conhecimento, da revelação, embora o narrador, ao se deparar com as 

crônicas, confesse que de súbito as páginas deixaram de lhe parecer opacas. Teria ele 

realmente compreendido o destino de Tânios? Mistério... 

Escrever é rememorar, mas é também inventar. Em O rochedo de Tânios (1998b), 

percebemos que o “eu” do narrador é também o do personagem, alternando a posição entre 

uma figura “real” e outra “ficcional”, havendo o desdobramento suspeito que Lejeune (1975) 

havia indicado. Para Phillipe Vilain (2005) Existe a capacidade de desdobramento narcísico 

que permite ao sujeito se inventar, através de um duplo, ideal ou não, e tornar possível a 

autoficcionalização, assim, a autobiografia é a ficção disfarçada. 

A escrita de “si” é uma forma de relação com o outro e de gerar sentido para sua 

própria identidade. Quanto mais se estabelece em um lugar que não é nem do romance nem da 

autobiografia, maior é a cumplicidade entre o autor e o leitor, dando à obra um sentido “vivo” 

e o leitor se torna “atuante”. 

Retomando o que diz Philippe Lejeune sobre o discurso autobiográfico, percebemos 

que a definição evidencia elementos de categorias diferentes como: a forma de linguagem 

(narrativa e prosa), assunto tratado (vida individual e história de uma personalidade), situação 

do autor (identidade do autor/ do narrador) posição do narrador (identidade do narrador e do 

personagem principal, perspectiva retrospectiva). Só seria autobiográfica a obra que 

retomasse todas as condições indicadas nessas categorias; a memória, o diário e o ensaio são 

considerados gêneros vizinhos. 

Vicent Colonna (2004) argumenta sobre a tendência à escrita da autoficção, na qual é 

possível “fabular” sua história. A subjetividade substitui a sinceridade e através do 

mecanismo do “mentir-vrai” o autor modela sua imagem literária. O que Amin Maalouf e 
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Salman Rushdie fazem é, portanto, a autofabulação. É do Ocidente que leem e narram seu 

próprio Oriente.  

Rushdie confessa que a narrativa de Os filhos da meia-noite (2006) partiu de uma 

tentativa de restauração “em cores” do passado; as distorções da memória, porém, aparecem 

de modo sensível e escreve um romance da memória e sobre a memória. O narrador Salim 

torna-se duvidoso e sua visão é fragmentada. Rushdie cria sua própria versão da Índia e de seu 

nascimento enfatizando o caráter relativo da verdade, arriscando os discursos excessivamente 

referenciais ou, ao menos, apontando outras formas de construção da História, ao “fabular”, 

como propõe Colonna (2004), sua história e a de seu país. O trabalho é análogo ao do 

arqueólogo e a recuperação dos vestígios restaura apenas provisoriamente o passado. Assim, é 

que se pode sustentar que o passado é um país de onde todos nós emigramos. 

Também no romance de Amin Maalouf, é possível percebermos algumas 

coincidências entre o narrador e o personagem ou entre narrador e autor e, portanto, entre o 

personagem e o autor. O que ele faz, igualmente a Rushdie, é fabular o real e criar um 

romance que por suas referências paratextuais nos aponta para a leitura da lenda de Tânios, 

por meio do narrador, como se estivesse falando de si: “Nesse ponto de minhas buscas 

hesitantes, esqueci um pouco a perturbação de Tânios, diante de minha própria perturbação. 

Não procurara para além da lenda a verdade? Quando acreditara alcançar o coração da 

verdade, ele era feito de lenda” (MAALOUF, 1998b, p. 262). A verdade histórica aparece 

mesclada à ficção, como se fosse impossível distanciar os dois lados. 

Gibreel Farishta antes de tornar-se ator, era um dabbawallas (entregador de marmitas) 

e seu nome era Ismail (Ismael) Najmuddin como o filho bastardo do profeta Abraão. Do 

sobrenome, podemos dizer que há uma consonância com os nomes dos sufis como o de 

Nasrudim. Pode-se falar em consonância, como explica Gasparini (2004), como uma das 

formas de reconhecer a probabilidade autobiográfica, identificando herói e autor, mesmo 
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quando essa relação se dá de forma ambígua, buscando-a no paratexto. Nesse tipo de 

elemento de que dispõe o leitor, o nome do autor pode diferir do nome do protagonista, porém 

existirão outros dados que induzirão às deduções autobiográficas, como a origem étnica e 

cultural. Salahudin Chamchawala é transformado em Saladin Chamcha ao migrar para a 

Inglaterra; de Salah ad din ibn Ayyub a Saladino, ao ocidentalizar-se, uma nítida referência às 

Cruzadas. Chamcha, que significa “colher”, mas também uma espécie de homem que diz 

“sim” a tudo (“yes-man”), ironiza o componente de submissão fundamental ao Império 

Britânico. Salah Chamcha, como é chamado, refere-se a uma gíria indiana que significa 

“bastardo homossexual”. 

Mario Vargas Llosa, em Dicionário Amoroso da América Latina (2006), define assim 

o romance: 

 

Como a jovem mulher que sob impudicos refletores, tira suas roupas e 
mostra, um por um, seus encantos secretos, o romancista também desnuda 
sua intimidade em público por meio de seus romances. Existem, claro, 
diferenças. O que o romancista exibe de si mesmo não são seus encantos 
secretos, como a desenvolta jovem, mas os demônios que o atormentam e 
obcecam, a parte mais feia de si mesmo: suas nostalgias, suas culpas, seus 
rancores. Outra diferença é que num strip-tease a jovem começa vestida e 
termina nua. A trajetória é inversa no caso do romance: no começo o 
romancista está nu e no final vestido. As experiências pessoais (vividas, 
sonhadas, ouvidas, lidas) que formam o primeiro estímulo para escrever a 
história ficam tão maliciosamente disfarçadas durante o processo da criação 
que, quando o romance está terminado, ninguém, com frequência, nem o 
próprio romancista, pode escutar com facilidade esse coração autobiográfico 
que fatalmente bate em toda ficção. Escrever um romance é um strip-tease 
invertido e todos os romancistas são – metaforicamente – e, às vezes, 
literalmente – exibicionistas. (LLOSA, 2006, p. 294). 

 

Ao invés de investirem na autobiografia clássica ou em um livro de memórias, Amin 

Maalouf e Salman Rushdie, como já mencionado, encontram no romance a estratégia para 

narrativa de si. Eles evidenciam os demônios e conflitos, uma vez que a construção de 

personagens como Chamcha, Gibreel e Tânios demonstram que não há a intenção de desnudar 

apenas os “encantos secretos”, mas de revelar a parte “feia” que também existem nos 



 
 

249 

estímulos para a escrita e que ficam maliciosamente disfarçadas. Nesse strip-tease invertido, é 

o escritor quem, ao término, veste a indumentária, à medida que sua alma bastarda é, então, 

revelada.     

Como no olhar de Llosa (2006), a escrita coloca a nu todas as verdades daquele que se 

propõe a escrever. Despir-se para o leitor, todavia, deixa implícito o jogo de intimidade entre 

as duas partes, além disso, sugere uma cumplicidade e um entender subjetivo, pois ao se 

exibir para o voyeur subentende-se a troca de favores e a satisfação do prazer, nesse caso o 

prazer da leitura. 

Em seus textos fazem, então, releituras das diferentes culturas e estilos: tradição, 

modernidade, cinema, literatura, história individual, coletiva, memórias, realidade e ficção 

tudo isso se encontra na narrativa híbrida de Salman Rushdie e de Amin Maalouf. A 

representação do real entra novamente nos romances, porém, hoje, como uma forma particular 

de representá-lo através da mistura dos tempos. Um caminho para manejar essa escrita é 

desenvolver um modo de narrar o si, seja através da autobiografia, das memórias ou da 

autoficção, misturando real e ficção, História e história. 

A inspiração nos fatos históricos torna-se indispensável. Os temas políticos, os 

acontecimentos históricos, os papéis de tais sujeitos não podem ser dispensados dos 

romances. Ao abordar a Segunda Guerra Mundial, problematizar as questões que envolvem o 

nazismo, as relações imperialistas, tais escritores encontram uma forma bastante pessoal de 

refletir sobre os acontecimentos, participando deles, na mesma medida em que fazem com que 

participem de suas histórias. Amin Maalouf se concentra nos mais diferentes conflitos, como 

se estivesse refletindo sobre a guerra civil que vivenciou durante os últimos anos em que 

viveu no Líbano, ainda que não a discuta diretamente. Já Rushdie apropria-se dos conflitos 

políticos da Índia, da Caxemira, bem como da formação da identidade de seu país pós-
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independência. Os contornos que delimitam a História e o discurso autobiográfico se 

encontram, configurando um só.  

Salman Rushdie e Amin Maalouf desenvolvem fantasias, obras romanescas que fazem 

do discurso do imigrante, do choque entre Ocidente e Oriente, o ponto de encontro de tais 

mundos. A diferença entre seus textos e aqueles que foram propostos pelo realismo ou pelo 

nouveau roman está no fato de que o compromisso com o “real” deixa de ser um fator 

primordial, a mudança está na própria forma do romance. 

É essa atitude de mostrar o relativismo do discurso histórico que guiará a ficção. O 

pluralismo é uma marca da escrita, uma vez que esses escritores contribuirão para a defesa da 

multiplicidade de religiões, de culturas, de línguas. Para os dois escritores, é a noção de 

diálogo e de tolerância que predomina. Igualmente a seus personagens, esses escritores 

criticam todas as formas de fanatismo, defendendo um mundo de convivência pacífica, daí a 

recorrente temática de aproximação entre Ocidente e Oriente, e que tem por ordem o respeito 

às diferenças e às semelhanças. 

Na mitologia, a fatta (fada) do latim é alguém que teria o fado (o destino). Sua função 

é tecer o destino dos personagens encantando pela palavra. Para os estudiosos, a primeira fada 

foi Eva, que seduziu Adão através das palavras. Tradicionalmente, os contos de fadas, por 

exemplo, eram narrados por mulheres as quais se ocupavam das rocas e tinham mais tempo 

para contar histórias. Destarte, Lâmia, embora não seja a narradora, torna-se dona do discurso 

e é uma fada que seduz e modifica o destino de seu povo. 

Na tradição indiana, Ganesh é o popular semideus com cabeça de elefante e corpo 

humano que ama literatura. Aos pés de Vyasa ele copia, sem interrupções, um longo poema 

em um ato de amor à escrita (na pressa em copiar, a caneta quebra e ele continua a tarefa 

arrancando uma de suas presas). Em Os filhos da meia-noite (2006), Salim Sinai faz 

referência à velha tradição, mas, em sua versão, Ganesh está aos pés de Valmiki. Salim se 
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“engana” como nos explica Salman Rushdie em “errata ou la narration trompeuse dans les 

enfants de minuit” (1994). 

Sobre o erro do narrador, Rushdie admite não ser o único e sugere que sua intenção 

estava em não fazer de seu romance um guia da história da Índia. Ao advertir que os 

narradores “trompeurs” são um pouco estúpidos, sugere também que são menos capazes de 

perceber o que se passa em seu entorno do que os leitores. Na conclusão de que Salim não é 

estúpido e nem ignorante, a única explicação para seus erros está na negligência das pesquisas 

do autor. 

“La joie du lecteur qui a pris l’auteur en faute”, diz Rushdie (1993). Para endossar o 

jogo entre narrador e leitor, atenta que é o autor quem comete os erros. Ao invés de corrigi-

los, prefere acrescentá-los. É através dessa estratégia de escrita que Salman Rushdie enlaça 

narrador, personagem, leitor, autor, história e ficção criando narrativas que desconstroem os 

conceitos clássicos e apontam para os híbridos textuais. 

Salman Rushdie explica sua intenção ao escrever Os filhos da meia-noite: 

 

Quand j’ ai commencé le Roman (ainsi que je l’ai déjà écrit) mon but était 
d’une certain façon proustien. Le temps et l’émigration avaient interposé un 
double filtre entre moi et mon sujet, et j’espérais que si je pouvais imaginer 
avec assez de force, il serait peut-être possible de voir au-delà de ces filtres, 
d’écrire comme si le temps n’était pas passé, comme si je n’avais jamais 
quitté l’Inde pour l’Occident. Mais en travaillant j’ai découvert que ce qui 
m’intéressait, c’était le phenomena de la filtration elle-même. Ainsi mon 
sujet changea, ce ne fut plus une recherche du temps perdu, Il devint la 
façon dont nous reconstruisons le passé pour qu’il s’adapte à nos buts 
présents, en utilisant la mémoire comme un outil. (RUSHDIE, 1993, p. 35). 

 

 Com essa passagem, Rushdie deixa claro seu objetivo com escrita. Ao abandonar a 

finalidade proustiana de escrita, ele deixa de versar sobre o passado, para uma reconstrução 

do tempo, mudando seu tópico. O passado passa a ter um sentido para o presente e a memória 

é usada como uma ferramenta, o que resume o projeto de escrita de Rushdie e também de 

Maalouf ao abordarem tempos passados. 
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 A conclusão do autor é de que os enganos de Sinai aludem à mentira com que 

costumamos ler o mundo. A história é, portanto, sempre ambígua, mas há a sugestão de uma 

busca identitária através dessa escrita. 

 Sobre Ganesh, vale salientar que o deus, considerado um “destruidor de obstáculos”, é 

representado com um uma longa tromba curvada que simula o poder intelectual de distinguir 

o real do irreal e o personagem Sinai analogamente se destaca por seu enorme nariz. Ganesh 

também é lembrado em Os versos satânicos (2008b), pois estava na galeria de deuses 

encarnados pelo ator Gibreel Farishta. 

 Em Os versos satânicos (1998b), nos deparamos com a passagem em que Salman, um 

dos personagens, copia os versos que lhe eram ditados pelo profeta, alterando-os “levemente” 

– como nos parece que Rushdie faz ao escrever o tema de seu livro. A cena nos soa recorrente 

por sua beleza e, como diz Rushdie sobre Ganesh, sugere um amor à literatura. A tarefa está 

cheia de enganos e assume o caráter da linguagem, da literatura, reforçando a ideia de que a 

verdade é relativa. 

Também Baldassare Embriaco, que se faz um relator, assumindo a empreitada de 

redigir suas impressões de viagem, discute a questão das assertivas dogmáticas e a 

enfermidade do mundo que deriva dela: 

 

Não sou um homem de me deixar levar pelas loucuras do momento, sei 
guardar a razão quando tudo se agita ao meu redor. Dito isso, também não 
sou desses seres obtusos e arrogantes que formam opiniões como as ostras 
formam suas pérolas e depois se fecham sobre elas. Tenho minhas ideias, 
minhas convicções, mas não sou surdo à respiração do mundo. Esse medo 
que se propaga, não o posso ignorar. E ainda que estivesse convencido de 
que o mundo está enlouquecendo, essa loucura eu também não poderia 
ignorar. Por mais que sorria, dê de ombros, pragueje contra a tolice e a 
frivolidade, a coisa me perturba. (MAALOUF, 2002, p.20). 
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Através de Baldassare, Amin Maalouf se mostra racional, mas não omisso e deve usar 

a literatura para discutir os anseios pessoais e coletivos. O desejo patente é o de reaproximar o 

Ocidente e o Oriente. Assim, os personagens dos dois autores noticiam os desejos pacifistas. 

 A perda do pai que o instiga, em Origines, a iniciar a sua empreitada sobre suas 

origens. Buscando no testemunho dos vivos e dos mortos, através de cartas e documentos, 

recolhendo as migalhas do passado e reconstruindo, aos poucos, a trajetória do avô Botros e 

de seu tio e que seria também sua. Botros era descrito como um grande poeta, orador 

inspirado, pensador corajoso e as pessoas vinham de longe para ouvi-lo. Era um professor que 

falhou em seus negócios, o plantio do tabaco, e investiu no projeto de trazer o saber para o 

Oriente. Seu irmão, Gebrayel, partiu para os Estados Unidos em 1895 e três anos depois para 

Cuba, onde estabeleceu seus negócios e morreu em circunstâncias trágicas e misteriosas, 

seguindo o caminho dos Maalouf que deixaram o Líbano e vieram se instalar nos Estados 

Unidos, Cuba, Argentina e mesmo no Brasil. 

O narrador, de O rochedo de Tânios (1998b), em primeira pessoa, fala de uma aldeia 

nas Montanhas do Líbano e através de uma espécie de investigação reconstitui a lenda 

daquele que dera o nome a um rochedo: Tânios. A narrativa traz um elemento interessante: o 

esforço de fazer o leitor acreditar que toda a história é real. A primeira providência do 

narrador é tratar a história de Tânios como se fosse parte de uma lenda de sua infância. 

Maalouf cuidará para que todos os personagens tenham seu passado evocado, dando-lhes um 

aspecto de realidade, e o primeiro a tê-lo é o próprio narrador. O que revê em um sonho de 

sua infância é o rochedo de Tânios: 

 

por muito tempo contemplei esse trono de pedra sem ousar abordá-lo. 
Não era o medo do perigo; na aldeia, os rochedos eram nossos 
territórios de brincadeira favoritos e, mesmo criança, eu tinha o 
costume de desafiar os mais velhos nas escaladas mais arriscadas; não 
tínhamos outro equipamento além das nossas mãos e de nossas pernas nuas, 
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mas nossa pele sabia colar-se à pele da pedra, e nenhum colosso resistia. 
(MAALOUF, 1998b, p. 09). 

 

 O narrador se insere, em primeira pessoa, dando o tom intimista como ao dizer 

“nossos territórios”. A menção à sua “pele de criança” colada à pedra evoca a sensação de que 

se trata de um verdadeiro texto de memórias e que esse passado lhe foi real. O próximo passo 

é mencionar o juramento feito ao avô, usando o velho costume de prometer com as mãos na 

penugem do bigode. A presença de um ancestral reforça a realidade de seu passado. 

  Dizer que precisou esperar anos até descobrir a verdadeira história e que “hoje” sabe 

mais sobre ela traduz a ideia de que o tempo passou também para o narrador. A sensação é de 

que ele tenta nos provar que a verdade, que lhe foi escondida por tanto tempo, desde a 

infância, agora é finalmente revelada. Na medida em que os segredos sobre Tânios vêm à 

tona, o leitor o acompanha, partilhando os diálogos, como se fosse um co-arqueólogo ou um 

historiador, infiltrando-se na narrativa junto ao narrador. 

A composição se dá através de um jogo duplo em que os elementos ambíguos ou que 

geram dúvidas são pouco a pouco desvendados para que o efeito de “real” aumente a cada 

etapa.  

Lâmia, a ponta do fio que o narrador segurava, também possui um passado que é 

recontado e mais do que isso: Maalouf cristaliza sua existência através de um fictício dito 

popular: “Lâmia, Lâmia, como poderias esconder tua beleza?” (MAALOUF, 1998 b, p.10). 

A ruptura é uma característica recorrente nos atos dos personagens dos dois romances, 

O rochedo de Tânios (1998b) e Os versos satânicos (2008b), e reflete o desejo de abertura, da 

migrância como uma estratégia de renovação. O modernismo representa a ruptura com a 

tradição, ditado pelo estilo de época que nasce na Europa no final do século XIX. É do 

escritor modernista James Joyce que Salman Rushdie irá herdar a observação pela ordem 

perfeita, pelo hábito estético, por fazer migrar um personagem de uma história para outra - 
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como Joyce faz com Stephen Dedalus e Rushdie com inúmeros personagens de Os versos 

satânicos (2008b): ora apenas homônimos, ora oscilando de um enredo para outro, em tempos 

e lugares distintos. 

Ulysses (2012), a obra-prima de Joyce, serve de inspiração pela arte do trocadilho, dos 

jogos de palavras, dos neologismos e das múltiplas referências literárias e históricas, da 

presença da cidade que se torna personagem. No poema grego, Ulisses viaja por longos 

dezoito anos; na ficção de Joyce, por um único dia descrito em dezoito capítulos; na de 

Rushdie, por nove capítulos, de tempo e espaço distintos, mas que se cruzam, entre idas e 

vindas, atando Oriente e Ocidente. Leopold Bloom, o protagonista de Ulysses, admira a 

cultura e é discriminado por sua ascendência confusa (judeu, irlandês, estrangeiro, estranho), 

como Chamcha e Farishta.    

Em Ítaca, a fiel Penélope aguarda por Ulisses; em Bombaim, Zeeny Vakil tece seu 

tapete à espera de Chamcha. A fidelidade da mulher metaforiza a terra que aguarda 

pacientemente a volta do filho que partiu; a outra, a terra estrangeira, por sua vez, lhe é 

desleal. Por isso Zeeny levará até o fim da narrativa seu projeto de “redimir” Chamcha de sua 

traição (a de ter partido). Pamela Lovelace e Alleluia Cone, representações da Inglaterra, 

serão infiéis a Chamcha e a Farishta, respectivamente, assim como Molly ao Ulisses, de Joyce 

(2012). 

O desenvolvimento do personagem, no autobiográfico O retrato do artista quando 

jovem (1992), de Joyce, enfatiza seus conflitos interiores. Para ser criativo é preciso um bom 

lugar, um espaço frutífero, por isto Dedalus, como na mitologia, precisa voar...e os pais nem 

sempre são a melhor companhia para os filhos. É dessa força que ele tenta se libertar. A seiva 

que alimenta o personagem de Joyce se repete no desejo de Chamcha de liberação das 

amarras da tradição, das forças cerceadoras que lhe impedem de ser uma alma livre e que 

igualmente parece ser o desejo de Tânios: a liberdade. 
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Khalil Gibran Khalil em um de seus poemas “sobre a amizade” diz: “O que vós amais 

nele pode tornar-se mais claro na sua ausência, como para o alpinista a montanha aparece 

mais clara, vista da planície” (1976, p. 55). É a falta que produz o desejo e, no caso de 

escritores da diáspora, essa falta está no distanciamento da terra natal. Somente essa mudança 

de percepção será capaz de permitir um olhar diferenciado.  

O exílio se transforma em uma questão moral, como discute Theodor Adorno em 

Mínima, moralia. O texto que foi escrito no período em que esteve exilado nos EUA se tornou 

um “tratado” sobre o exílio vivenciado comumente pelos intelectuais modernos. 

 

Todo intelectual no exílio é, sem exceção, prejudicado e faz bem em 
reconhecê-lo se não quiser que lho façam saber de forma cruel por detrás das 
portas hermeticamente fechadas da sua auto-estima. Vive num ambiente que 
lhe deve permanecer incompreensível, por mais que saiba das organizações 
sindicais ou do tráfego urbano; estará sempre desorientado. (...) Todas as 
avaliações se tornam falsas, altera-se a óptica. (ADORNO, 2001, p.27). 

 

Nesse trecho, Adorno (2001) analisa a posição do intelectual exilado que ao se 

deslocar, ainda que de forma voluntária, precisa dar conta de sua constante inadequação. 

Paradoxalmente, para não se deixar morrer, para não sucumbir às ameaças do “eu” 

estrangeiro, a saída é encontrar na dor do exílio um novo modo de refletir, uma mudança de 

perspectiva: 

 

O privado abre caminho de um modo inconveniente, febril, vampirino... A 
única ajuda é a perseverante diagnose de si mesmo e dos outros, a tentativa 
de, pela consciência, escapar ao infortúnio ou, pelo menos, se subtrair à fatal 
violência, a da cegueira. (ADORNO, 2001, p. 27). 

 

 A experiência do exílio permite uma renovação identitária. O estar distante de casa 

permite uma cura provisória à cegueira e, por conseguinte, à bastardia. O exílio se torna uma 

condição imperativa ao intelectual.  
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Tzvetan Todorov (1999) diz, sobre sua necessidade de adaptar seu discurso ao seu 

público leitor (francês ou búlgaro), que sua dupla vinculação produzia um resultado único: 

surpreendia por inautenticidade seus dois discursos, uma vez que correspondiam apenas à 

metade de seu ser ou, então, ele seria um duplo. E conclui: 

 

A coexistência de duas vozes tornou-se uma ameaça, conduzindo a 
esquizofrenia social já que elas estão em concorrência; mas, se elas formam 
uma hierarquia cujo princípio tenha sido livremente escolhido, podemos 
superar as angústias do desdobramento e a coexistência torna-se o terreno 
fértil de uma nova experiência. (TODOROV, 1999, p. 23). 

 

Para se referir à situação da literatura argentina face à europeia, o escritor Ricardo 

Piglia (2001) usa a expressão “mirada estrábica”, uma metáfora que parece dar conta da 

necessidade das representações de Terceiro Mundo: um olho dirigido para a inteligência 

europeia e o outro para as entranhas da pátria. A visão dos intelectuais de que o exílio não é 

só perda – como Edward Said também afirmara – é o olhar de que se ocupam Amin Maalouf 

e Salman Rushdie em seus ensaios e romances. 

 Rushdie comenta o caso dos escritores indianos na Inglaterra ao escreverem sobre seu 

país natal e questiona se, ao se colocarem de longe, podem fazer mais do que descrever o 

mundo que eles deixaram ou se, à distância, abrem outras portas. O escritor entende que se 

trata de uma questão política e que a redescrição de um mundo é a etapa necessária que leva a 

sua transformação:  

 

En particulier aux époques où l’État prend la réalité en main et entreprend 
de la déformer, de modifier le passé pour l’accorder à ses besoins présents, 
alors la production des réalités alternatives de l’art, y compris le roman de 
la mémoire, devient politisée. Milan Kundera a écrit que « la lutte de 
l´homme contre le pouvoir, c’est la lutte de la mémoire contre l’oubli”. Les 
écrivains et les hommees politiques sont des rivaux naturels. Les deux 
groupes essaient de faire le monde à leur image; ils luttent pour le même 
territoire. Et le roman est une façon de nier la version officielle de la vérité 
qui est celle des hommes politiques.  (RUSHDIE, 1993, p. 24). 
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Existe uma “verdade oficial” que rivaliza naturalmente os políticos e os escritores. Os 

dois criam mundos de acordo com sua imagem, lutam por um mesmo território. O romance, 

entretanto, se torna uma forma de negar a versão oficial da verdade que é divulgada pelos 

homens da política. Novamente, Rushdie propõe pensar se tal tarefa convém àqueles que 

vivem fora da Índia, questionando o direito do discurso: 

 

Ma réponse est très simple. La littérature trouve sa valeur en elle-même. 
C’est-à-dire que ce qui justifie un livre, ce n’est pas la capacité d’un auteur 
à l’écrire mais bien la qualité de ce qui a été écrit. Il existe des livres 
terribles qui jaillissent directement de l’expérience et d’extraordinaires 
exploits de l’imagination qui traitent de thèmes que l’auteur a dû aborder de 
l’exteriéur. (RUSHDIE, 1993, p. 25). 

  

 O valor da literatura está, portanto, nela mesma. Sua função é estar no “além”, habitar 

o espaço intermédio como sugere Bhabha (1998). O risco é extrapolar os limites, ao abordar 

aquilo que o outro ainda não está preparado para lidar. Rushdie pouco a pouco prepara sua 

defesa sobre Os versos satânicos (2008b), usando a literatura para justificar a literatura:  

 

La littérature ne consiste pas à déposer certains thèmes pour les réserver à 
certains groupes. Quant aux risques: les seuls  vrais sont pris par l'artiste 
dans son oeuvre, quand il la pousse aux limites du possible, afin 
d'augmenter la quantité de ce qu'il est possible de penser. Les livres 
deviennent bons quand ils vont jusqu'à la limite extrême et qu'ils risquent de 
basculer au-delà – quand ils mettent l'artiste en danger à cause de ce qu'il a 
ou n'a pas osé sur le plan artistique. (RUSHDIE, 1993, p. 25). 

 

A liberdade defendida por Maalouf e por Rushdie é a ausência de fronteiras para a 

criação e a expressão, confirmando que a escrita é uma filha bastarda. 

O verdadeiro objeto de O Rochedo de Tânios (1998b) é o próprio Líbano. Ao 

descrever o país, Maalouf narra o Líbano mítico e feudal como cenário de vinganças. No 

início da narrativa, uma vila organizada e pacata nos é apresentada; após o nascimento de 
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Tânios os primeiros incidentes vão surgindo como se a entrada deste elemento transformasse 

o lugar e as pessoas, anunciando a chegada do novo pela presença do bastardo. 

O exílio se torna a tônica do romance, pois, pouco a pouco, o sentimento de estar ou 

de ser estrangeiro toma conta de Tânios. É possível notar a dolorosa relação com o Líbano nas 

atitudes do herói, caracterizando a guerra como uma espécie de “ferida original”. A recusa de 

Tânios em participar dos atos de vingança (por Gérios ou Roukoz) é a abdicação de Amin 

Maalouf em participar da guerra, na década de 70. 

Como jornalista, Amin Maalouf é um homem do presente. É a partir de imagens do 

passado, como as de personagens que ilustram o saber e a tolerância, que ele alimenta o 

presente. Omar Khayan, Tânios ou Leão X, figuras históricas ou não, seus personagens são 

“mitos positivos”, espíritos livres, críticos, bem como o próprio autor. 

A inclusão das figuras históricas junto às ficcionais cria uma atmosfera de constante 

interpelação. Os personagens se dividem entre os mundos, negociando e atuando com 

diplomacia, ao mesmo tempo desequilibram os espaços, examinam sobre política, religião, 

obrigando a interação com a alteridade; sobre o individual e o coletivo. Enfim, representam na 

ficção aquilo que Amin Maalouf defende em suas ideias, como, por exemplo, em Les identités 

meurtrières (1998a): uma identidade universal onde as diferenças sejam respeitadas – através 

dos traços de seus romances e do seu pensamento caracteriza uma identidade rizoma que se 

une em diferentes pontos e lugares, crioulizando sua identidade. 

Com seus romances, aprendemos a ler o mundo sob outro ângulo. A História é 

redesenhada e é “vasculhando” a História que o autor encontra os elementos que ajudarão a 

trazer a nova visão proposta.  

Fica claro que seus personagens são construídos de forma a representar um “cidadão 

do mundo”. A aposta de um estado global promulgada pelo avô Botros, Origines (2004), 

como um lugar em que as etnias, as línguas e as religiões pudessem conviver em harmonia, é 
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um projeto que faz eco em O Rochedo de Tânios (1988b). Podemos dizer que em sua ficção o 

desempenho do conhecimento das línguas estrangeiras, das diferentes culturas e do saber são 

fundamentos para a sobrevivência. 

Amin Maalouf vê no homem e na história do homem o melhor material para 

compreender a humanidade e se autocompreender. É interessante como em seu fazer literário 

existe a intenção de relatar a História, os acontecimentos alheios, mas, contraditoriamente, é 

aí que ele se faz reconhecer. Espalha inúmeros “biografemas”, em uma rede complexa, a fim 

de referir-se a si próprio. Sua escrita rizomática permite que em algum ponto essas duas 

esferas se alcancem. Mais do que isso, ao recorrer às memórias particulares, aos 

acontecimentos de sua família, percebemos a amplitude de seu projeto: há a necessidade de 

autoconhecimento identitário, mas que não é um traço particular, e sim um plano comum à 

escrita literária das ex-colônias. O que chama a atenção é o modo como ele ultrapassa essa 

experiência e trata, simultaneamente, dos percursos individuais e coletivos. 

Em Origines (2004), exibe-se inicialmente a intenção de uma escrita autobiográfica. O 

processo de escavação, todavia, se estende e ele retrocede algumas gerações – como Salman 

Rushdie faz em Os filhos da meia noite (2006) – retratando assim o Líbano de seus 

antepassados e as opiniões e ideologias de seu avô Botros e de seu tio Gebrayel.  

As origens – assim, no plural – não se referem somente às suas, mas, pode-se dizer 

que se trata de uma família “universal” como a “Escola Universal”, além disso, assinalam a 

abertura, o nomadismo. O fato de se referir ao solo materno com frequência não significa de 

modo algum sua devoção ou submissão, ao contrário, sugere que existe afeto, existe prazer 

não-nostálgico em falar da terra natal. 

É também em Origines (2004) que o narrador admite que sua linhagem é construída 

por intermédio da fantasia. 
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Je m’identifie aisément à l’aventure de ma vaste famille, sous tous les cieux. 
A l’aventure, et aussi aux légendes. Comme pour les Grecs anciens, mon 
identité est adossée à une mythologie, que je sais fausse et que néanmoins je 
vénère comme si elle était porteuse de vérité. (MAALOUF, 2004, p. 08). 

 

 A descrição, antes de tudo, remete ao hábito do nomadismo. Ao assumir que se 

identifica com as aventuras e as lendas de sua família, Maalouf assegura que suas narrativas 

são influenciadas por essa raiz dinâmica. O périplo de Baldassare (2006) e, mesmo, Origines 

(2004) são grandes exemplos destas atividades arriscadas em que os narradores se lançam em 

busca de solução para os complexos enigmas que direcionam os enredos, o que é muito 

característico das narrativas árabes. Além disso, ele afirma que sua identidade é embasada por 

uma mitologia, que sabe ser falsa, mas que considera verdadeira, a sua verdade sobre si 

mesmo.  

O rochedo de Tânios (1998b) é um livro de aventuras – sua narrativa “leve” quase nos 

faz acreditar que se trata de uma literatura juvenil, influência de Dickens e de Swift – mas é o 

mito que sobrepuja qualquer outra ideia: o passado é mitificado, os lugares, a identidade. É a 

sacralização do eu mítico. 

Para Maalouf a família é o patronímico (2004, p.24). A família é a aldeia, e é também 

a montanha. Ao se referir a ela, principalmente em O Rochedo de Tânios (1998b), o faz na 

primeira pessoa “minha montanha”, criando intimidade, mostrando o laço do narrador com o 

lugar, o que sugere ser um espaço de afeição. 

 “Estranho que até Origines não tenha dedicado mais do que alguns parágrafos à 

trajetória de minha família”, diz o narrador, mas afirmação de espanto traz um tom burlesco, 

pois, ao contrário do que diz, sabemos que ela se faz presente em seus romances. Seus 

personagens são representações suas e de seus ancestrais.  

Se a família será seu patronímico, ela tomará grandeza em sua obra. Sentimos que sua 

genealogia se espalha pelo mundo, como as estradas rizomáticas que aponta no início de 
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Origines (2004), a tal ponto de lhe ser possível, como a Rushdie, filiar-se literariamente. O 

compósito transpõe o atávico, no entanto, nenhum de seus traços é renegado mesmo quando a 

controvérsia se anuncia: ser árabe e cristão; ser francês e árabe. 

É na sua ancestralidade, na sua raiz, que Maalouf encontra suas origens identitárias, a 

explicação para os atos presentes: 

 

Mais il est vrai aussi qu’elle suivait en cela sa propre pente familiale, en 
quelque sorte. Le mariage de mes grands-parents avait été une rencontre 
improbable entre deux traditions contraires, l’une faite d’austerité, l’autre 
de fantaisie. Deux ruisseaux qui se sont entrelacés sans se confondre. À la 
disparition prématurée de Botros, l’une des deux sources s’était 
brusquement tarie. Ou, plutôt, elle était devenue souterraine. J’ ai mis du 
temps à comprendre cette dualité des miens: sous une façade de raideur, un 
bouillonnement qui souvent confine à la folie. (MAALOUF, 2004, p. 451-
452). 

 

O casamento é o choque entre as duas culturas e justifica a presença de seus traços híbridos (a 

bastardia começa dentro da própria genealogia). Como no caso de suas origens, é preciso, por 

vezes, que a força de um rizoma supere a de um outro: a família católica sobre a protestante, a 

França sobre a Inglaterra. A metáfora do encontro dos dois riachos que se cruzam pode 

sugerir mais uma vez a ideia do rizoma. A ausência do avô é compensada com as constantes 

homenagens rendidas a ele. O espectro de Botros se faz sempre presente. Todavia, sua função 

não é assombrar, pois seu percurso não é apagado, mas se torna subterrâneo, palimpsesto. É 

notória a forte influência e admiração entre a memória deixada pelo avô e os escritos do neto. 

Botros se torna, assim, um dos “mitos positivos” que Maalouf adquire por hábito cultuar. 

Mesmo à distância, no tempo e no espaço, Maalouf entende que foi o avô quem o 

motivou a tomar muitas de suas decisões, ajudando a formar o escritor e atualizando a 

memória do ente já falecido (um “paradoxo do avô” ao avesso)20.  Ele é peça-chave de sua 

                                                 
20 O paradoxo do avô é um conflito de lógica; supondo que alguém pudesse voltar no tempo, na época que o avô 
era apenas um adolescente e, por alguma razão, o matasse. Alterando os dados do passado, surge um paradoxo 
temporal: o neto não nasceria e não voltaria para matar o avô. Nesse conflito lógico de existência de universos 
paralelos, Maalouf talvez não possa voltar e modificar o passado, ou criaria um problema de causa (o motivo da 
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Bildung, o que será ficcionalizado ao elaborar o personagem Tânios: “Quand mon grand-père 

avait eu, à la fin des annés 1880, le courage de désobéir à ses parents pour aller poursuivre 

ses études dans une école lointaine, c’est à moi qu’il était en train d’ouvrir les chemins du 

savoir”. Maalouf entende que todos os textos que Botros deixou com comentários, anotações, 

em prosa e em verso, tinham um endereço, mesmo que na época “il ne pensait pas à 

l’individu précis que je suis, moi qui ai vu le jour un quart de siècle après sa mort mais il 

espérait quelqu’un [...] du moment que les seules traces de sa vie sont à présent dans mes 

mains, il n’est plus question que je le laisse mourir d’oubli” (MAALOUF, 2004, p. 271). 

Parece haver um débito com o passado e o autor se torna o “guardião” desse tesouro 

que lhe é deixado como herança. Ele explica que precisou usar a lenda para construir a 

genealogia. Então, por que não poderia, em O rochedo de Tânios (1998b),  ter lançado mão da 

genealogia para construir a lenda? 

Não é no Líbano nem na França que Maalouf encontra sua identidade. Sua pátria está, 

como ele disse, na família e essa família se espalha pelo mundo. Sua identidade encontra-se 

em um país muito especial chamado literatura, atestando a possibilidade das aporias serem 

dimensionadas através da narrativa. 

Dos seus tempos de jornalista, uma herança familiar, Amin Maalouf ganha o direito de 

falar do presente, o hábito de registrar e investigar os documentos, as fontes (mesmo quando 

ficcionais) que servirão de alicerce à sua narrativa, como em O Rochedo de Tânios (1998 b). 

Segundo Rushdie, como vimos, todos somos emigrantes do passado, dessa maneira, a 

memória se faz como ingrediente indispensável para os escritores do deslocamento. Ao 

lançar-se sobre o passado, o autor, o narrador, os personagens, descobrem na lacuna do tempo 

uma forma de confirmar suas origens, uma possibilidade de preencher um vazio ocasionado 

pela rasura da bastardia. 

                                                                                                                                                         
viagem) e efeito (a viagem), mas pode, ao contrário, fazer com que o avô venha até o presente, através da 
narrativa. 
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Os versos satânicos (2008b) não podem ser chamados de livro autobiográfico, porém, 

nele Salman Rushdie constrói, à sua maneira, uma narrativa sobre o si. A visão conflituosa 

que o livro criou e as sensações de ofensa sugerem que o verdadeiro problema não estava 

apenas nas acusações ao islã. Através de Os Versos Satânicos (2008b), consegue revelar seu 

“eu”: a perda da fé, a divisão entre as duas pátrias, entre Ocidente e Oriente, entre tradição e 

modernidade. Ao dar vida aos personagens Gibreel Farishta e Saladin Chamcha, organiza 

sujeitos que são reflexo de um “eu” desorganizado pela própria bastardia. 

O livro celebra a hibridização, a mistura, a impureza, mas o livro a que todos acusam, 

cheio de manifestações e insultos, segundo Rushdie, não existe. Ele atesta que há um livro 

real e outro produzido por panfletos. O livro foi escrito a partir de seu direito adquirido de 

liberdade de expressão, que sem a liberdade de “ofender” deixaria de existir. 

Salman Rushdie assume que preferiu não defender seu romance, Os versos satânicos 

(2008b), por algum tempo. Permaneceu em silêncio “même si le silence est contre ma nature, 

parce que j’avais l’impression que ma voix n’était tout simplement pas assez forte pour qu’on 

l’entende au-dessus de la clameur des voix qui criaient contre moi” (RUSHDIE, 1993, p. 

418). De fato, esperava que outros falassem por ele, embora o texto tenha sido tratado como 

anti-histórico, tratava-se de uma ficção apenas. Segundo Rushdie, o romance não contesta o 

direito de as pessoas terem fé, mesmo que ele já não a tenha mais. 

As pessoas acusaram-no e continuam acusando o livro sem jamais terem lido a obra. 

Não deram importância à arte. É nesse sentido que a discussão sobre o caso Rushdie se torna 

importante: o real transborda o ficcional e vice-versa. Uma ficção da ficção de Rushdie vai 

sendo paulatinamente construída, no momento em que o livro discutido não condiz com 

aquele que pretendeu escrever, e é essa imagem que ele tenta dissolver. 
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Na verdade, Salman Rushdie discute todos os tipos de radicalismos. Faz uma grande 

crítica ao pensamento científico também, a tudo que tende a ser extremo (não comer carne 

pode camuflar desejos canibais, diz Chamcha a Zeeny).  

A grande controvérsia está na revelação de “A Estrela” (sura 53), pois de acordo com 

alguns registros da história os versos teriam sido proferidos por satã. O anjo Gabriel (que 

aparecia para Maomé ditando-lhe as palavras sagradas) é, na verdade, o demônio. O truque é 

descoberto e os versos são eliminados. 

O aiatolá Khomeini foi quem decretou a fatwa contra Rushdie, em 1989, por 

considerar que o livro era uma ofensa aos dogmas e ao profeta Maomé. O escritor foi 

perseguido, mas sua integridade foi mantida, no entanto, muitos tradutores e editores 

morreram por conta de Os versos satânicos (2008b). Um acordo entre Irã e Inglaterra foi feito 

em 1998, revogando a sentença de morte; para as leis islâmicas, todavia, somente aquele que 

a proclamou teria força para de fato revogá-la (Khomeini morreu em 1989 pouco depois de 

divulgar a sentença). A blasfêmia ajudou a divulgar o livro, ainda que nem todos o tenham 

lido, como se queixa o autor.   

Na lógica interna do romance de Rushdie há a intenção de delinear religião, cultura, 

projetos ideológicos com mitos, sonhos e, claro, identidade. É um enredo feito de sentido e 

sobre o sentido, isto é, como o próprio indivíduo cria significados em cima daquilo que o 

circunda, adaptando o mundo conforme seus desejos e anseios. Rushdie faz muitas 

inferências, dentre elas ao poema de William Blake O casamento entre o céu e o inferno 

(2007), aludindo à harmonia entre os opostos propostas pelo escritor inglês. Blake une 

misticismo e razão política, anjos e demônios, pois para ele não há evolução sem a oposição 

dos contrários, o excesso leva à sabedoria. 

O binarismo é apresentado em todos os seus níveis. Sua escrita metaficcional se 

estrutura na ilusão, na ficção, ao mesmo tempo, na desconstrução da ficção. O próprio 
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binarismo é relacionado a esse duplo sentido contido na reversão: o bem é o mal, o inferno é o 

paraíso, o demônio é o anjo indicando que, como na tradução, a polissemia é contextual. Na 

“hospitalidade linguística” é que o vocábulo se dota de significação. A ação de construir e 

apagar os significados, tão recorrente na escrita de Rushdie, é reflexo de sua identidade, do 

modo como considera a si mesmo. 

É interessante notar que, embora tratemos de um romance sobre a religião, a sobre 

perda da fé, elas não desaparecem do enredo como em um “passe de mágica”. Pelo contrário, 

quanto mais o narrador nos dá pistas de que o sagrado está cedendo lugar para o profano, mais 

temos certeza de que o sagrado se faz presente e vice-versa. Isso se deve ao fato de que só se 

pode negar aquilo que existe, ou seja, aquilo em se acredita. Se para existir o profano é 

preciso contrapô-lo ao sagrado, será essa a estratégia que Rushdie encontrará para demonstrar 

a relação de todos os outros pares binários. 

Os versos satânicos (2008b) usam as imagens do anjo e do diabo, do bem e do mal, 

para que um representante o outro. De certa forma, a religião polariza tais extremos e Rushdie 

tenta nos mostrar de que modo isso funciona. A elaboração dos fatos aponta para a ideia de 

que a religião é uma invenção humana. Gibreel sonha com a revelação, o que é uma 

demonstração da dúvida e os sonhos servem de material cinematográfico para Mr. Sisoda. A 

transposição dos sonhos de Gibreel para as telas do cinema enfatiza o aspecto imaginativo, 

marcando que o islamismo não passa de uma “ficção coletiva”. 

O ataque ao islamismo sugere que a religião é uma forma de repressão. Citando o 

nome “submissão” (a ideia contrária de liberdade), “Maomé”, um homem de negócios, “cria” 

a religião calcando-se em regras. No bordel, há a aparição de Baal21 como um duplo de 

Maomé. É também no bordel que as doze prostitutas se fazem passar pelas “viúvas” do 

profeta.  

                                                 
21 Baal é um dos nomes atribuídos ao demônio no Antigo Testamento. 
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Pode-se dizer que o híbrido nos romances contemporâneos se manifesta, sobretudo, 

através das fricções entre línguas, culturas, povos, identidades. Para Homi Bhaba (1998) é na 

fronteira que algo começa a se fazer presente. O lugar da cultura é o lugar intervalar.A 

hibridação cultural é a revelação de que identidades estão se encontrando, tornando-se cada 

vez mais múltiplas e complexas. A formação de textos híbridos terá como função interrogar 

os imaginários do pertencimento. Aqui, o europeu (inglês e francês) será arguido pelo indiano 

e pelo árabe. 

Sara Suleri (apud BHABHA, 1998) afirma que o romance de Rushdie está estruturado 

na blasfêmia e a blasfêmia é, na verdade, uma homenagem. Por isso, paradoxalmente, ao 

“ofender” o Islã, Rushdie estaria assumindo que ele existe, reconhecendo sua importância 

sagrada. Assim, Os versos satânicos (2008b) são a devoção a um sistema sagrado, mas que se 

ocupam em questionar. 

Chamcha é vítima da sua transformação e Farishta do terror do sonho. A presença dos 

diferentes aspectos, do dualismo que rege o mundo composto, marca que um não vive sem o 

outro e que, por isso, o próprio híbrido é formado por forças antagônicas.  

Como vimos, Rushdie reconhece que o autor migrante só escreve através de espelhos 

estilhaçados, de fragmentos que têm poder indiscutível; são eles o trabalho de recuperação 

arqueológica e a memória. O autor indiano, para Rushdie, ao escrever sobre a Índia usa cacos. 

A memória é a metamorfose porque ela não aponta apenas para o passado. Os 

estilhaços não podem ser recompostos tal e qual existiam no objeto de origem. O objeto 

quebrado não é outro senão um espelho: sua função é fazer refletir, modificando, 

transformando.  

A viagem representa, em todas as culturas, a busca pelo conhecimento. Se um povo é 

nômade, como Maalouf diz de sua família, a errância faz parte da raiz e a abertura ao mundo e 



 
 

268 

às culturas é algo natural, intrínseco ao próprio sujeito. O que sobra dessa experiência da 

identidade é a memória aprendida na viagem, o vivido.  

O texto formado por essas expressões híbridas será sempre um texto inacabado, uma 

tradução sempre em aberto. Tal incompletude diz respeito à impossibilidade de fechamento 

das próprias identidades. O romance será o meio de expressão do híbrido, favorecendo-o por 

suas características e seu modo, por natureza, capaz de abarcar vozes plurais (Bakhtin). 

O desfecho das obras, contudo, fugirá à ideia muitas vezes esperada esperada. Ele se 

apresentará nas obras dos escritores da migrância em aberto, como um reflexo da identidade 

desses escritores. Em O rochedo de Tânios (1998b), por exemplo, é na última passagem 

(“culpado de piedade e de morte”) que a trajetória de Tânios é contraposta. No início do 

romance, acreditamos que o seu desaparecimento envolve algo de sublime, é da ordem do 

sobrenatural. Somente na referida passagem se atribui não à morte, mas a uma decisão pessoal 

de partir. De qualquer modo, deve-se destacar que o final permanece em aberto, porque, além 

de não termos certeza do que teria acontecido ao herói, continuamos sem saber seu paradeiro 

após seu desaparecimento. O mistério permanece. Isto porque ele é a tônica da escrita de 

Amin Maalouf. Ao final do romance não só não sabemos sobre Tânios, como também não 

nos é assegurada sua bastardia. As pistas são apenas lançadas. Se se trata de um segredo, nem 

o narrador, nem o autor – como se tivessem jurado “com a mão sobre o bigode” – não ousam 

revelar. Deve permanecer em segredo; os véus não podem ser completamente desnudados e é 

esse o truque de Maalouf para seduzir seus leitores até o final e mais além. Por esse texto 

incompleto, por esse jogo de mistério e sedução, somos nós que partimos para outras obras a 

fim de descobrir através de suas pistas (e ele nos dá) onde o misterioso Tânios habita, em que 

outro rochedo nosso herói teria ido sentar.  

O remate propiciado por Salman Rushdie nos sugere a ilusão de completude Farishta se 

mata, enquanto Chamcha resigna-se à pátria. Sentimos como no final de uma grande epopeia, 
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com o retorno do herói, após ter passado pelo inferno, lutando com os monstros, assumindo o 

reino ao lado da mulher que esperava que o périplo fosse encerrado. Entretanto, muitas coisas 

permanecem em aberto. O próprio final parece não satisfazer à investida do herói. A morte da 

Farishta seria apenas simbólica? O “eu” que morre seria uma pessoa “de carne e osso” ou um 

duplo, uma divisão, um alterego criado por Chamcha e eliminado tão logo tenha se dado conta 

de si mesmo? Ele se dá conta de si? Para a maioria dessas perguntas não temos a resposta 

simplesmente. Nenhum muiraquitã, porque a identidade permanece inalcançável. Como o 

monstro se compõe, a identidade do bastardo é feita de um “patchwork”. 

Ao percorrer o “entre-dois”, o lugar de fronteira, é que acontece a transformação. Os 

monstros vigiam esse lugar, pois é nele que é possível o reconhecimento e a diferença.  

É justamente na travessia do “entre-línguas” que o escritor migrante se traduz. 

 

 

4.3 – Em que língua se faz ouvir o “homem traduzido”?  

 

 

Abdelmalek Sayad (1998) destaca que a imigração é um “fato social completo”. Um 

imigrante para se adaptar precisa reconstruir os papéis sociais da nova cultura, através de um 

“itinerário etimológico”. “O espaço do deslocamento não é apenas um espaço físico, ele é, 

também, um espaço qualificado em muitos sentidos, socialmente, economicamente, 

politicamente, culturalmente, (sobretudo através das duas realizações culturais que são a 

língua e a religião)” (1998, p.15). Assim, o imigrante se vê obrigado a abandonar suas origens 

e adaptar-se à nova vida. Para isso, depende de uma primeira coisa: ser bem acolhido. 
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Se há um traço que caracteriza os hábitos do povo árabe, esse traço é a hospitalidade. 

A hospitalidade é o ato de hospedar, de acolher o outro, agregá-lo a uma sociedade que difere 

de suas origens. É uma prática social que se encontra em diferentes dimensões da sociedade. 

Na antiguidade, o acolhimento era considerado um dever sagrado. A hospitalidade pressupõe 

a acolhida, ou seja, permitir a entrada do outro em um espaço que é próprio. Como diz 

Jacques Godbout (1997), a hospitalidade é um dom do espaço (a ser lido, habitado, 

atravessado ou contemplado). 

Jacques Derrida diferencia a lei da hospitalidade (incondicional, absoluta) das leis da 

hospitalidade (direitos/ deveres condicionantes e condicionados) que são inseparáveis e 

conflitantes. A lei da hospitalidade está em “oferecer a quem chega todo o seu chez-soi e seu 

si, oferecer-lhe seu próprio, nosso próprio, sem pedir a ele nem seu nome, em contrapartida, 

nem preencher a mínima condição” (2003, p. 69).  

A hospitalidade incondicional só é possível quando não se exige nada em troca. Ela 

impõe regras, normas, língua. É a lei que está acima das leis. 

 

A hospitalidade absoluta exige que eu abra minha casa e não apenas ofereça 
ao estrangeiro (provido de um nome de família, de um estatuto social de 
estrangeiro, etc.), mas ao outro absoluto, desconhecido, anônimo, que eu lhe 
ceda lugar, que o deixe vir, que o deixe chegar, e ter um lugar no lugar que 
ofereço a ele, sem exigir dele nem reciprocidade (a entrada num pacto), nem 
mesmo o seu nome. (DERRIDA, 2003, p.23). 
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Em seus romances Amin Maalouf relata os hábitos e costumes do povo libanês. A 

hospitalidade é um tema marcante em algumas passagens de O rochedo de Tânios (1998b). 

No já mencionado episódio dos “gafanhotos”, temos uma clara visão da relação entre o 

“hospedeiro” e os “visitantes”, quando o sheik e toda a aldeia se veem obrigados a receber o 

sogro e mais alguns primos. A invasão é acatada porque se trata de um “problema de casal” 

(na verdade, qualquer agressão contra a pilhagem dos inimigos significaria assumir que o 

filho era mesmo do sheik): 

 

– Ouvistes, estais em casa aqui. Reconheço aí a generosidade de nosso 
genro! 

Palavras acolhidas por vivas alegres demais para não serem preocupantes. 

No primeiro dia, houve um banquete de boas-vindas, como quer o costume. 
No segundo dia, foi preciso igualmente alimentar toda aquela gente, no 
terceiro dia, no quarto, no quinto... As provisões para o novo ano ainda não 
estavam prontas e, à razão de um festim por dia, às vezes dois, as reservas de 
castelo foram muito rapidamente esgotadas. Mais nenhuma gota de azeite, 
de vinho ou de áraque, nada de farinha, nada de café nem de açúcar, nada de 
conserva de cordeiro. A colheita já se anunciava magra, naquele ano, e, a ver 
os animais que eram abatidos todo dia – vitelos, cabras para a carne moída, 
carneiros às dúzias e galinheiros de aves –, as gentes de minha aldeia 
sentiam despontar a penúria. Então, por que não reagiam? Por certo, não era 
a vontade que lhes faltava, não era tampouco a pretendida “intocabilidade 
dos convidados” que os detinha – oh, não, eles os teriam transpassado até o 
último, de muita boa consciência, a partir do instante que aqueles 
“convidados” haviam cientemente infringido as regras da hospitalidade [...]. 
Era esse o estado de espírito daqueles “visitantes”. Não tinham vindo 
massacrar a população, incendiar a aldeia, saquear o castelo... procuravam 
apenas esgotar os recursos de seu hospedeiro. (MAALOUF, 1998b, p. 57). 

 

  O acontecimento marcou a aldeia. De qualquer forma, a hospitalidade deixava 

implícita a ideia de que o sheik também gostaria de ser “bem recebido” como seus hóspedes, 

na casa deles (ou seja, pilhando Jord).  
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Os exemplos não se resignam à pilhagem que quase arruinou a aldeia (representando 

mesmo a invasão de uma praga, o primeiro castigo após o nascimento do bastardo). Tânios 

também usufruirá de tal hospitalidade ao ser acolhido de bom grado pelo banido, tendo 

liberdade para frequentar o local. A escola do pastor será o segundo lugar em que Tânios 

usará se hospedar a fim de afastar-se de sua presumida bastardia. A casa do pastor se tornará 

seu lar. 

  De fato, na casa ou na escola do pastor, Tânios aprenderá o sentido do termo. Os 

espaços referidos representam o lugar do conhecimento e a partir desses lugares ele poderá se 

transformar. Mas é no aprendizado das línguas que Tânios encontrará uma forma de 

hospedar-se, de achar abrigo. 

A questão da hospitalidade também se estende ao estranhamento da língua. Segundo 

Derrida:  

 

O estrangeiro é, antes de tudo, estranho à língua do direito na qual está 
formulado o dever de hospitalidade [...] Ele deve pedir a hospitalidade 
numa língua que, por definição, não é a sua [...]. A questão da hospitalidade 
começa aqui: devemos pedir ao estrangeiro que nos compreenda, que fale 
nossa língua, em todos os sentidos do termo, em todas as extensões 
possíveis, antes e a fim de poder acolhê-lo entre nós? (DERRIDA, 2003, 
p.15). 

 

 O choque e o apelo a que se refere Derrida é sofrido por Chamcha que, ao chegar na 

Inglaterra, será forçado a aprender a língua para ser aceito, acolhido. O menino que estava 

acostumado às festas em sua casa, tão repletas do colorido indiano, e à nobreza da 

hospitalidade (Chamcha mesmo recebia os convidados na porta desde criança), vê-se frente a 

frente com a frieza do inglês que se contenta em hospedar, e não em ser hospitaleiro.   

A língua deve ser entendida, como propõe Derrida, como um conjunto de valores de 

cultura, hábitos e expressões que extrapolam o conceito linguístico. É possível que uma 

pessoa fale a mesma língua de outra e não haja entendimento, fazendo-a sentir-se 



 
 

273 

verdadeiramente estrangeira, como o bastardo sente com frequência. Todavia, existem 

encontros em que não se fala a mesma língua e outras linguagens ocupam-se de criar o 

vínculo hospitaleiro, como no encontro de Tânios e de Thamar. 

 

Como se a coisa fosse evidente a partir do momento em que as apresentações 
foram feitas, ele se pôs a falar. Contou seus temores, suas desventuras, seus 
projetos de viagens distantes, indignado-se, exaltando-se, tanto mais 
livremente porque Thamar não compreendia nenhuma palavra. Mas escutava 
sem sinal de lassidão. E reagia, embora de maneira atenuada: quando ele ria, 
ela dava um leve sorriso; quando Tânios gritava e vociferava, ela franzia um 
pouco as sobrancelhas; e quando batia os punhos contra a parede, contra o 
solo, segurava-lhe docemente as mãos como para associar-se a sua raiva. E, 
durante todo o seu monólogo, olhava-o nos olhos, encorajando-o com alguns 
meneios de cabeça. (MAALOUF, 1998b, p. 184). 

 

 Tahar Ben Jelloun diz sobre a hospitalidade da língua: 

 

Pourquoi la cave de ma mémoire, où habitent deux langues, ne se plaint 
jamais ? Les mots y circulent en toute liberté, et il leur arrive de se faire 
remplacer ou supplanter par d’autres mots sans que cela fasse un drame. 
C’est que ma langue maternelle cultive l’hospitalité et entretient la 
cohabitation avec intelligence et humour. 
Ainsi, que de fois il m’est arrivé, en écrivant, d’avoir un trou, un vide, une 
sorte de lacune linguistique. Je cherche l’expression ou le mot juste, mot 
parfois banal, et je ne le retrouve pas. La langue arabe, classique ou 
dialectale, vient à mon secours et me fait plusieurs propositions pour me 
dépanner. Ces mots arabes, je les écris dans le texte même, en attendant que 
ceux qui m’ont lâché reviennent. C’est une question d’humeur, de fatigue ou 
d’errance. 
Oui, il m’arrive de céder à une errance dans l’écriture comme si j’avais 
besoin de consolider les bases de mon bilinguisme. Je fouille dans cette 
cave, et j’aime que les langues se mélangent, non pas pour écrire un texte en 
deux langues, mais juste pour provoquer une sorte de contamination de 
l’une par l’autre. C’est mieux qu’un simple mélange ; c’est du métissage, 
comme deux tissus, deux couleurs qui composent une étreinte d’un amour 
infini. (BEN JELLOUN, 2007). 

 

 Ben Jelloun consegue demonstrar de que maneira a língua, ao ser hospitaleira, também 

se torna bastarda, no mesmo processo que Rushdie e Maalouf adotam para contaminar a 

língua do outro, desestabilizando-a, criando uma dependência parasitária. 

Em Les identités meurtrières (1998a), Amin Maalouf confere uma equação a partir da 

relação entre “uns” e “outros”. Quanto mais você se impregna da cultura do país de 



 
 

274 

acolhimento, mais poderá impregná-la com a sua; por outro lado, quanto mais um imigrante 

sentir que a sua cultura de origem é respeitada, mais ele se abrirá à cultura do outro (p.51). A 

palavra-chave para ele é acolhimento, ou seja, o princípio mesmo de hospitalidade. 

 A hospitalidade está não no ato de receber alguém, mas ao ser hospitaleiro é possível 

unir culturas, valores, aproximar solidões. O visitante e o visitado se apropriam mutuamente. 

O conceito se relaciona a hábitos, costumes, ao sagrado, às atitudes nobres e à tradução, 

portanto, nossos homens traduzidos, escritores e personagens fazem da hospitalidade uma 

verdadeira morada.  

 A tradução sempre foi um assunto controverso. Se de um lado é considerada uma 

técnica intuitiva, por outro, é assunto bastante discutido desde a Antiguidade, o que ajudou a 

firmá-la por muito tempo como uma atividade secundária. A história da tradução é complexa. 

Em qualquer sentido e época é uma ação suspeita: trata sempre de fidelidade e de traição, 

foco da discussão dos teóricos sobre o assunto. 

Antoine Berman (A prova do estrangeiro, 2002) em suas reflexões sobre a tradução 

percebeu que a tarefa não se resumia à simples questão técnica, mas uma relação entre o que é 

“estrangeiro” e o que é “próprio”. Tomada a concepção alemã de Bildung (formação), 

percebe-se que a tradução é capaz de somar valores à língua de chegada. 

 A intenção de Berman (2002) é tratar a “tradutologia”, ou seja, a reflexão sobre a 

tradução, sobre si mesma, e não uma “teoria da tradução”. O fazer tradutório pode primar por 

uma tradução mais “bela” do que o “original”, o que significaria uma deformação do original 

ao gosto da cultura de recepção. 

 O clássico Dom Quixote, como nos lembra Antoine Berman (2002) é uma obra 

apresentada pelo seu autor como traduzida. O maior romance espanhol não passa de uma 

tradução do árabe (a língua dominante por séculos na Península Ibérica). Jorge Luis Borges 

fará desse conhecimento o mote para desenvolver “Pierre Menard, autor do Quixote” (1998), 
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questionando a tradução e a originalidade de um texto. Menard não queria compor outro livro, 

mas o Quixote: 

 

Nada têm de novo essas comprovações niilistas; o singular é a decisão que 
delas derivou Pierre Menard. Resolveu adiantar-se à vaidade que aguarda 
todas as fadigas do homem; empreendeu uma tarefa complexíssima e de 
antemão fútil. Dedicou seus escrúpulos e vigílias a repetir num idioma alheio 
um livro preexistente. Multiplicou os rascunhos; corrigiu tenazmente e 
rasgou milhares de páginas manuscritas. Não permitiu que fossem 
examinadas por ninguém e cuidou. (BORGES, 1998, p. 497). 
 
 

Escrever um texto igual, mas assombrosamente diferente, redefinido por outros 

padrões históricos e contextuais. Idêntico, mas automaticamente modificado, porque é outro. 

A mesma intenção se percebe quando nas palavras sagradas ditadas a Maomé, ou a Mahound, 

nosso Pierre Menard. Rushdie levanta a discussão, principalmente através dos versos 

satânicos, por um lado da originalidade e da veracidade do discurso, por outro, da 

inautenticidade, da imposição do discurso da verdade.  

O problema em Pierre Menard não gira em torno da autoria ou da morte do autor, ao 

contrário, traz à baila duas figuras centrais para o discurso: o emissor e o receptor, ou seja, o 

autor e o leitor, permitindo questionamentos importantes para a tradução e para a literatura em 

geral. 

Em Sobre a tradução (2011), Paul Ricoeur reúne três conferências do autor sobre a 

discussão da tradução, a partir da obra de Antoine Berman, A prova do estrangeiro, 

destacando a tradução como prova (teste) e prova (experimento). Dessa forma, na medida em 

que o trabalho da tradução se aproxima da perda, Ricoeur o associa ao “trabalho de luto” (ao 

ideal da língua perfeita) e ao “trabalho de recordar” da psicanálise freudiana. A tradução 

perfeita é uma utopia, é preciso dela abdicar para alcançar a “felicidade da tradução”. A 

felicidade vem da “hospitalidade lingüística”, cujo prazer é habitar a língua do outro e que é 

compensado pelo prazer de receber na própria casa a palavra do estrangeiro (2011, p. 20). 
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No ensaio, “Uma passagem – traduzir o intraduzível” (2011), Ricoeur discute o 

paradoxo contido na origem da tradução. O intraduzível diz respeito à pluralidade das línguas, 

à diversidade. As diferenças não são apenas lexicais; elas também se encontram no interior do 

discurso. É interessante notar como Salman Rushdie escreve em inglês, mas mantém as 

estruturas da língua hindu: “as frases do mundo inteiro flutuam entre os homens como 

borboletas incapturáveis.” (RICOEUR, 2011, p. 60). 

A intraduzibilidade faz parte do texto, bem como sua traduzibilidade. É a natureza da 

obra que descreve tais elementos. Assim, a tradução se torna uma aproximação entre as duas 

culturas, a de origem e a traduzida. Podemos falar em apropriação, todavia essa apropriação 

só se faz de forma provisória, até o ponto em que o traduzível se torna intraduzível, como 

pode acontecer com a identidade, o que é visível na caracterização de Chamcha. 

O tradutor, segundo Ricoeur (2011), encontra uma resistência, antes mesmo de 

começar sua tarefa, e que precisa ser vencida. Sua proposta é abandonar os conceitos de 

traduzível e de intraduzível e fixar-se em outra prática: a fidelidade versus a traição. Mas os 

maiores dilemas da tradução estão dentro do “próprio”, não do “alheio”.  

Se a fidelidade e a traição andam juntas é porque no sistema tradutório uma língua se 

faz própria, enquanto a outra se faz estrangeira e com o estrangeiro existe a “ameaça” de, por 

conveniência ou por desejo, o objeto traduzido tornar-se traição às origens. 

O tradutor assume uma posição intervalar e sua experiência está entre o estrangeiro 

(representado pela obra, pelo autor e por sua linguagem) e o leitor. Ao aproximar-se desse 

conceito, Salman Rushdie se autodenomina “homem traduzido”, alcunha que, com toda 

certeza, pode se estender a Amin Maalouf, bem como a uma vasta lista de escritores 

contemporâneos. O “homem traduzido” é esse formado no espaço intervalar. 

Amin Maalouf expressa a condição do “homem traduzido” por meio das atitudes de 

Tânios. Primeiro transita entre fronteiras enriquecendo suas experiências, porém é só na 
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missão de notificar ao emir a decisão do exílio que se transforma em um tradutor. Faz-se voz 

para as grandes potências que se envolviam na negociação política, uma negociação entre 

Ocidente e Oriente. Tânios mais uma vez se transforma, dando mais um passo além de sua 

bastardia, reconhecendo nela não uma deficiência, uma mácula, mas um sinônimo para a 

tradução. 

Corre-se o risco de criar uma hierarquia entre as línguas ao traduzir. Salman Rushdie 

ao escrever em inglês não se submete mais uma vez à língua da metrópole. Nessa pulsão da 

tradução é o inglês que se submete à língua indiana. Ele admite em “Droga, é este o panorama 

oriental para você!” que suas leituras foram feitas em inglês, o que torna o seu uso natural. A 

literatura indiana escrita em inglês – embora os próprios indianos critiquem (em inglês) 

aqueles que assim o fazem – vem sendo comemorada de tal maneira que parece que o Oriente 

vem se impondo ao Ocidente e não o inverso (2007, p. 143). A literatura indiana de língua 

inglesa, diz Rushdie, nunca será mais do que uma anomalia pós-colonial, filha bastarda do 

Império (2007, p.139). 

Salman Rushdie explica que a prosa criada pelos escritores indianos tem mais 

repercussão quando escrita em língua estrangeira do que nas dezesseis línguas vernáculas da 

Índia. Escrever em uma língua estrangeira é se desenraizar por completo. 

Como nenhuma cultura é suficiente para explicar a si mesma, a tradução entra nesse 

campo ambíguo. O texto traduzido é feito dessa “violência”. A língua de origem é penetrada, 

seus signos são enfrentados e revelados. Nesse processo existe uma exposição daquilo que 

ficava oculto e, de repente, surge sem avisar ao original. O estranho, o monstruoso, está no 

interior da língua. 

 Amin Maalouf e Salman Rushdie são escritores que além da língua oriental, de 

origem, dominam uma língua ocidental, de recepção (o francês e o inglês), o que lhes permite 

transitar por duas tradições e compartilhar de diferentes visões de mundo, traduzindo-as. 
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“Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e 

organiza tanto as nossas ações quanto à concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2003, 

p. 50), define Stuart Hall. A cultura está em constante movimento. Desta maneira, os dois 

autores acionam através da escrita ficcional o conceito de Tradução Cultural. Uma vez 

ultrapassadas as teorias sobre a tradução linguística e cultural. É possível, agora, que 

comecemos a pensar a tradução como o encontro de diferentes culturas, um caminho de 

expressão para os filhos ilegítimos gerados entre Ocidente e Oriente. 

 A tradução linguística levava em conta apenas os aspectos técnicos. Do mesmo modo 

em que na tradução literária o traduzido sempre “devia” ao original quanto mais literário fosse 

o texto, também a literatura produzida pelas culturas periféricas “devia” à produção canônica. 

Nas últimas décadas, entretanto, a tradução vem assumindo uma postura de produtora de 

novos significados, o que permite ao tradutor o papel de intérprete do texto que ele traduz. A 

tradução se torna manipulação e aproxima o “mesmo” e o “outro”. O olhar de admiração e de 

inveja se dá entre o mesmo e o outro, uma inveja que parece presente no espírito da tradução, 

daí o próprio sentimento da traição. 

Em seu artigo intitulado Transluciferação mefistofáustica, o poeta e ensaísta Haroldo 

de Campos traça um panorama histórico das traduções do Fausto, de Goethe, a fim de discutir 

as deficiências da tradução. Cria o conceito de transcriação, que seria “re-correr o percurso 

configurador da função poética, reconhecendo-o no texto de partida e reinscrevendo-o [...] na 

língua do tradutor, para chegar ao poema transcriado como re-projeto isomórfico do poema 

originário” (CAMPOS, 1981, p. 181). O tradutor como transcriador do original, como 

defende Haroldo de Campos, desfaz a “invisibilidade do tradutor”.  

Campos explica, no início do texto, que a filosofia assim como a tradução não 

possuem uma Musa.  
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E no entanto, se ela não tem Musa, poder-se-ia dizer que tem um Anjo. De 
fato, no entender do próprio W. Benjamin, cabe à tradução uma função 
angelical, de portadora, de mensageira (compreendida esta na acepção 
etimológica do termo grego ángelos, do hebraico mal’akh): a tradução 
anuncia, para a língua do original, a miragem mallarmaica da língua pura. 
(CAMPOS, 1981, p. 179). 

 

O texto original e o texto traduzido são fragmentos da unidade linguística que se 

apresentava anterior ao mito de Babel e a única chance de nos reaproximarmos do uno, da 

língua pura, é através da tradução. 

O que Haroldo de Campos levanta é a ideia de que o anjo de Benjamin responsável 

por liberar a língua pura cativa no original é, na verdade, um anjo caído, Lúcifer: 

 

O desideratum de toda tradução que se recusa a servir submissamente a um 
conteúdo, que se recusa à tirania de um Logos pré-ordenado, é romper a 
clausura metafísica da presença (como diria Derrida): uma empresa satânica. 
(CAMPOS, 1981, p.180). 

 

Assim, para ele, o anjo da tradução poderia se chamar Angesilaus Santander, que, segundo 

Scholem, é um anagrama para “der ângelus satanas”. Lúcifer é o anjo demoníaco que se 

rebela e quer assumir o lugar do criador, assinalando uma recusa à submissão. 

A “transluciferação mefistofáustica” refere-se à transcriação em seu primeiro termo; 

no segundo, à negociação entre Fausto e Mefisto. O cientista insatisfeito com o que realizou, 

acredita ter perdido sua mocidade, sem jamais ter encontrado um grande amor. Mefistófoles 

oferece amor, dinheiro e a mocidade perdida, em troca da alma de Fausto. A tradução é 

satânica (Mefistófoles), enquanto o original (fáustico) se doa à tradução a fim de perpetuar-se, 

ou seja, receberia de volta sua preservação e renovação. A tradução não só se nutre do 

original, mas nutre o original lhe acrescentado algo novo.  

No final de seu texto encontramos uma definição de tradução “como transfusão. De 

sangue. Com um dente de ironia poderíamos falar em vampirização, pensando agora no 

nutrimento do tradutor.” (CAMPOS, 1981, p.208).  
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A imagem antropofágica é um modo de se olhar para a tradição: “quando se põe a 

questão de tradição, muitas vezes se esquece o fato essencial de que esta não se move apenas 

pela homologação: seu motor, frequentemente, é a ruptura, a quebra, a descontinuidade, a 

dessacralização pela leitura do revés” (CAMPOS, 1981, p. 208). Ocorre, portanto, o 

parricídio; em benefício do Vampiro ou de Lúcifer: mata-se o original, mas sua voz continua 

a vociferar. Trata-se da construção de um palimpsesto. 

 É nas “zonas de contato” que os novos tradutores se relacionam, em meio às 

interseções. A tradução, mais do que uma traição, é uma formação híbrida. A 

“dessacralização” da língua materna ao tornar-se permeável à tradução representa a abertura 

das fronteiras. O texto traduzido se torna um “novo original”.  

O Ocidente se ocupou de traduzir o Oriente conforme seu viés ideológico. As 

identidades tanto do Ocidente quanto Oriente são forjadas a partir do discurso, tornando-se 

“comunidades imaginadas”, traduzimos pela imaginação, conforme diz Benedict Anderson 

(2008). A distinção entre as comunidades se encontra, portanto, na forma como são 

imaginadas. 

Salman Rushdie e Amin Maalouf são autores e também tradutores. Acontece que 

quando se colocam no papel duplo de autor e de tradutor, eles potencializam ainda mais esse 

discurso do sujeito “outro” como criador e criatura: 

 
– Estrangeiros podem ser obstinados. E podem também, por conta das 
dificuldades de língua, não compreender. Depois, não nos esqueçamos, 
considera-se de rigueur conservar alguns estrangeiros na corte. Eles 
emprestam ao lugar um certo tom cosmopolita. São com frequência pobres e, 
consequentemente, se dispõem a desempenhar diversas tarefas necessárias 
mas sujas. Eles são, além do mais, um alerta contra a complacência, sua 
existência entre nós nos lembrando que há partes da Terra nas quais (difícil é 
aceitá-lo) nós mesmos também seríamos considerados estrangeiros. 
 
– Mas falar desse jeito com a Rainha! 
 
– Estrangeiros esquecem seu lugar (tendo-o deixado para trás). Com o 
tempo, começam a se ver como nossos iguais. É um risco inevitável. Eles 
introduzem em nossa austeridade palavras lisonjeiras italianadas. Coisa 
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nenhuma: faça ouvidos moucos, olhe para outro lado. Eles raramente 
representam dano real, e vão longe demais infrequentemente. A Rainha, 
pode ter certeza, sabe cuidar de si mesma. (RUSHDIE, 2011, p. 81). 

 
A leitura e a cultura humanista tiveram grande divulgação através da tradução. Na 

tradução, segundo Otto Maria Carpeaux (2011), os humanistas se revelam mais originais do 

que nas próprias obras. O crítico explica que as obras medievais são versões livres, plágios, 

adaptações, apenas com a finalidade de se conhecer o conteúdo.  

 

De nada importava ao leitor medieval a origem e a estrutura formal de uma 
obra alheia; apenas desejava conhecer o conteúdo. Só o humanismo criou a 
consciência da relação entre forma e conteúdo, da importância de verter letra 
e espírito do original, da necessidade eventual de reconstituir um texto 
corrompido; e da propriedade literária. São esses os elementos que 
constituem o conceito da tradução em sentido filosófico; a mentalidade 
estética da Renascença acrescentou a vontade de transformar a tradução mais 
ou menos literal em obra de arte da nova língua. (CARPEAUX, 2011, p. 
504). 

 

O humanismo foi que instaurou a importância, via tradução, de manter o espírito do 

original, a necessidade eventual de reconstruir um texto corrompido, e da propriedade 

literária. Destacou a importância de transformar o texto traduzido em obra de arte. Marcas que 

foram bem apreendidas por Maalouf e por Rushdie, uma vez que, mesmo traduzidas, mantêm 

suas influências da língua original. 

Itamar Even-Zohar (1978) sugeriu a “Teoria dos Polissistemas”, baseando-se no 

conceito proposto pelos formalistas russos. Para ele um polissistema é formado por vários 

sistemas que se cruzam mutuamente – lembrando-nos o rizoma. A literatura traduzida está no 

polissistema literário e, por conseguinte, cultural. 

Há nos polissistemas, porém, uma luta de forças, de hierarquias. A relação 

centro/periferia é também a estabelecida entre as literaturas canônicas e as marginais. Se a 

literatura traduzida ocupa uma posição marginal, é porque se submete a regras estabelecidas. 
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No entanto, é possível que ela ocupe a posição central. Uma força modeladora que controla o 

centro e se torna fonte para modelos nacionais emergentes (EVEN-ZOHAR, 1978, p. 121). 

Laurence Venuti (2002) defende que a tradução é uma atividade “escandalosa”, já que 

é capaz de formar identidades culturais. A tradução imita os valores linguísticos e literários de 

um texto estrangeiro; a imitação, porém, é moldada em uma língua diferente que se relaciona 

a uma tradição cultural diferente (2002, p. 120). 

A escolha dos textos a serem traduzidos e as estratégias de tradução marcam a relação 

com a cultura de origem e com a cultura-alvo. Permite-se uma abertura para a alteridade, bem 

como a alteração do modelo vigente. Neste caso, falamos de uma tradução estrangeirizante; se 

a tradução objetiva um texto fluente em que se apagam as diferenças culturais e linguísticas, 

trata-se de uma tradução domesticante. 

Salman Rushdie não está interessado em descomplicar a leitura, abolindo os elementos 

que, por ventura, prejudiquem o entendimento. Seus textos são repletos de palavras e 

referências ao mundo indiano e que não podem se fazer traduzir. De algum modo o autor 

incita, conforme Venuti (2002), a formação dos sujeitos domésticos através do espelhamento; 

nesse processo, no entanto, ele estrangeiriza o doméstico e domestica o estrangeiro. Ao 

manter termos indianos força a estrangeirização – não sobre o olhar hegemônico do 

colonizador porque este lhe permite falar, mas porque agora no loccus do colonizador (de sua 

língua) pode falar desse “outro” que é o “si-mesmo”. Assim, o efeito tradutório defendido por 

Rushdie é o de, ao falar sobre seu passado, construir a independência literária. 

Por meio da língua, Rushdie edifica seu processo de libertação. Ao chegar na 

Inglaterra, ainda menino, Chamcha é ridicularizado e trata a Inglaterra como um “prato 

estranho”, mas que precisa digerir. Por isso, ao “conquistar” a Inglaterra, ele enfatiza a 

possibilidade do hibridismo se fazer. A tradução não é só perda, e sim a ideia de que algo 

também pode ser conquistado. O imigrante passa a assumir as duas culturas, vendo o fora e o 
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dentro, o que força o escritor a reinventar a própria língua. Os homens traduzidos já não são 

naturalmente traduzidos. A tradução se torna recriação, portanto, não é só perda, como muitos 

acreditam. 

Fica claro, através de seus romances, que não há intenção de proteger as “margens” e 

combater o “centro”, sua defesa é de que os escritores chamados de pós-coloniais são 

“escritores internacionais”, devendo escolher sua própria filiação. Hoje é impossível viver 

preso a uma única cultura. A família literária é uma opção. A “polinização cruzada” entre 

escritores é a sugestão de Rushdie para permitir que cada escritor eleja, dentre diferentes 

escritores, seus pais. Miguel de Cervantes, Machado de Assis, Franz Kafka e Herman 

Melville estão em sua árvore genealógica criada por eleição e as influências desses escritores 

canônicos são evidentes em sua obra. 

Portanto, ao rejeitar a “mentalidade dos guetos”, Rushdie enfatiza a possibilidade de 

uma literatura sem fronteiras, uma literatura universal. O escritor bastardo se torna um escritor 

do mundo. 

É o binarismo Ocidente/ Oriente que Rushdie tenta desconstruir, ao elaborar a obra 

Oriente, Ocidente (2011), fazendo com que, ao menos na ficção – partindo dos versos de 

Rudyard Kipling que lhe servem de inspiração – os dois se encontrem, formando um mundo 

cosmopolita. A vírgula, que separa e também aproxima, serve de fronteira linguística entre 

ambos. Rushdie afirma que ele próprio era a vírgula, ocupando o terceiro espaço, o da 

articulação. 

 

Tornei-me cidadão britânico naquele ano. Fui um dos mais afortunados, 
suponho [...]. E o passaporte de fato de várias maneiras libertou-me. 
Permitia-me ir e vir fazer escolhas que não as que papai desejaria. Mas 
também eu, tenho cordas em torno de meu pescoço, tenho-as até hoje, 
puxando para esta e aquela direção, Oriente e Ocidente, os laços apertando, 
ordenando: escolha, escolha. 
Pinoteio, bufo, relincho, empino-me, escoceio. Cordas não as escolho. 
Laços, laçarias, não escolho nenhum de vocês, ou ambos. Estão ouvindo? 
Recuso-me a escolher. (RUSHDIE, 2011, p. 156-157). 



 
 

284 

A fala é do narrador de “O corteiro” (RUSHDIE, 2011) que, com o passaporte em mãos, pode 

transitar livremente, mas não sem alguma dor. A referência é ao filme “Os desajustados”, aos 

cavalos e laçadas que enlouqueceram a protagonista (vivida por Marylin Monroe). A voz 

sofrida é a de Salman Rushdie forçado a optar por uma identidade, embora não o consiga, 

recusando-se escolher.  

Esse também é o dilema que enfrenta Amin Maalouf, como declara em Les identités 

meurtrières (1998a). Quando lhe perguntam como se sente quanto a sua identidade, se mais 

francês ou mais libanês, ele afirma que ambos e explica que nasceu no Líbano e lá viveu até 

os vinte sete anos. O árabe é sua língua materna, aquela em que leu as traduções de Dumas e 

Dickens. Foi na terra de seus ancestrais que aprendeu certas histórias que lhe serviriam de 

inspiração “Comment pourrais-je l’oublier?” por outro lado é na França que vive, bebe sua 

água e seu vinho, acaricia suas pedras e escreve seus livros em francês: “jamais plus elle ne 

sera pour moi une terre étrangère” (MAALOUF, 1998a, p.08). 

Por essa dupla pertença é que Maalouf sente que se respondesse de outra maneira iria 

“amputar” parte de sua identidade. Para ele a identidade não se compartimenta, não se reparte 

em metades, não se coloca em níveis. O sujeito não possui várias identidades, mas uma única 

formada de acordo com doses particulares, que variam de pessoa para outra. É no entre-lugar 

da tradução, transitando entre duas línguas e culturas, que Amin Maalouf busca uma forma de 

expressar sua dupla, ou melhor, suas múltiplas pertenças. 

Assim como Maalouf, será nessa fronteira linguístico-cultural, em que Oriente e 

Ocidente funcionam um como suplemento do outro, que o “homem traduzido” encontrará seu 

abrigo.     

A vírgula em que o escritor Salman Rushdie, em companhia de um sem número de 

outros escritores da diáspora, se descobre é o lugar onde se inscreve o bastardo, obrigado a 

forjar nesse “entre-línguas” uma nova narrativa como “solução” para se traduzir. 
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4.4 – A narrativa ficcional como uma solução poética 
 

 

“Nous sommes entres dans le nouveau siècle sans bussole” [Entramos no novo século 

sem bússola]. Com essa frase Amin Maalouf resume, em Le dérèglement du monde (2009, 

p.11), todo seu pensamento crítico sobre as atuais civilizações. Aponta as contradições do 

homem diante das situações complexas ora agindo de maneira a fugir das turbulências, ora 

criando novas questões que assinalam sua incompetência, como que regredindo. 

Maalouf mostra que seu anseio está no apagamento das ideias iluministas da liberdade 

(2009, p.12). Insiste que é um homem do presente, não alheio às tecnologias, mas para ele o 

mundo se encontra desajustado. Logo no início da obra, ao definir-se na metáfora do “vigia 

noturno” no jardim, faz com que alguns leitores que estão acostumados a vê-lo, em suas 

ficções, como um “homem do passado”, se surpreendam, pois agora ilumina os 

acontecimentos atuais. Algumas pessoas, de fato, parecem não perceber que mesmo quando 

fala sobre o passado, retomando grandes tempos e personagens da História, Amin Maalouf 

jamais abandona seu discurso sobre o presente. Aliás, é ele o seu grande mote. O mesmo tema 

apresentado em seus ensaios é ficcionalizado em livros como O rochedo de Tânios (1998b). 

Maalouf explica, todavia, que às vezes é preciso fazer uma interrupção e falar de maneira 

mais direta, pois as mensagens do romance surtem efeito, mas em longo prazo.  

A queda do muro de Berlim marca a sensação de liberdade, acentuando a liberdade de 

fronteiras, por outro lado marcou a nossa sensação de estar desnorteado. A Europa hoje 

questiona sua própria identidade, mas o que preocupa não é o continente europeu. Como ele 

descreve, o mundo árabe-muçulmano afunda num “buraco” de rancor contra todos e contra si 

mesmo. 

Segundo Maalouf, o Ocidente cresceu, mas também enfraqueceu o próprio Ocidente. 

Porque o Ocidente impôs o seu modelo ao resto do mundo, ele perdeu, não soube estender a 
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prosperidade para além de suas fronteiras culturais (2009, p. 53). O problema é que a 

civilização construiu valores que foi incapaz de transmitir ao longo dos anos. O pensador 

entende que o destino para as minorias é ou serem isoladas ou aniquiladas.  

Pode-se dizer que o projeto da modernidade é concebido de modo mais masculino, 

patriarcal, usando de conquista e de invasão. São as mulheres, apesar disso, que garantem a 

tradição. Há uma fragilidade nessa faceta masculina e que abrolha na medida em que os 

arquivos culturais são mexidos, organizados. A força feminina, por sua vez, é assegurada 

através das personagens que são criadas tanto por Rushdie quanto por Maalouf. Em sua 

maioria, mulheres fortes, cuja função para a trama é indispensável, ainda quando nos parecem 

ter papel secundário: Lâmia, Zeeny, Rekha, Aurora Zogoiby são apenas algumas das mulheres 

que podemos citar (e como elas poderiam se ausentar se é na tradição, e na traição, que se 

encontra a mãe do filho bastardo?).     

Ainda no ensaio publicado na França em 2009, Amin Maalouf ratifica seu papel de 

“homem-ponte” cuja função precípua é estabelecer conexões entre o Ocidente e o Oriente, 

principalmente quando representados por Europa e Mundo Árabe.  

A vida pessoal ganha destaque como uma metáfora (ou metonímia) para as atitudes do 

grupo. Assim as formas tradicionais se associam às fronteiras modernas. É preciso atravessar 

as fronteiras e sair da aldeia para o mundo. 

A queda do Muro de Berlim marca o fim da Guerra Fria e com isso aponta os 

primeiros sinais de desregramento em que se encontra o mundo do século XXI. O 

desregramento diz respeito à ausência de regras intelectuais, ao excesso de afirmações 

identitárias e que levam a conflitos entre os membros das comunidades. Além disso, há um 

desregramento político, econômico, climático que parece contribuir para a “desorientação” 

em que o homem hoje se encontra. Maalouf questiona como a humanidade chegou a tal 



 
 

287 

incompetência moral. A crítica do autor reside no impasse que associa o Ocidente, pouco fiel 

aos seus próprios valores, e o Oriente, em contrapartida, fechado num impasse histórico.  

Assim, Maalouf retoma o tema das identidades discutido em Les identités meurtrières 

(1998). Temos uma só identidade e várias pertenças. Para ele temos que assumir todas, porque 

os elementos de pertença são numerosos como um código genético. O problema é que até 

aqui viemos negligenciando nossas pertenças, o que é perigoso.  

No fundo, ele acredita que todas as culturas estão ameaçadas. A defesa de Maalouf 

para o mundo é um grito de alarme para o que não está funcionando. Sua visão é de que, no 

ponto em que nos encontramos hoje, só existem duas soluções possíveis: ou nos salvamos 

juntos ou pereceremos juntos. 

São essas dificuldades que, de tempos em tempos, a literatura procura discutir, criando 

soluções através da narrativa. A literatura vem figurando em dois pólos distintos: literatura 

como arte ou literatura como ciência – uma distinção que possibilita o intercruzamento de 

saberes tornando-a o espaço para a leitura de outros conhecimentos. A transdisciplinariedade 

permite o trânsito dos “saberes” e como o prefixo “trans” indica permeabilidade, movimento 

para além, História e literatura facilmente se confundem. 

A diluição de fronteiras pode ser vista em determinados locais, mas não devemos nos 

esquecer que elas são criadas em outros, daí a importância de falarmos em multiculturalismo. 

O imigrante aprendeu que as pátrias são provisórias, imaginárias, e por isso faz de sua 

identidade algo tão improvisado, quanto provisório. 

Nossa meta não é mais a originalidade e a cópia. Com a implementação de técnicas e 

tecnologias sobre a obra de arte (como discutia Benjamin em sua Reprodutibilidade técnica 

da obra de arte), a nossa sociedade se torna voltada para a simulação, para a mimesis, criando 

um simulacro de si mesma (a obra e a sociedade). Aos poucos a cópia toma o lugar do 
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original e a discussão de Amin Maalouf e de Salman Rushdie também gira em torno dessa 

veracidade. 

Paul Ricoeur, em O si-mesmo como um outro (1991), busca compreender a questão da 

identidade pessoal e da identidade narrativa baseando-se na linguagem, na semântica e na 

ação. Mas é o tempo, discussão que permeia sua obra, que favorece o “si”, figurando como 

um elemento de partida para o discurso narrativo. 

Para isso, Ricoeur estabelece a diferença entre a identidade-idem e a identidade-ipse. 

A identidade-idem, a mesmidade, designa que o ser é igual a si e imutável através do tempo; a 

identidade-ipse, ipseidade, refere-se às características únicas que o indivíduo carrega e que 

são refletidas pela alteridade. 

 

O si-mesmo como um outro sugere desde o começo que a ipseidade do si-
mesmo implica a alteridade em um grau tão íntimo, que uma não se deixa 
pensar sem a outra, que uma passa bastante na outra, como na linguagem 
hegeliana. Ao “como” gostaríamos de ligar a significação forte, não somente 
de uma comparação – si-mesmo semelhante a um outro -, mas na verdade de 
uma implicação: si-mesmo considerado...outro. (RICOEUR, 1991, p. 14). 

 

A mesmidade é o que torna o sujeito um indivíduo social, por outro lado, é a ipseidade 

que o torna único, singular e insubstituível. O caráter é o ponto de estabilidade de mesmidade 

e de ipseidade, de permanência no tempo. Vejamos como ele pode ser definido: 

 

O caráter é verdadeiramente “o quê” do “quem”. Já não é exatamente o “o 
quê” ainda exterior ao “quem”, como era o caso na teoria da ação, onde 
podíamos distinguir entre o que alguém faz e aquele que faz (e vimos a 
riqueza e as ciladas dessa distinção que conduz diretamente ao problema da 
ascrição). Trata-se efetivamente aqui de recobrimento do quem? pelo o quê?, 
o qual faz deslizar da pergunta quem sou eu? à o que sou eu? (RICOEUR, 
1991, p. 147-148). 

 

A identidade pessoal é pensada segundo a tradição metafísica como algo 

inquestionável, guardando seus traços de unidade, semelhança, ou seja, de “mesmidade”. A 
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identidade-ipse proposta por Paul Ricoeur deveria assumir a identidade-idem. A ambiguidade 

se encontra na própria palavra identidade que, em sua raiz latina, traz idem (idêntico, 

semelhante, pressupondo o caráter imutável), tanto quanto o ipse. 

O cogito cartesiano é criticado e o “eu” que duvida é colocado por Ricoeur (1991) 

como um “eu” desancorado a respeito das indicações espaço-temporais. Assim é que a 

vontade de encontrar torna-se o que motiva e o que se quer encontrar torna-se a verdade da 

própria coisa.  

A identidade ipse não pressupõe como o cogito a preexistência, mas a constituição da 

identidade, um si-mesmo que é construído e, portanto, um processo constante e inacabado. 

Parece que aquilo que se deseja se torna realidade, mesmo que nessa transformação, a 

realidade não seja contígua ao real. Os desejos dos personagens de Rushdie os afastam da 

possibilidade daquilo existir no mundo real (a escalada do Everest por Alleluia sem sentir 

nenhuma falta de ar; os sobreviventes do voo, as comunicações por sonhos). Gibreel e Saladin 

tornam-se a imagem que as pessoas têm deles. Saladin teme ser o monstro e acaba se 

transformando em um; Gibreel teme ser punido por Deus e acaba sendo perseguido pelos 

entes divinos. O medo, aquilo que é reprimido, vem à tona, transformado-os em “eus” 

opostos, formando um cruzamento entre as imagens. 

Paul Ricoeur (1991) retoma seu trabalho sobre a teoria narrativa, pois é a identidade 

narrativa que vai contribuir para resolver os problemas da identidade pessoal, e através dela 

será possível observar a essencialidade do tempo. A narrativa se constitui como um espaço de 

convergência temporal. 

 

A identidade narrativa, seja de uma pessoa, seja de uma comunidade, seria o 
lugar procurado desse cruzamento entre história e ficção. Segundo a pré-
compreensão intuitiva que temos desse estado de coisas, não tomamos as 
vidas humanas como as mais legíveis quando elas são interpretadas em 
função das histórias que as pessoas contam a seu respeito? E essas histórias 
de vida não são tornadas, por sua vez, mais inteligíveis quando lhes são 
aplicados os modelos narrativos – intrigas – obtidas por empréstimo à 
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história propriamente dita ou à ficção (drama ou romance)? Pareceria, 
portanto, plausível considerar válida a cadeia seguinte de asserções: a 
compreensão de si é uma interpretação; a interpretação de si, por sua vez, 
encontra na narrativa, entre outros signos e símbolos, uma mediação 
privilegiada; esse último empréstimo à história tanto quanto à ficção fazendo 
da história de uma vida uma história fictícia ou, se preferirmos, uma ficção 
histórica, entrecruzando o estilo historiográfico das biografias com o estilo 
romanesco das autobiografias imaginárias. (RICOEUR, 1991, p. 138).   

 

A definição colocada em nota por Ricoeur esclarece seu projeto teórico, definindo o 

espaço em que narrativa histórica e fictícia se encontram, estabelecendo gêneros híbridos. 

Salman Rushdie e Amin Maalouf desenvolvem em seus romances essa escrita que cruza os 

diferentes estilos, como já foi visto. 

O tempo é fator que se articula diretamente com a identidade. Sua dessemelhança, 

diferença e afastamento podem interferir na relação da identidade mesmidade, prejudicando 

ou dificultando os caracteres de reconhecimento. Um traço que diríamos comum ao 

estrangeiro e que parece recorrente nas narrativas de memória como uma forma de tentar 

recuperar a mesmidade. 

Na narrativa, a identidade é um desdobramento do “eu”, o que faz com que a história 

seja escrita como se fosse por um outro. A narrativa busca bases tanto na ficção quanto na 

história e cria uma mescla de identidade pessoal e identidade narrativa na construção 

imagética do si-mesmo como um outro. 

 Segundo Ricoeur ao respondermos à pergunta “quem?” estaremos identificando o 

agente, isto é, o autor da ação, portanto, narrar é contar a história de uma vida e é nesse 

espaço do tempo narrado que a ipseidade se encontra com a mesmidade. 

A diferença entre identidade idem e identidade ipse torna-se fundamental ao se pensar 

a identidade pessoal. A mesmidade constitui-se a partir da permanência no tempo. A 

ipseidade, por sua vez, é dada na temporalização de si próprio. É o cruzamento entre a 

identidade neutra, imutável do idem e a modificadora do ipse 
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Resulta dessa discussão que narrativas literárias e histórias de vida, longe de 
se excluírem, completam-se, a despeito ou por causa de seu contraste. Essa 
dialética nos lembra que a narrativa faz parte da vida antes de se exilar da 
vida na escrita; ela volta à vida segundo as múltiplas vias de apropriação a 
ao preço das tensões inexpugnáveis que acabamos de dizer. (RICOEUR, 
1991, p. 193). 

  

 Na filosofia ricoeuriana, a alteridade tem um papel fundamental. Trata a 

“hermenêutica do si” como uma forma de constituir a identidade do sujeito; não se fala mais 

em “eu”, mas “si”, pois é tomado através da forma reflexiva, de modo temporal. A discussão 

se situa entre duas tradições filosóficas: a do “cogito cartesiano” e a da “suspeita” de Marx, 

Nietzsche e Freud. 

  O cogito cartesiano está desancorado das indicações espaço-temporais. Não se trata de 

um “eu” corpóreo, mas de um “eu” nascido “de uma dúvida que Descartes chama ‘metafísica’ 

para marcar a sua desproporção em relação a toda dúvida interna a um espaço particular de 

certeza” (RICOEUR, 1991, p. 15-16). A identidade do sujeito está atrelada ao fato de resistir à 

dúvida. “Quem duvida?”, “quem pensa?”, “quem existe?” são perguntas respondidas como 

uma coisa que pensa, um entendimento, uma razão. A questão é que o “eu” torna-se assim 

generalizado e a identidade é tratada de forma pontual e a-histórica. 

  A “filosofia da suspeita” de Nietzsche, por sua vez, ataca o cogito cartesiano 

 

Nietzsche não diz dogmaticamente – embora aconteça também que o faça – 
que o sujeito é multiplicidade; ele tenta essa ideia; joga, por assim dizer, 
com a ideia de uma multiplicidade de sujeitos lutando entre eles, como tantas 
“células” em rebelião contra a instancia dirigente. Ele confirma assim que 
nada resiste à hipótese mais fantástica, por tanto tempo pelo menos, a não ser 
que se fique no interior da problemática delimitada pela pesquisa de uma 
certeza que garantiria absolutamente contra a dúvida. (RICOEUR, 1991, p. 
27-28). 
 

 
 O ato de pensar, de duvidar e mesmo aquele que duvida são vistos como imaginação, 

ficções. O sujeito entendido como multiplicidade anula a ideia do sujeito como uma 

individualidade, o sujeito unidade. As três grandes intenções da obra de Ricoeur (1991) são: 
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marcar o primado da reflexão através do pronome na primeira pessoa do singular; distinguir 

identidade-idem e identidade-ipse; discutir a dialética do “si-mesmo” e do “diverso de si”.  

 É o leitor que cumpre o papel de mediador. Existe uma fusão entre o horizonte do 

leitor e o horizonte do autor. O leitor desempenha um papel de co-autor. O texto é projetado 

de forma autônoma e o leitor é que se apropria dele, atualizando seu sentido. 

Salman Rushdie nos conta, em seu ensaio “Lá em Kansas” (2007), como se deu a 

formação de sua experiência literária, como leitor e autor. Logo de início, faz questão de nos 

falar sobre sua “memória fraca” – que sua mãe chama de “esqueçória” – o que nos faz 

suspeitar que seus textos passem muito mais pelo imaginário, do que pela realidade. Descreve 

sua primeira influência literária: o filme O Mágico de Oz (1939) e que se fará ecoar em seus 

textos. A Inglaterra é Oz; o mágico é Anis Ahmed Rushdie (o pai). O que lhe chama atenção 

no filme é como a inadequação dos adultos força uma criança a assumir controle de seu 

destino. Dorothy, encontrando-se sozinha, se vê obrigada a realizar sua jornada do Kansas a 

OZ. Mas é o secularismo do filme que ele destaca (já que a religião é mencionada apenas uma 

vez no filme).  

A frase que tornou o filme célebre “There’ s no place like home” [Não há lugar como 

o lar] é criticada por Rushdie. Kansas é descrito como um lugar inóspito, feito em “preto e 

branco”, sem graça. Por que, então, Dorothy iria querer voltar para casa? Judy Garland encara 

o arquétipo do sonho humano de “ir embora” e a canção-tema do filme “Somewhere over the 

rainbow” se transforma no “hino do escape” de todos os imigrantes.   

Foi O mágico de Oz (1939) que, segundo ele, fez dele um escritor e em Haroum e o 

mar de histórias (2011) difunde aquilo que lhe sobrou na memória do filme. O que resta é que 

o lar e a segurança são simples e geométricos, o perigo e o mal são tortuosos e disformes. 

Dorothy e o Mágico são metáforas do imigrante, porque ambos são naturais de Kansas. As 

estratégias de sobrevivência são diferentes. Para Dorothy foi preciso seguir a “estrada de 
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tijolos” alegremente, de forma meiga e polida; para o mágico de Oz foi preciso batalhar até 

chegar ao topo fazendo-se fogo e fumaça. 

A menina descobre que não basta ser meiga e o Mágico reconhece que não adianta 

apenas ser forte. Salman Rushdie admite que é impossível não se ver, não se reconhecer 

“nesses destinos cambiantes da parábola da condição migrante” (2007, p.47). Também nós, 

leitores, não deixamos de perceber nos personagens as identidades cambiantes de Chamcha e 

Gibreel, buscando sobreviver em suas migrâncias.  

É fascinante observar como os personagens que são apresentados na velha casa do 

Kansas aparecem em Oz: como metamorfoseados, como “eus” que habitam universos 

paralelos. O espantalho, o homem de lata, o leão covarde e mesmo o Mágico já rodeavam a 

pequena Dorothy. Na terra mágica é possível forjar uma nova identidade, assumir aquela mais 

íntima, ou mesmo verificar aquela que não se via quando se estava tão perto. Justifica-se o 

poder de Salman Rushdie, em Os versos satânicos (2008b), de criar personagens que 

duplicam a si mesmos, ressurgindo aqui e ali, e que são espelhos “mágicos” da alma do 

imigrante, do bastardo.         

Na conclusão do ensaio, Salman Rushdie revela como Oz tornou-se o real para 

Dorothy e também para si: 

 

Então Oz finalmente tornou-se o lar; o mundo imaginário tornou-se o mundo 
real, como acontece com todos nós porque a verdade é que uma vez que 
deixamos os lugares de nossa infância e começamos a construir nossa 
própria vida, armados apenas com o que temos e somos, compreendemos 
que o verdadeiro segredo dos sapatinhos de rubi não é que “não existe 
nenhum lugar como o lar”, mas sim que não existe nenhum outro lugar que 
seja o lar; exceto, claro, o lar que construímos, ou os lares que são 
construídos para nós, em Oz, que é qualquer lugar e todos os lugares, exceto 
aquele onde começamos. (RUSHDIE, 2007, p. 49). 
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A literatura se torna seu mundo de Oz. A defesa é sobre a nova relação com a pátria e 

é tão grandiosa quanto sua percepção do mundo imaginário, aquele visto apenas pelos olhos 

puros da criança. Hoje, ele se vê como um “mágico sem magia”: 

 

Me transformei em um adulto falível. Agora sou um membro da tribo de pais 
imperfeitos, que não conseguem escutar a voz de seus filhos. Eu, que não 
tenho mais pai, me tornei um pai em seu lugar, e agora é meu destino ser 
incapaz de satisfazer os anseios de uma criança. Esta é a última e terrível 
lição do filme: a de que existe um rito de passagem final e inesperado. No 
fim, deixando de ser crianças, nos tornamos mágicos sem magia, 
conjuradores desmascarados, contando apenas com nossa simples 
humanidade para nos levar adiante. 
Agora somos farsas. (RUSHDIE, 2007, p. 50). 

 

Embora Rushdie esteja claramente se referindo à sua infância e aos seus filhos, se faz 

possível entrever leituras outras no trecho que citamos. A poeticidade com que encerra “Lá 

em Kansas” (2007) resume o quanto foi influenciado pelo poder da imaginação. Ser órfão, 

entretanto, representa uma ruptura. A alusão ao “rito de passagem” pode nos guiar a sua 

consagração como escritor: agora, ele é o pai imperfeito e, portanto, deve servir como 

arquétipo a seus filhos por eleição. A transformação causa certa dor, pois será preciso suportar 

a sua bastardia e também a alheia. O escritor da migrância precisa muito cedo aprender a 

forjar, a esconder-se atrás de ficções para proteger seu eu. A magia se torna artificial, 

aprendida, sufocada, ganha os ares do racionalismo ocidental.      

  A narrativa, através da faculdade da imaginação, permite o desenvolvimento de um 

mundo próprio: o mundo do texto. Esse mundo é construído por metáforas, símbolos e 

alegorias. É através dessas novas estratégias que o mundo real se transforma e a linguagem 

metafórica dá uma nova dimensão ao modo de ver tanto do autor, quanto do leitor, criando 

assim a nova apropriação do mundo. Conforme Ricoeur (2010), o que se deve interpretar em 

um texto é uma proposta de mundo tal em que seja possível nele habitar e se projetar.  
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Walter Benjamin é um homem declaradamente moderno e fascinado pelas figuras 

decadentes da modernidade (a prostituta, o flâneur, o trapeiro). O anômalo, o marginal, o 

desregrado percorrem os escritos benjaminianos, que investiga as diferenças, recusando-se à 

totalidade e servindo de material para a escrita da migrância. Nesse tipo de escrita, o alegórico 

cria um grande eco, pois a sucessão de metáforas a fim de representar a condição do imigrante 

acaba por perfazer a escrita por meio da alegoria. Em Origem do drama Barroco alemão 

(1984), Benjamin aponta a fragilidade e a melancolia do barroco que conduzem à alegoria. 

Para ele a alegoria não é apenas uma figura de estilística, mas uma forma de expressão, ou 

seja, instrumento de revelação de uma verdade oculta.   

A alegoria (do grego αλλος, allos, “outro”, e αγορευειν, agoreuein, “falar em 

público”) é uma representação figurativa que transmite um significado outro. Consiste em 

fazer entender, dizer uma coisa para fazer entender outra. Ela traz o oculto, o disfarce, a 

dissimulação e tem como objetivo personificar algo moral ou espiritual. O alegórico tem 

importância fundamental, pois consegue retomar o valor perdido. Também se torna uma peça-

chave para refletir a alegoria, o melancólico e seus diferentes traços. Um deles diz respeito à 

noção de perda e de ausência de interesse pela vida. A história consiste em um acúmulo de 

catástrofes – Benjamin afirma que nada pode ser considerado perdido para a história –, assim 

o melancólico entra em cena para dar conta desse estado coletivo de perda. Na concepção do 

filósofo alemão não existe nenhum monumento da cultura que não seja marcado pela tragédia 

e, portanto, a história só pode ser lida melancolicamente. 

Via de regra, a alegoria joga com a dupla significação. A parábola e a fábula trazem 

elementos dessa figura. Elas portam uma moral que transita entre o literal e o figurado. O 

conceito é fundamental principalmente para Rushdie e para Amin Maalouf. O sujeito 

diaspórico irá se expressar por meio da alegoria, mais do que isso, por sua visão dupla, ele 

será a alegoria. 
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Benjamin entende a alegoria como a revelação de uma verdade oculta. O diabo tanto 

quanto o anjo de Os versos satânicos (2008b) figuram como alegoria máxima desse 

estranhamento gerado e são, em alguma instância, a presença da alteridade. As alegorias do 

anjo e do demônio anunciam a vida e a morte. São representações das pulsões de vida e de 

morte estabelecidas por Freud. Enquanto o novo quer se manter vivo (Gibreel teme adormecer 

e sonhar), Chamcha se vê forçado a morrer para uma de suas identidades. O que se percebe é 

que o esforço de ambos é em vão e as duas pulsões se alternam ditando o ritmo da narrativa.  

O diabo é o temor, mas é também um sinal de ruptura, de efemeridade. O anjo alude 

ao continuum, à possível eternidade. As duas figuras, a do anjo e a do diabo, são chamadas à 

cena para recordarem o princípio e o fim. O jogo antitético se faz por ironia, pelo desconforto 

de não termos certeza nem mesmo da identidade dessas figuras. O diabo remete à falta, a um 

vazio que, no caso de nossos personagens, está na própria identidade.  

As duas figuras (do paradisíaco e do monstruoso) nascem dos diferentes mitos que 

assombram a literatura pós-colonial. Como na transculturação, o diálogo entre as forças do 

discurso europeu e de suas colônias cria um espaço de articulação como se pode ver nessa 

análise de Homi Bhabha. 

 

A força da diferença cultural é, como disse Barthes certa vez sobre a prática 
da metonímia, “violação do limite de espaço significante, ele permite no 
próprio nível do discurso uma contra-divisão de objetos, usos, significados, 
espaços e propriedade”. (BHABHA, 1998, p.97). 

 

 Todo documento de cultura é uma representação da barbárie, pois, para Benjamin é a 

história dos vencedores. Permitir a prática do discurso é uma maneira de inverter uma ordem. 

Vivenciar o “outro” como se fosse “eu”.  

Jaques Derrida, em seu livro Espectros de Marx, desenvolve o conceito de hauntology. 

O neologismo (junção de “haunt” e “ontology”) foi criado em 1993, em oposição a ontology, 

a fim de expressar a relação filosófica existente entre passado e presente. O termo sugere a 
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apreensão daquilo que não existe e também não deixa de existir, “nem visível nem invisível” 

(DERRIDA, 1994, p. 09). 

O espectro surge na tensão, na indecidibilidade daquele que não é morto, nem 

tampouco está vivo. A condição do ente espectral é limiar e, por essa razão, manifesta a 

dificuldade do imigrante. A espectrabilidade também faz parte da indecidível relação entre 

ficcional e histórico, entre memória e autobiografia, bem e mal, eu e outro, que, entre outros 

ditam a forma como as obras de Maalouf e de Rushdie são narradas. Através da hauntology de 

Derrida é que tais elementos deixam de ser simples binários para figurarem em uma tensão 

constante entre o que “é”, o que “não é” ou o que “não deixa de ser”, em um jogo permanente 

em que a saída de um elemento implica na entrada de outro que estava ali, obsediando.  

Em Hamlet, é um fantasma que revela a verdade, fazendo-nos viver o fato e, 

simultaneamente, o luto. Segundo Rushdie, os diferentes tipos de monstros e demônios estão 

sempre presentes para assinalarem a busca do homem pelo equilíbrio. 

 

E outros monstros também, não menos reais que os demônios dos jornais: 
dinheiro, poder, sexo, morte, amor. Anjos e demônios — quem precisava 
deles? "Para que demônios quando o próprio homem é um demônio?", 
perguntou, em seu sótão em Tishevitz, o "último demônio" do prêmio Nobel, 
Singer. A isso o senso de equilíbrio de Chamcha, o seu reflexo do tipo há-
muito-o-que-dizer-contra-e-a-favor, sentia vontade de acrescentar: "E para 
que anjos, se o homem é angélico também?". (Se isso não fosse verdade, 
como explicar, por exemplo, o Esboço de Leonardo? E Mozart seria na 
verdade Belzebu com uma peruca empoada?) Mas tinha de admitir, e essa 
era sua posição original, que as circunstâncias da nossa época não exigiam 
nenhuma explicação diabólica. (RUSHDIE, 2008b, p. 442). 

 

Ao inserir o anjo e o demônio como figuras centrais para alegorizar o imigrante, 

Rushdie pretendia nos mostrar essa presença espectral que constantemente obsedia o 

imigrante no momento de sua decisão. É à dúvida que ele se refere, às forças opostas que 

atordoam, como se o espectro apontasse que a escolha feita nunca foi a correta, os elementos 

perdidos deixados para trás ficarão sempre rondado, anunciando o que foi renunciado. A 
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importância do ponto de equilíbrio vem desse sentimento. E como o homem é o próprio 

demônio é ele quem aponta para seu vazio interior, para o espaço deixado “em branco” pela 

identidade. O texto é como um tecido trançado e somente ao puxar um dos fios é que se tem 

noção do caminho percorrido, porque ficam as marcas. É possível decompor o texto, os fios, 

mas não reproduzi-lo de forma fiel, pois as marcas ficam. Os estruturalistas pecaram ao 

buscar somente um fio e jogar os outros fora.  

 Em O rochedo de Tânios (1998b), a história é de início apenas lançada ao narrador (e 

também ao leitor) como em uma qualidade de resumo, seguindo as tradições orais, cujas 

lacunas visíveis despertam a curiosidade. O narrador mostra que aprendeu desde cedo muitas 

coisas sobre Tânios, mas aprendeu também com seu avô a desenrolar os fios da História, a 

arte de narrar, os mistérios que envolvem as histórias e a buscar os “fiapos de frase” que 

indicarão o caminho ao narrador e ao leitor. Como em labirinto discursivo, nosso Teseu 

percorre o trajeto a fim de derrotar o Minotauro, desenrolando seu novelo: 

 

“Mas por que esse apelido ridículo de Kichk?” Isso meu avô não quis me 
revelar. Disse apenas o que achava adequado dizer a uma criança: Tânios era 
filho de Lâmia. Com certeza já ouviste falar dela. Foi num passado muito 
distante, mesmo eu não tinha nascido, nem meu próprio pai. Naquele tempo, 
o paxá do Egito estava em guerra com os otomanos e nossos ancestrais 
sofreram. Sobretudo depois do assassinato do patriarca. Abateram-no bem 
ali à entrada da aldeia, com o fuzil do cônsul da Inglaterra...” era assim que 
meu avô falava quando não queria me responder, lançava fiapos de frases 
que indicasse o caminho, depois outro, depois um terceiro, sem contudo 
enveredar por nenhum. Tive de esperar anos antes de descobrir a verdadeira 
história. (MAALOUF, 1998, p.10). 

 

 Mas como o narrador confirma, ele segurava a melhor ponta do fio, porque conhecia o 

nome de Lâmia, que atravessou os séculos por ditos que anunciavam sua beleza. É a partir 

desse fio que desconstrói e constrói o enredo. 

O discurso oral é efêmero, já o discurso escrito tem permanência indefinida. O 

primeiro pode ser modificado, alterado com sua transmissão; o segundo não. Em 
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contrapartida, é lido de acordo com a sociedade e o tempo que o acolhem. Assim, o discurso 

oral é fluido, enquanto o escrito é fixo e não sujeito às mudanças a não ser pelas diferentes 

leituras. Por outro lado, o discurso oral existe em sua plenitude, no momento do falante. O 

escrito tem um quê de virtualidade; é uma possibilidade da linguagem. Assim, um texto que 

não é lido perde a sua função: tem permanência, mas não existência. Para Antonio Cícero, 

alguns escritos são mais escritos do que outros (como é o caso da poesia dotada de alto grau 

de escritura). 

Na poesia não se pode separar significado e significante. A presença da expressão 

poética em “Lâmia, Lâmia como poderias esconder tua beleza?” (MAALOUF, 1998, p. 10) 

ou nos próprios versos satânicos destacam, dentro dos dois romances, um universo, um 

microcosmo, que seria capaz de conter todos os outros elementos da narrativa, engendrando 

as tramas. Como uma espécie de “discurso-objeto”, o poema é aquele sobre o qual outro 

discurso fala. É um metadiscurso, porém, parece conter a plenitude das significações, no 

mesmo passo em que nunca chega ao final, por isso que se perpetuam e instigam diferentes 

sentimentos aos personagens. 

No discurso narrativo, o “eu” pode estar disfarçado em primeira ou terceira pessoa. 

Para Foucault (2002b), o autor surge na fusão da assinatura que se constrói ao longo da obra e 

que nela permanece. Autor, narrador, personagem, leitor é nessa cisão que nasce a pessoa 

autoral, mas pode haver permuta. Os lugares diferenciais sempre foram marcados e há sempre 

possibilidade de troca entre os sujeitos ficcionais. Salman Rushdie é  comparável a Chamcha 

e é também a Farishta. Os traços autobiográficos estão no desejo de migrar para a Inglaterra, 

na relação do garoto com o pai, na religiosidade invertida, no imaginário do anjo, mas 

também no escriba Salman. O narrador, em terceira pessoa, não coincide com o autor 

personagem, mas sua voz nos é tão próxima que por vezes ele é personificado ou até 

diabolizado, estreitando os laços com o leitor que também precisa definir o “quem” do 
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narrador. O autor de papel só é possível, segundo Barthes (1984), porque todo autor é também 

um leitor. 

Apesar dos biografemas é sabido que Rushdie não foi lançado na Inglaterra por um 

avião a vinte nove mil e dois pés de altitude sobre o canal da Mancha, não se transmutou em 

anjo, muito menos em diabo (apesar de ter sido visto como tal após a publicação do romance). 

A inserção dos elementos do realismo maravilhoso tornam sua história uma espécie de 

autoficção, segundo a acepção de Colonna. 

A escrita fantástica de Salman Rushdie e de Amin Maalouf caracteriza o espaço 

literário do híbrido em que textos do cânone europeu vão se misturando aos mitos e lendas 

indianos e árabes. Ao usar da bricolagem, é possível “compor” a escrita em que o maravilhoso 

se encontra com o real, articulando e transgredindo fronteiras. 

Na epígrafe de O rochedo de Tânios (1998b) encontramos um excerto de Iluminuras, 

de Arthur Rimbaud: “Que cidades! É um povo para o qual foram montados Apalaches e 

Líbanos de sonho!... Que braços bons, que hora adorável vão me devolver essa religião de 

onde vêm meus sonos e meus movimentos mais sutis?”, rendendo homenagem ao poeta 

francês que foi também um solitário, um nômade e fez da língua sua alquimia. Transitou entre 

viagens e delírios penetrando Ocidente e Oriente. A “profecia” rimbaudiana se faz presente 

nos passos e na alma de Tânios e, mesmo em sua prosa, sugere autenticação sobre a maneira 

poética com que Amin Maalouf desenvolve o estilo nebriante de seu romance. 

 O trecho que Rimbaud intitula “cidades”, no plural, encontra-se expressivamente 

seguindo “rastros” e seguido por “vagabundos”. A admiração do poeta pelas cidades é 

evidenciada: os edifícios, a elegância das ruas, a mistura de culturas e civilizações. O relevo 

montanhoso dos Estados Unidos se confunde com o do Líbano dos sonhos, uma mistura da 

modernidade com os ares orientais. A geografia do imaginário une os dois mundos, 

deformando a realidade, como se fosse permitido aquele tal encontro entre Ocidente e 
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Oriente. Os “fabulosos fantasmas” vagueiam nesses espaços passados. É com o trecho usado 

como epígrafe por Maalouf em O Rochedo de Tânios (1998b) que Rimbaud retoma o final do 

poema, provocando um sentimento de fragilidade da escrita, mas que a coloca, assim como o 

lugar descrito, como uma rota de fuga.  

 As “iluminuras”, um tipo de pintura empregada na Idade Média para ilustrar as letras 

capitulares dos pergaminhos, descrevem o conjunto de elementos que ornam os manuscritos. 

Refere-se à “arte portátil” dos povos bárbaros, ficando, desde o século XVI, conhecida como 

a arte de representar em pequenas dimensões. Em O rochedo de Tânios (1998b), ao início de 

cada “passagem” da história que narra a vida de Tânios, o autor tem o cuidado de fornecer-

nos “iluminuras”: representações em pequenas dimensões, ditadas pela voz de “artistas” 

diferentes (Pastor Stolton, o muladeiro Nader, o monge Elias) e que resumem de forma 

imagética aquilo que presumivelmente teria se passado com o herói, ajudando a compor o 

mosaico de sua vida e a de seu criador. 

 Já Salman Rushdie, para suas “iluminuras” prefere se apropriar de um trecho da obra 

de Daniel Defoe, A história política do diabo, escrito em 1726.  

 

Satã, confinado assim à instável condição de vagabundo, sem rumo, não 
possui morada certa; pois embora tenha, como conseqüência de sua 
natureza angélica, uma espécie de império na vastidão líquida ou no ar, 
decerto faz parte de seu castigo não ter [...] um lugar em que possa pousar a 
sola do pé.  
Daniel Defoe, The History of the Devil. (RUSHDIE, 2008b, p. 05) 

 

 O livro de Defoe faz uma longa investigação sobre a figura do diabo, caracterizando as 

ações do demônio como um ser social. Para isso, Defoe se baseia na Bíblia, no Paraíso 

perdido de John Milton, dentre outras imagens. Sua intenção é traçar os caminhos do diabo e 

sua função religiosa e social.  

 No trecho aproveitado por Salman Rushdie verificam-se pelo menos dois aspectos 

importantes. O primeiro é a qualidade errante de satã, o segundo é a sua origem. Satã, ao ser 
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expulso do Paraíso, torna-se um ser andante, traz em si sua origem angélica tornando-se 

símbolo máximo da diáspora humana e de sua identidade dupla, rudimentos que guiam a 

história de Gibreel e de Saladin. 

 A luz na religião, em oposição à escuridão, representa a própria religião ou, como no 

pensamento Iluminista, o conhecimento. O conhecimento sempre esteve associado a satã e, 

também, à expulsão do homem do Paraíso. A árvore do bem e do mal é a árvore da sabedoria 

e que Adão e Eva são tentados a provar. A perda do direito ao Éden e à imortalidade acontece 

quando o saber é introduzido em suas vidas, tornando-se uma forma de influência do mal. 

Satã, exilado, arrasta consigo toda a humanidade, condenando-a a errar junto com ele. 

Rushdie discute a passagem bíblica, questionando o verdadeiro significado da árvore. 

 

Como estivera certo, por exemplo, ao afastar aquelas dúvidas 
satânicobíblicas que tinha — aquelas sobre Deus negar-se a permitir a 
dissensão entre seus tenentes —, pois Iblis/Shaitan não era nenhum anjo, 
portanto não tinha havido dissidentes angélicos para a Divindade reprimir; 
— e as dúvidas referentes ao fruto proibido, e à suposição de Deus ter 
negado escolha moral a suas criações; — pois em nenhum ponto de toda a 
Recitação aquela Árvore era chamada (como na Bíblia) de raiz do 
conhecimento do bem e do mal. Era simplesmente uma árvore diferente! 
Shaitan, ao tentar o casal edênico, chamou-a apenas de "Árvore da 
Imortalidade" — e ele era um mentiroso, de forma que a verdade (descoberta 
por inversão) é que o fruto proibido (não se especifica que era maçã) pendia 
da Árvore da Morte, nada mais, nada menos, da ceifadora de almas 
humanas. — O que restava agora daquele Deus temente da moralidade? 
Onde podia ser encontrado? — Só lá embaixo, nos corações ingleses. — 
Que ele, Gibreel, tinha vindo transformar. (RUSHDIE, 2008b, p. 385). 

 

A passagem confirma que a crítica do escritor não é somente ao islamismo, mas a todas as 

expressões radicais, totalizadoras. Desenha um deus castrador e que ceifa as vidas sugerindo 

que o homem provasse do fruto da Árvore.  

 O Satã descrito por John Milton em o Paraíso perdido não é uma representação do 

mal perverso, mas de um mal melancólico, cuja angústia é forçada pela aquisição do 

conhecimento. Tais representações se tornam comuns em Os versos satânicos (2008b) em 
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que, como sabemos, existem muitas referências à obra de Milton. A queda do homem e a 

queda satânica são alegorizadas em muitas passagens, de diferentes modos, pelas atitudes de 

Gibreel e Chamcha. A entrada dos dois personagens se assemelha à expulsão de Adão e Eva 

após provarem do fruto proibido e, na angústia dos imigrantes, lemos a alma dupla e 

inconformada de satã, o eterno migrante. Por mais que encontre um lugar onde possa deitar 

raízes, que seja reconhecido como diabo, sua natureza divina ronda a satânica, assombra sua 

identidade. O diabo sempre trará em si a raiz do bem. 

No romance O último suspiro do mouro (1996), a queda vem como em uma sucessão 

de quedas. Diferente da imagem descrita no início de Os versos satânicos (2008b), um 

nascimento “ao contrário” é sugerido: envia-se o bastardo a um lugar escuro, ao útero 

materno, mas é um retorno marcadamente marginal.Vejamos o desabafo do bastardo: 

 

O lugar para onde você me mandou, mamãe – este lugar escuro, tão longe 
de você – é nele que eu quero ficar. Os nomes que você me deu – marginal, 
fora-da-lei, intocável, desprezível, vil – vou apertá-los contra o peito e 
assumi-los. A maldição que você lançou sobre mim será minha benção; o 
ódio que derramou sobre meu rosto, hei de bebê-lo como uma porção de 
amor. Caído em desgraça, ostentarei minha vergonha e a chamarei de 
orgulho – vou exibi-la, grande Aurora, como uma letra escarlate no peito. 
Agora estou sendo expulso de seu paraíso, mas não sou anjo, não. Minha 
queda não é a de Lúcifer, mas a de Adão. É com júbilo que caio. 
(RUSHDIE, 1996, p.310-311). 

 

É a mãe, a terra de origem, quem o expulsa. Para a psicanálise, a castração quando exercida 

pela mãe é sempre pior, uma vez que prioriza a volta ao ventre. Vendo-se incapaz de dominá-

lo, ela opta por desprezá-lo, por desampará-lo, por rejeitar o filho monstruoso. Na voz do 

mouro, ironicamente, ouve-se a predileção pela queda, essa, no entanto, não apenas revela o 

gosto pela errância, pela movência, mas o desejo de ir além, de provar do fruto da árvore do 

bem e do mal, do conhecimento. Assim ele explica que sua queda não é a de Lúcifer, e sim a 

de Adão. Deve transformar vergonha em orgulho. A “letra escarlate”, exibida com altivez no 

peito, acaso seria “b”, de bastardo?       
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O conhecimento é um sinal de demonização. Quanto mais Chamcha se afasta de sua 

terra mais deve se aproximar do conhecimento, na “luta pela sobrevivência”. A imigração 

acaba tornando-se um sinônimo para o saber e o saber torna-se um sinônimo para o exílio.  

Tânios, o bastardo, qual satã, se esforça (estimulado por um exilado, Roukoz) para 

adquirir conhecimento. Muitas vezes, satã é representado sobre um rochedo, contemplando 

angustiado, dolorosamente humano, como no texto de Milton.  

  Em O rochedo de Tânios (1998b), a mítica da queda também se faz presente. A 

passagem em que Lâmia se entrega ao sheik, provando a uva que deslizava em sua boca 

enquanto o homem lhe pedia que sorrisse é reprodução da tentação de Eva no Paraíso. Por 

conta desse momento, ambos serão condenados, assim como todos os seus, a perderem o 

Paraíso e o nascimento de Tânios comprova tal perda. 

Maalouf e Rushdie se ocupam de retratar a alma migrante, que como o demônio, se vê 

forçada a vagar. Uma consequência da expulsão do Jardim do Éden, após provar o fruto do 

conhecimento. Portanto, mais do que ao imigrante, ao ser diaspórico, é ao intelectual 

desenraizado que se referem. 

O filósofo Paul Ricoeur (2010) preocupa-se com a narrativa como espaço onde é 

possível resolver, “por a nu”, as dificuldades relacionadas à identidade, tratando a narrativa 

como uma forma de construção da identidade, como veremos, individual ou coletiva. Aborda 

a narrativa como o espaço onde todas as questões são discutidas, vivenciadas e exploradas 

para serem solucionadas através da poética. 

A questão do tempo é frequentemente discutida. Não é possível compreender a si 

mesmo e ao outro a não ser pela narrativa. O cruzamento entre história e ficção cria o tempo 

humano. O tempo cósmico cronologicamente organizado é a maneira pela qual a história 

responde às aporias fenomenológicas do tempo. 
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Ricoeur (2010) retoma a ideia do “mesmo”, do “outro” e do “análogo de Platão” e 

destrói as diferenças, compreendendo o “análogo” como uma forma de se entender o outro. 

O tempo na narrativa de O rochedo de Tânios (1998b), como já apontamos, é marcado 

de forma cronológica, através da citação das fontes e do contexto histórico em que a trama se 

insere. Alguns desses elementos históricos servem para desenvolver a intriga propriamente 

dita; outros são apenas mencionados, mas igualmente permitem ao leitor uma ancoragem. O 

principal acontecimento histórico que compõe o panorama é a guerra, ocorrida por volta do 

ano de 1830, cuja figura central é o vice-rei do Egito Mehemet-Ali. É possível confirmar o 

episódio em que o emir se alia ao paxá do Egito, se exilando e, na ficção, será Tânios o 

responsável pela negociação entre os representantes das grandes potências nesse episódio do 

exílio. Há uma mistura do tempo cronológico dos fatos históricos e da ficção.  

O recurso utilizado favorece a inserção da ficção dentro do contexto histórico. Narrar 

apenas um deles (história ou ficção) parece uma impossibilidade, uma vez que ambos se 

fazem através de um cruzamento. O tempo histórico, no entender de Paul Ricoeur (2010), é 

um mediador. A diferença na escrita de Maalouf é a forma como ele nos apresenta esses dois 

elementos, firmando um perfeito equilíbrio entre eles. Ricoeur aponta para a importância do 

imaginário na construção da história, uma vez que permite relacionar o tempo vivido e o 

tempo do mundo, marcados por signos legíveis aos olhos humanos (o calendário, por 

exemplo), facilitando a ideia de uma memória coletiva – como acontece com a aldeia de 

Kfaryabda. Além disso, Ricoeur delineia o fenômeno do rastro através do qual se verifica a 

passagem de coisas que não se podem ver. Ao rastro é atribuído o valor de efeito-signo, pois, 

algo presente equivaleria algo passado. Nesse caso citamos o rochedo de Tânios e sua 

interdição que servem de rastro para a passagem do herói pelo lugar. O rastro nos instiga a 

preencher as lacunas vazias pelo viés do imaginário. 
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Para Tânios o tempo é contado de outra maneira. Em primeiro lugar, destacamos o 

processo pelo qual sua existência é marcada atribuindo-se aos gestos de vida e morte a forma 

de contagem. Após seu nascimento Tânios encontrará no ato de morte e de renascimento seu 

processo de evolução. A primeira morte é sua greve de fome ao ser impedido de cursar a 

escola protestante. No quinto dia de greve, ele é enviado quase morto à casa do pastor e é 

nessa casa, sua grande paixão, que Tânios recobra sua saúde. Se para nascer de novo é preciso 

morrer primeiro, como afirmado em Os versos satânicos (2008b), é esta “morte” que o faz 

renascer para o saber. A transformação de seu “eu” é marcada pelos cabelos precocemente 

embranquecidos, sinal de sabedoria. 

Ao perder Asma, a filha de Roukoz, sua amada – primeiro, para Raad, depois, para o 

sobrinho do patriarca – Tânios ameaça suicidar-se. Ao ver o sofrimento de seu filho e a fim de 

mostrar-lhe sua paternidade, Gérios assassina o patriarca (a atitude também esconde a culpa, 

pois, motivado pelo árak, foi ele quem sugeriu ao sheik que Raad fosse à casa de Roukoz para 

negociar. Foi essa visita que possibilitou o encontro “amoroso” do menino com Asma). É 

após essa segunda ameaça de morte, em meio a muito sofrimento, que Tânios se refugia com 

seu pai na ilha de Chipre, dando início ao nascimento para o amor, o que o levará à morte e ao 

renascimento definitivos. Thamar: esse é o nome da jovem por quem Tânios se apaixona. Ao 

se dar conta de que não ama mais Asma, compreende que o ato assassino de seu pai bem 

como sua morte foram em vão. A tragédia está completa, o pai – a cultura – é, de alguma 

forma, morto por ele, cumprindo o destino edipiano 

O retorno a sua terra é como herói, mas se sente mais do que nunca um estrangeiro. 

Tânios irá morrer pela terceira vez, ao sentar-se no rochedo, que hoje leva seu nome para 

finalmente desaparecer. 

Ricoeur (2010) evidencia a ideia de que há uma conexão significativa entre a função 

narrativa e a experiência humana na medida em que está articulada à narrativa. O romance 
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constitui o grande laboratório no qual o homem pode experimentar relações possíveis com o 

tempo. A verdade do tempo aparece montada, compósita. A narrativa se torna o caminho para 

dar conta das dificuldades. Pela habilidade de misturar o tempo (cronológico e cósmico), a 

narrativa se torna uma solução, ainda que não seja definitiva. Paul Ricoeur (2010) fala de um 

tempo cósmico ou tempo do mundo (cronológico e uniforme) e um tempo vivido ou tempo da 

alma (que varia de acordo com o modo como os acontecimentos são vividos). O tempo 

humano se encontra na interseção, na terceira articulação desses outros dois tempos.  

Assim, diferentemente do restante da trama, para Tânios o tempo é composto pelas 

passagens que marcam sua vida, como uma sucessão de “tempos justapostos”. É nesse 

momento que percebemos a ideia da formação de um tempo humano. Embora a lenda do 

menino seja recontada através de documentos, datas, contexto próprio e na relação com outros 

personagens, Tânios não possui um tempo único ou talvez sua existência seja atemporal: o 

protagonista pode ser o avô Botros, o sobrinho de Botros que se recusara comer (Origines), 

Amin Maalouf, ou qualquer homem que se sinta estrangeiro no meio dos seus. 

O resumo do percurso de Tânios aparece na sabedoria do muladeiro que inaugura a 

“última passagem”: 

 

Tu, Tânios, com teu rosto de criança e tua cabeça de seis mil anos, 
Atravessaste rios de sangue e de lama, e saíste sem mácula. 
Embebeste teu corpo no corpo de uma mulher, 
 e vós vos separastes virgens. 
Hoje, teu destino está encerrado, tua vida enfim começa 
Desce de teu rochedo e mergulha no mar, que tua pele pegue pelo 
menos o gosto do sal! 

Nader,  
A sabedoria do muladeiro 

 
(MAALOUF, 1998b, p. 237) 

 

 É Nader quem sabe o motivo da ausência de Tânios. O desfecho é dado em sua voz 

poética, resumindo as longas horas que o herói passara, sentado em seu rochedo, a contemplar 
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o mar: “teu rochedo está cansado de te carregar, Tânios, e o mar fatigou-se de teus olhos 

estéreis”; e completa com o trecho que Gebrayel fez com que o narrador sublinhasse com o 

dedo: 

 

Para todos os outros, és o ausente, mas eu sou o amigo que sabe.  
À revelia deles correste no caminho do pai assassino, em direção da costa. 
Ela te espera, moça do tesouro, em sua ilha; seus cabelos têm sempre a cor 
do sol do Ocidente. (MAALOUF, 1998b, p. 261). 

 

É o pai assassino (que aqui pode ser lido como a metáfora da colônia), que outrora guiara a 

esposa para os braços de outro homem, que agora leva o filho bastardo para o Ocidente e 

também para o amor.  Por meio da poesia, ouvimos Maalouf clamar que a bastardia atribuída 

a Tânios e a si próprio foi resolvida, ao menos no espaço da narrativa – como sugere Ricoeur 

em Tempo e narrativa (2010), a fim de resolver as aporias. 

 Tanto a história quanto a ficção operam com um mesmo material: a leitura, pois, em 

ambas, ela é responsável por efetuar o texto. A história articula a realidade, em geral, trazendo 

através do imaginário os atos passados; a ficção por excelência faz uso do irreal e, 

aparentemente, não seria possível o encontro das duas. No entanto, como verificamos, o 

historiador precisa se valer da ficção e o escritor da história (como o fazem Amin Maalouf e 

Salman Rushdie, um traço próprio dos escritores migrantes).  

 Frente ao entrecruzamento da história e da ficção é o leitor quem será responsável por 

sofrer os efeitos da dicotomia entre “real” e “irreal” trabalhada através da narrativa. É ele 

quem poderá permitir que a “irrealidade” proposta pela ficção atue sobre a realidade. É nessa 

troca entre a ficcionalização da história e a historicização da ficção que se inscreve o tempo 

humano. 

 O ato interpretativo da leitura é fundamental para a ficção criada pelos dois autores, 

Rushdie e Maalouf. Existe uma oposição entre as duas obras. O rochedo de Tânios (1998b) se 

inicia com uma longa caracterização histórica, em que documentos e relatos servem para 
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fundamentar o argumento do narrador que, até esse momento, age como um verdadeiro 

historiador. Aos poucos o elemento ficcional toma conta da narrativa, colocando-nos em 

dúvida sobre a sua veracidade. O embranquecimento da vasta cabeleira de Tânios, por 

exemplo, descrito por Jeremy Stolton é associada à reencarnação de uma figura mítica 

conhecida como “cabeça de velho” ou “sábios loucos”. Ele explica ainda que na região drusa 

a metempsicose é uma crença já estabelecida (MAALOUF, 1998b, p.120). 

 A narrativa de Os versos satânicos (2008b) faz o processo inverso e parte da 

inverossimilhança, criando a atmosfera do maravilhoso, para, só então, apontar os caminhos 

da história. Assim, dois homens despencam do céu, cantarolando, no dia de Ano Novo, a uma 

altura de vinte e nove mil pés de altitude.  

 A grandiosidade da narrativa está justamente nessa dupla articulação. Por serem textos 

híbridos articulam diferentes aspectos, temas, e cruzam histórias e personagens, mas a grande 

conquista está na possibilidade de serem lidos de maneira diferente por seus leitores do 

Ocidente e do Oriente. Aquilo que é entendido como mera ilusão, como obra da ficção, pelos 

ocidentais, é, para os  leitores orientais, recebido com naturalidade, pois tais elementos fazem 

parte de suas culturas. 

Gibreel Farishta sempre acreditou em reencarnação; foi Mr. Mhatre (o homem que o 

criou depois da morte de seus pais) quem lhe iniciou em tais princípios, contando-lhe que 

certa vez usou um copo para atrair os espíritos e perguntou “existe um Deus?” e o copo não se 

moveu. Resolveu tentar nova questão “existe um Diabo?” e o copo se mexeu tanto que pulou 

de cima da mesa se estilhaçando em mil e um pedaços. Conclusão: “e na mesma hora aprendi 

a lição: não mexa, Mhatre, com aquilo que não entende” (RUSHDIE, 2008b, p. 30). 

A história alterou Gibreel, mas mesmo antes da morte da mãe, ele já se havia  

convencido da existência do mundo sobrenatural:  
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Às vezes, quando olhava em torno de si principalmente no calor da tarde, 
quando o ar ficava gelatinosos, o mundo visível, seus aspectos e habitantes 
pareciam espetados no ar, como uma profusão de icebergs quentes, e ele teve 
a noção de que tudo continuava abaixo da superfície do ar grosso: as 
pessoas, as motos, os cachorros, os cartazes de cinema, as árvores, nove 
décimos da realidade de tudo oculto a seus olhos. Ele piscava, e a ilusão se 
desfazia, mas aquela sensação nunca o abandonou. Ele cresceu acreditando 
em Deus, anjos demônios, afreets, djins, com tanta certeza quanto teria se 
essas coisas fossem carros de boi ou postes de iluminação, e achava que era 
um fantasma. Sonhava encontrar um optometrista mágico de quem pudesse 
comprar óculos verdes que corrigissem sua lamentável miopia, para ser 
capaz de enxergar, através do ar denso e cegante, o fabuloso mundo inferior. 
(RUSHDIE, 2008b, p.30-31). 

 

O trecho descreve o espaço das múltiplas crenças da Índia em que Salman Rushdie 

fora educado. O narrador anuncia, dessa forma, a profusão de mundos, a confusão entre o real 

e o ficcional, o realismo mágico, que irão se perpetrar por toda a obra, uma estratégia 

explicada em In god we trust (1993). O momento histórico atual é de um retorno de Deus, ou 

melhor, da religião à vida pública, disputando espaço com a política. Embora Rushdie não 

seja um político, nem um teólogo, lhe é impossível não abordar os dois temas em sua obra (o 

primeiro faz parte da esfera pública e as imagens do mundo estão na mídia; o segundo, ao 

falar sobre o Paquistão e a Índia, torna-se imperativo) e ele assume que mesmo a forma de sua 

escrita é afetada:  

 

Si l’on essaie de décrire honnêtement la réalité comme la vivent les gens 
religieux, pour qui Dieu n’est pas un symbole mais un fait quotidien, les 
conventions de ce qu’on appelle le réalisme sont tout à fait inadaptées. Le 
rationalisme qu’implique cette forme finit par ressembler à un jugement, à 
une condamnation de la foi religieuse des personnages qu’on décrit. On est 
obligé de créer une forme qui permet au miraculeux et au terrestre de 
coexister sur un même plan – comme le même ordre d’événements. J’ai 
trouvé que cela était essentiel même si je ne suis pas moi-même religieux.  
Mes relations avec la religion ont été quelque peu mouvementées. J’ai 
grandi dans une famile d’Indiens musulmans, mais si mes parents étaient 
croyants aucun d’eux n’était intolérant ou doctrinaire. (RUSHDIE, 1993, p. 
400-401). 

 

Assim, ele explica de que maneira era possível frequentar a mesquita, cantar cantigas 

sobre o menino Jesus durante o Natal ou mesmo ter amigos de todas as crenças religiosas, ou 
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seja, conviver com a multiplicidade tão comum na Índia. Em uma empreitada bastante 

ousada, resolve contar quantos são os deuses, semi-deuses, espíritos e etc, presentes na cultura 

Indiana e chega à conta de trezentos e trinta milhões, o que representa um deus para cada duas 

pessoas. A contagem irônica tem a intenção de mostrar o quanto tais elementos estão 

impregnados na vida cotidiana e se torna praticamente impossível fazer uma distinção, não só 

no nível narrativo, mas também na temática que será lida de forma diferente por seus 

diferentes leitores: Ocidentais e Orientais.  

 Sherry Simon (2004) relata que o duplo público-leitor é a primeira condição que guia a 

estética de Rushdie – o que podemos estender a Maalouf – ao escrever para dois públicos ao 

mesmo tempo. Se por um lado o público não-subcontinental desconhecerá muitos dos 

acontecimentos que fazem referência às estrelas de Bollywood ou aos fatos sobre Bombaim, 

por outro lado, o público indiano não conhecerá as referências à vida londrina: “o que é 

percebido como realismo mágico por um público será antes lido como uma epopeia histórica 

do outro” (SIMON, apud PORTO, 2004, p. 19). 

 A escrita se define como uma escrita híbrida, como já apontara Bhabha (1998) ao 

considerar Rushdie o maior expoente do gênero: 

 

O que se pode entender por um texto híbrido? Trata-se de um texto que 
interroga os imaginários do pertencimento, levando em conta um estado de 
dissonância e de interferências de várias formas. Pode-se dizer que, em 
certos casos, estes efeitos de dissonância são o resultado de um processo de 
tradução inacabada, uma relação de transferência ou de passagem que não 
acaba em um produto naturalizado, aculturado, mas que deixa traços do 
primeiro texto no novo. O texto híbrido é portanto um texto que manifesta 
“efeitos de tradução”, por um vocabulário díspar, uma sintaxe não habitual, 
um despojamento desterritorializante, interferências lingüísticas ou culturais, 
uma certa abertura ou fragilidade no plano do domínio lingüístico ou do 
tecido de referências. Estes efeitos estéticos são o resultado da situação de 
fronteira vivida pelo escritor que, consciente da multiplicidade, opta por 
criar um texto crioulizado, segundo a expressão de Édouard Glissant, ou 
seja, um texto em que a confrontação dos elementos díspares produz o novo, 
o imprevisível. (SIMON apud PORTO, 2004, p. 13). 
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Verifica-se, portanto, que ao se interrogar os imaginários do pertencimento, ao atuar sobre os 

efeitos de uma tradução inacabada, encontra-se o texto híbrido, crioulizado. Tal ato provém 

da condição desses escritores e só se torna possível por serem esses escritores frutos da 

migrância, do trânsito, por pertencerem a todos e a nenhum lugar, por serem monstros gerados 

em um período em que o Ocidente se impôs sobre o Oriente, ou seja, filhos bastardos. Não 

lhes resta outra opção a não ser criar personagens bastardos e fazer refletir em suas narrativas 

tal bastardia.  

Jean François Lyotard define, em A Condição pós-moderna (2000), o pós-moderno 

como o fim das metanarrativas, ou seja, a experiência da pós-modernidade decorre 

exatamente da perda das visões totalizantes da história. Não existem mais conceitos universais 

capazes de conduzir toda a humanidade. 

A filosofia Iluminista, por exemplo, acreditava que somente o progresso e a 

tecnologia, ao contrário dos mitos e dogmas dos povos primitivos, seriam capazes de levar o 

homem ao progresso e, por conseguinte, à felicidade. Já para os marxistas, a história era fruto 

da luta de classes contraditórias e seria possível, através da revolução do proletariado, chegar 

a uma sociedade livre e igualitária. 

Na prática, porém, tais teorias mostraram-se falhas. A razão e a ciência trouxeram 

conhecimento, mas também incitaram guerras; o marxismo não conseguiu manter o paraíso 

prometido e, ao contrário, trouxe regimes totalitários. Assim as grandes narrativas tornaram-

se uma falácia. Lyotard (2000) defende o conjunto de conhecimentos, que autorizam uma 

pessoa a emitir os juízos: o “saber”. Os discursos não são aceitos como absolutos, mas, 

relativizados. 

A legitimação do saber só pode ser dada de forma local e contextual, como em um 

“jogo de linguagem” – o sentido só é adquirido quando usado, como em um “lance” – por isso 

os saberes são como eventos provisórios e parciais. 
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A deslegitimação dos metarelatos inclui as fábulas, lendas, mitos, cuja função é 

civilizar e educar (as mulheres, as crianças e os colonizados). Para Lyotard (2000), a história 

de Imperialismo foi comandada por esse jogo desigual em que as regras são dadas por aquele 

que irá dominar. É no afrouxamento da trama enciclopédica que outras histórias aparecem, 

outra realidade, estabelecendo novos jogos de linguagem, ao dar voz aos que foram 

silenciados pela hegemonia ocidental. 

A narrativa híbrida será a novidade, a forma como o novo entra no mundo. A entrada 

dos autores pós-colonias desconstrói a maneira clássica e o clássico é retoamado para fazer 

parte do híbrido. Na mitologia, os centauros são formados de por uma metade humana e outra 

metade cavalo; ambas devem coexistir, tornando-os uma figura símbolo para o híbrido. Em 

“Influência” (2007), Rushdie cita suas leituras (Calvino, Ovídio, Dickens, dentre outros). 

Nesse texto, discute as relações entre os escritores como “influência transcultural”, 

“translinguística”. A própria palavra influência sugere algo fluindo. A imaginação, para ele, é 

um oceano e daí a inspiração para elaborar Haroum e o mar de histórias (2010). O escritor 

agarra os “fluxos” e tece suas histórias. Sim, ele adquire a capacidade de transformar água em 

terra, pois que uma das características da imaginação é a metamorfose. Quanto melhor a 

transformação, quanto mais improvável, melhor será a escritura produzida. 

O escritor agarra os “fluxos” e tece suas histórias; adquire a capacidade de transformar 

água em terra, pois que uma das características da imaginação é a metamorfose. Quanto 

melhor a transformação, mais improvável, melhor a escrita produzida, surpreendendo o leitor. 

Outra característica da influência literária é que os “gritos da consciência dos outros podem 

fluir para o escritor quase de qualquer lugar” (2007, p. 88). Podemos inferir, portanto, que a 

contaminação literária, as inspirações vêm não apenas de forma intermitente, mas rizomática.     

  Os laços familiares existem, de modo mais ou menos óbvio. Rushdie esclarece que 

quando uma obra é de qualidade, a influência, apesar de onipresente na literatura, deve ser 
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secundária. Assim, através da “polinização cruzada”, a literatura se torna menos provinciana e 

marginal. O hibridismo e a bastardia surgem como uma solução.  

Ricoeur aponta para a solução poética das aporias, explicando, porém, que não se trata 

de uma solução definitiva. 

 

[...] a solução dada a essas aporias pelo tempo histórico, consiste finalmente 
numa conciliação apaziguadora, que tende a despojar as aporias de seu 
caráter cortante, ou até fazê-las desaparecer na não-pertinência e na 
insignificância. O mesmo não se aplica às fábulas sobre o tempo, cuja 
principal virtude é reavivar essas aporias, ou até aumentar sua acuidade. Foi 
por isso que chegamos a dizer várias vezes que resolver poeticamente as 
aporias não era tanto dissolvê-las, mas sim despojá-las de seu efeito 
paralisante e torná-las produtivas. (RICOEUR, 2010 p.231).  

 

A concordância apontada pela narrativa, portanto, acaba ajudando a reparar a 

discordância fomentada pelo tempo.  

 
Cabe ao exame do jogo das variações imaginativas tornar explícita essa 
relação entre a aporia e o tipo ideal de sua resolução. Ora, é principalmente 
na literatura de ficção que são explorados os inúmeros modos pelos quais a 
intentio e a distentio se combatem e se conciliam. A esse respeito, essa 
literatura é o instrumento insubstituível de exploração da concordância 
discordante que a coesão de uma vida constitui. (RICOEUR, 2010 p.232-
233). 

 

Não existe nada pior do que alguém tentando fazer o bem, diz Michel Maffesoli em A 

parte do diabo (2004), ao dissertar sobre o comportamento humano contemporâneo. 

Sentindo-se como “donos da verdade”, os indivíduos se encouraçam em suas certezas, em 

seus dogmas; decretam o que a sociedade deve ser. Em nome “do bem”, os piores genocídios 

são cometidos e o imperialismo justificado. É ele que confirma a ocidentalização do mundo a 

partir do século XIX. 

“A revolta germina” diz Maffesoli (2004). De tempos em tempos assistimos a um (re) 

nascimento deste mundo composto. Nascemos novamente para um mundo plural, para a 

relativização dos valores (foi assim com o Iluminismo e está acontecendo agora). 
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A identidade pessoal plural também vem se formando: composta, contraditória, 

antagônica. É preciso inserir o mal para restabelecer o equilíbrio do mundo, reconhecer o que 

“cabe ao diabo”. 

A vida e a morte estão ligadas e o conflito pode nos indicar o caminho. É preciso 

lembrar daquilo que não foi completamente domesticado e que agora retorna. A descida aos 

infernos torna-se essencial em qualquer rito iniciático. “Para nascer de novo, é preciso 

primeiro morrer” (RUSHDIE, 2008b). A morte não é a negação da pluralidade, de que a vida 

e a morte, o bem e o mal, o anjo e o diabo são duas metades de uma única coisa. 

Maffesoli (2004) acredita que ao contrário das religiões monoteístas em que Deus está 

acima do homem, nas religiões politeístas, nas filosofias orientais e na cultura pós-moderna, a 

deidade está em nós, faz parte de nós, assim como o mal.  

A pluralidade é uma abertura para a falta. A incompletude é que leva o homem à 

busca. O imaginário permite a criação das diversas máscaras identitárias para o homem. “Para 

nascer de novo...” torna-se uma expressão emblemática para a diáspora. A queda representa 

uma entrada sem a travessia das fronteiras, como acontece com Gibreel e Chamcha. Ao cair, 

Gibreel entoa uma canção que mostra o cosmopolitismo: “Oh, meu sapato é japonês", Gibreel 

cantava, traduzindo a velha canção para o inglês, em deferência semiconsciente à nação 

hospedeira que se aproximava depressa, "este meu terno é bem inglês. Meu chapéu russo é 

vermelho, mas eu sou indiano, meu velho." (RUSHDIE, 2008b, p.12). 

  Assim Rushdie defende o hibridismo e, através da narrativa encontra uma forma do 

homem se afastar da barbárie. Para Todorov, o homem mais civilizado é aquele que conhece 

suas tradições e as respeita. Conhecer o próprio passado é uma forma de civilização. Se para 

Benjamin, qualquer documento é testemunho de civilização e barbárie (TODOROV, 2010, p. 

58), é nessa tensão textual que Rushdie e Maalouf fazem nascer o elemento cultural. As 
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culturas não são puras e o contato faz com que se tornem cada vez mais híbridas. É a 

pluralidade que garante a unidade. 

 Zilá Bernd (2004) vê no mito de Jasão e de Ulisses os dois seres que metaforizam os 

desejos do imigrante. Ulisses é o desejo do retorno, da volta para casa, após sua longa 

jornada; fiel à pátria, mostra sua nostalgia do passado. Jasão, por sua vez, assinala o desejo da 

errância, da vagabundagem. Através da viagem, do deslocamento que esses dois mitos podem 

se concretizam.  

 O bastardo ora assume o desejo de ser Ulisses, ora de ser Jasão. Um pretende o retorno 

para casa, o outro é também um fruto bastardo e vê no exílio sua melhor forma de vida; a 

busca pelo velocino de ouro é sua busca identitária. Assim, enquanto Jasão evoca a 

diversidade, Ulisses deseja reconquistar as origens. Chamcha é Jasão, Gibreel é Ulisses, mas 

aos poucos esses papéis se invertem, se confundem e já não temos certeza de quem são. 

Tânios traz em si essa divisão: dificuldade de escolha entre partir e ficar, herança de Boutros e 

Gebrayel, seus mitos de inspiração. 

  É esta a principal aporia enfrentada pelo emigrante: a dificuldade de escolha entre 

ficar e partir, pois qualquer escolha acarretará em uma perda. A maior alegoria dessa aporia 

está na entrada do diabo na narrativa. O diabo é o símbolo do mal, mas é acima de tudo o 

representante da divisão, da dúvida. É quando ele se apresenta que temos certeza de estarmos 

diante de um sujeito cindido. Em diferentes momentos, o homem precisa se questionar para 

encontrar a si mesmo e a volta do diabo não representa apenas o retorno do mal, mas a 

reaparição daquilo que fora recalcado, uma possibilidade de reequilíbrio entre as forças. 

Dessa forma um elogio ao hibridismo. 

Diante de tantas dúvidas e aporias, é conveniente que os autores diaspóricos busquem 

representar a si mesmos através da figura satânica. Assinalando a diferença do sagrado e do 

profano e, portanto, do heterogêneo. 
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Na narrativa, o diabo como traidor volta a ocupar o espaço da traição – também tão 

marcada no imigrante. Ele traiu a confiança de Deus, traiu o homem ao provocá-lo no Paraíso. 

Seria ele capaz de trair outras vezes? Se o diabo enganou Mohamed uma vez, Mohamed não 

poderia ter sido enganado outras vezes?...Deus fala através do silêncio. É o diabo que 

sussurra, que sibila. Se se ouve a voz de Deus é porque está em meio ao silêncio. 

Os livros sagrados têm sua linguagem ligada à poesia e o Alcorão está amarrado à 

língua árabe, assim como a língua está atrelada ao texto sagrado. O árabe clássico é a língua 

em que está escrito o Alcorão e se difundiu como a língua mais falada desde o ano de 603, 

com a divulgação das palavras sagradas pelo profeta Maomé. 

É através das palavras que o mundo é constituído “No princípio, era o Verbo, e o 

Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus… E o Verbo 

se fez carne e habitou entre nós (João 1:1-2 e 14)”.  

Northrop Frye (2004) explica como a criação do mundo se dá na Bíblia através da 

revelação, da metáfora e da metonímia. O crítico literário canadense distingue as três fases da 

linguagem. A primeira, a da langage, é poética; na segunda, a poesia se adapta através da 

alegoria (a narrativa metafórica caminha em paralelo com a conceitual); na terceira fase, a 

literatura se adapta ao que se chama de realismo, adotando relações com a sociologia. 

Northrop Frye define mito da seguinte maneira: 

 

Como crítico literário quero fundear a palavra em seu contexto literário; para 
mim mito quer dizer então e antes de tudo mythos, enredo, narrativa, ou, de 
modo geral, a ordenação de palavras numa sequência. Como todas as 
estruturas verbais têm algum tipo de sequência mesmo que não sejam lidas 
desta forma, como é o caso das listas telefônicas, segue-se que todas as 
estruturas verbais, não são míticas neste sentido primeiro; sentido que é, na 
verdade, uma tautologia. (FRYE, 2004, p. 57). 

 

Assim o mito se confunde com a própria literatura. Através da literatura, Frye define que 

existem dois tipos de necessidades humanas. As primárias estão relacionadas à importância de 
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suprir o homem com alimento, sexo e liberdade; as secundárias dizem respeito às aflições 

ideológicas, políticas e religiosas. Os mitos fundamentais buscam retratar as necessidades 

primárias do homem.  

 A Bíblia é considerada por ele o código dos códigos. A criação, a queda, o exílio e a 

redenção se encontram nela e são arquétipos e símbolos comuns à literatura.  Em Os versos 

satânicos (2008b) e em O rochedo de Tânios (1998b) todos esses elementos se fazem 

presentes, formando uma passagem da criação à redenção dos personagens Tânios, Chamcha 

e Gibreel, assinalando de que maneira a escrita literária se aproxima dos textos sagrados, 

religiosos. Na proposta de Frye, toda ficção tem uma visão natural e outra espiritual e são 

organizadas através do mito e da metáfora. A forma escolhida para Deus falar ao homem é, 

portanto, repetida na literatura.  

 O mito é um aporte fundamental à realidade, explicando o modo como o homem vive 

e interpreta sua existência. Conta uma história sagrada que teve começo no Tempo inicial. 

Mas contar uma história significa revelar um mistério, uma vez que os personagens do mito 

não seres humanos comuns, e sim deuses e heróis. Revelado o mito, ele se torna uma verdade 

absoluta, participando da esfera do sagrado (ELIADE, 2010b, p.84). O religioso insere o 

homem no real e, por isso, ao negar sua fé, Chamcha perde o contato com a realidade e se 

aproxima, a cada momento, de um mundo onírico, non sense. 

  Aquilo que temos em comum revela-se no mito, tornando-o uma prova de nossa 

realidade (o mito cosmogônico, por exemplo, é verdadeiro porque a existência do mundo o 

comprova). A busca do sentido da vida se encontra no mito. Se a sua função é mostrar como 

as coisas vieram a existir, a retomada dos mitos por nossos autores tem a finalidade de 

mostrar o porquê da imigração. O desaparecimento de Tânios reconstitui e explica de forma 

mítica uma ação e um desejo coletivo, fixando os modelos exemplares. De tempos em tempos 
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precisamos utilizar a memória para buscar os mitos que regem toda a conduta de uma 

civilização. 

 O homem conhece, segundo Mircea Eliade (2010b), duas espécies de tempo: o 

sagrado e o profano. As festas do calendário sagrado são relembradas. A Criação do Mundo, a 

obra divina mais grandiosa, é relembrada na celebração do Ano Novo e, por isso, a 

empreitada de Chamcha e Farishta, a tentativa de nascer de novo, é iniciada justo nessa data, a 

da criação. “A cada Ano Novo reitera-se a cosmogonia, recria-se o Mundo e, ao fazê-lo, ‘cria-

se’ também o Tempo, quer dizer regenera-se o Tempo ‘iniciando-o’ de novo.” (ELIADE, 

2010b, p.92). 

 Paul Ricoeur reflete sobre a relação entre o “tempo vivido” e a narração. O evento, ao 

invés de um acontecimento em tempo curto, pressupõe uma mudança significativa no interior 

da narrativa (pode ser o início de um processo ou seu fim, servindo para agregar movimento 

ou para simplesmente pará-lo). As duas narrativas que viemos estudando até aqui operam 

sobre eventos. Em Os versos satânicos (2008b), parece ser apenas um e que se estende do 

século VIII até o século XX. Conclui-se que onde existe evento, existe movimento, narrativa.  

O tempo é sempre referido nas obras de Salman Rushdie e de Amin Maalouf, 

tornando-se algo que visivelmente eles pretendem resolver. Em O rochedo de Tânios (1998b), 

há um tempo comum a Gebrayel e ao narrador, um presente, mas o velho igualmente traz à 

baila o passado, a época em que Tânios se fez lenda. Essa conexão se estabelece através dos 

relatos orais. As demais referências – a sabedoria do muladeiro, cartas, efemérides do pastor, 

crônicas montanhesas – cumprem o papel de perpetuação do conhecimento. A diferença é que 

devem ser interpretadas nesse novo tempo e espaço, enquanto o velho pode ser interrogado e 

a veracidade questionada, como acontece em diversos trechos. 

A história é contada de forma mais ou menos cronológica, porém através de recortes 

que combinam diferentes vozes em “passagens”. Essa forma de escrita cria uma expectativa 
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diferente para o leitor, além de corroborar a hipótese de que a vida de Tânios teria sido 

mesmo fragmentada, difusa, “composta” de episódios. 

É interessante notar que, embora o tempo referido seja o passado, os acontecimentos 

que precederam a curta existência de Tânios, temos a sensação de que estamos mais próximos 

dele. Sua história é contada no presente através do tempo narrativo, fazendo, inclusive, com 

que autor, narrador e personagem, sejam três figuras distintas, contudo, que incidem em uma 

só.  

Ao confrontar a passagem do tempo, Amin Maalouf, em Origines (2004), verifica a 

relação entre passado e presente e conclui: 

 

Tout cela, tout ce que j'ai glané ici, demeure fragmentaire, je le sais. Mais il 
serait illusoire de vouloir autre chose. Le passé est forcément fragmentaire, 
forcément reconstitué, forcément réinventé. On n'y récolte jamais que les 
vérités d'aujourd'hui. Si notre présent est fils du passé, notre passé est le fils 
du présent. Et l'avenir sera le moissonneur de nos bâtardises. (MAALOUF, 
2004, p. 352). 

 

O tempo em Os versos satânicos (2008b) igualmente configura um fenômeno 

indispensável. O renascimento metamórfico dos personagens marca um presente a partir do 

qual serão narrados um futuro (tudo que aconteceu a Chamcha e a Gibreel após a queda) e um 

passado (que remete à infância e à vida pregressa ao renascimento, ou seja, à imigração, 

apresentando os relatos biográficos). 

Ao mesmo tempo, outros personagens são introduzidos e a pluralidade de enredos se 

cruza. Personagens conjugam tempos, lugares, ações. A narrativa também conjuga os tempos 

apresentando o real e o ficcional, embora muitas das vezes nos seja impossível distinguir entre 

um e outro, como se os dois mundos de fato se metamorfoseassem em apenas um. Os 

momentos dos sonhos de Gibreel conduzem ao real quando da revelação do Alcorão, 

enquanto a realidade é marcada pelos episódios (ficcionais?) da vida do personagem, 

confundindo os dois mundos. 



 
 

321 

 O retrato dos anos 80 da capital inglesa, Londres (a “Babilondon”), é mesclado ao de 

Bombaim. Igualmente somos transportados ao tempo em que Mahound recebe a visita do 

anjo, em 620 d.C., e o Alcorão lhe é ditado. As lacunas do tempo fazem com que a História 

seja narrada de maneira subjetiva, fazendo importantes recortes e iluminando somente aquilo 

que interessa ao narrador ou ao autor. A distância entre os séculos, embora à primeira vista 

possa parecer estranha, observando-a mais de perto, assinala essa leitura pessoal e também 

denuncia certa repetição dos atos e dos fatos humanos. 

O tempo apresenta repetições como se se renovasse em universos paralelos, 

dissolvendo-se a própria instância temporal. É somente graças à narrativa que Salman 

Rushdie consegue essa transposição temporal, costurando momentos que são importantes para 

si mesmo e para o outro, para a Índia e para a Inglaterra, para sua história e para a História em 

geral. Retorna ao momento da elaboração das escrituras sagradas de Maomé e não cita ou 

discute o tema de Os versos satânicos (2008b), mas constrói a história de uma forma 

particular. A inserção do personagem de nome Salman como escriba coloca em discussão não 

apenas a veracidade do Alcorão, mas de todo e qualquer texto sagrado e, como um homem 

traduzido, Rushdie não poderia entendê-lo de outro modo a não ser pela tradução. 

As metanarrativas discutidas por Lyotard (2000) são lançadas por terra e é a 

relativização que se pretende anunciar. Na verdade, os versos satânicos e a construção do 

personagem Salman devolvem o Alcorão ao campo de onde ele se originou – assim como a 

História – o da narrativa. Maomé é transformado em um “homem traduzido”, obrigado a 

negociar, como os imigrantes, com o tempo/ espaço divino e com o humano. Como na ficção 

borgiana (1998), o Alcorão se torna um Quixote, um texto passível de adequação e 

interpretação conforme o contexto histórico. 

A materialização dos homens traduzidos, ideal defendido por Rushdie, está no 

personagem Salman, o tradutor, e em Tânios que encarna tal papel na negociação sobre o 
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destino do emir em seu exílio. Os dois personagens, como metáforas máximas dos escritores, 

cometem seus grandes crimes: alterar o texto, manipulando a verdade, a realidade, conforme 

seu desejo. 

A possibilidade de manipulação do texto por parte do escritor simboliza a 

possibilidade de manipulação do tempo. À maneira de Ricoeur (2010), as aporias são 

paulatinamente resolvidas através de uma solução poética. 

Percebe-se que a solução é apenas poética e não definitiva, tornando o texto uma saída 

momentânea. O grande dilema do homem em trânsito é lidar com as dificuldades do tempo. 

Ora se volta para o futuro, para o desejo de partir, o sonho de habitar um novo lugar e a 

perspectiva de assumir uma nova vida, ora se volta para o passado, para o desejo de retorno à 

terra natal, ao sonho de rever os seus e às memórias daquilo que fora vivido. Jogar com idas e 

vindas, com o passado e o futuro, com o Oriente e o Ocidente, funciona como uma estratégia 

para fazer erigir o tempo do nosso bastardo: o presente.  Escritores como Salman Rushdie e 

Amin Maalouf precisam preencher esse espaço lacunar para onde emigraram e, tal façanha, só 

lhes é permitida através da elaboração narrativa. Seus livros resgatam um passado a fim de 

que a vida do presente se torne, de alguma forma, real, possível, plausível. O “passado-

presente” explorado por Bhabha ganha forma através dessas ficções.  

A construção da identidade se fará em uma lacuna para onde a pluralidade, o rizoma, o 

híbrido se dirigem. Como analisa Vera Soares, em uma leitura em que aproxima a obra de 

Malika Mokeddem e a de Salman Rushdie:  

  

Ambas traduzem a ideia de renascimento e abertura ao novo presente nessa 
nova concepção de identidade em contínua formação capaz de expressar o ir 
e vir, ou seja, o trânsito entre as diferentes culturas e línguas que habitam, a 
meu ver, não apenas os imigrantes ou seres diaspóricos, mas todos nós que, 
como eles, somos filhos desta época de migrações, transformações, 
contradições vivenciadas tanto no espaço-tempo real quanto no virtual e, por 
conta disso, nos vemos obrigados a renascer de nós mesmos e a nos 
reinventar a cada dia. (SOARES apud PORTO, 2004, p. 243).  
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O tempo é, portanto, o grande vilão, um eterno castrador. Cronos ao devorar sem 

piedade seus filhos não lhes dá chance de fuga. A narrativa é o único lugar em que se torna 

possível viver o não-vivido, reinventar-se. 

A lâmpada mágica, símbolo do poder de Chamchawala e ambicionada por Saladin 

Chamcha, é, para as narrativas orientais, a saída, a oportunidade de mudança. Ao final de Os 

versos satânicos (2008b), quando a lâmpada é aberta, uma arma salta lá de dentro e Gibreel 

põe fim à própria vida. Parece-nos estranho tal final, mas o suicídio de Gibreel é a 

materialização do desejo de Chamcha que, nesse momento se livra de seu duplo. A divisão, o 

anseio de partir e o de ficar ganham enfim uma solução. Enquanto Gibreel se fixa em seu 

passado, Chamcha percebe, ao se reconciliar com seu pai e com sua pátria, que é possível uma 

nova chance. Ele finalmente entende que “se o velho se recusava a morrer, o novo não podia 

nascer” (RUSHDIE, 2008b, p. 586). 

O narrador de Os versos satânicos (2008b) explica a difícil tarefa do homem que se 

propõe a criar a si mesmo: 

 

Um homem que se propõe a construir a si mesmo está assumindo o papel do 
Criador, segundo uma determinada maneira de ver as coisas; ele é 
antinatural, blasfemador, abominação das abominações. Sob outro ângulo, 
pode-se ver carisma nele, heroísmo em lutar, em sua disposição de arriscar: 
nem todos os mutantes sobrevivem. [...] nossas próprias descrições falsas 
para contrapor às falsidades inventadas sobre nós, escondendo por questão 
de segurança, os nossos eus secretos. 
Um homem que inventa a si mesmo precisa de alguém que acredite nele para 
provar que conseguiu. (RUSHDIE, 2008b, p.60). 

 

 Para assegurar que esse novo eu seja de fato verdadeiro, para dar a prova de sua 

existência é preciso confrontá-lo com o outro. “Não é só a necessidade de ser acreditado, mas 

de acreditar no outro. Isso mesmo: Amor” (RUSHDIE, 2008b, p. 61). 

Gibreel tem no inicio da narrativa uma forte incapacidade de amar. Alleluia Cone o faz 

amar desenfreadamente, é ela a responsável por sua partida. O ciúme, porém, o leva à perda 
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da razão, porque não se trata de um amor comum, mas nascido de uma fragmentação do eu. 

Gibreel não havia escapado de seus demônios interiores (p.579). 

A raiva humanizou Chamcha tanto quanto o amor, quando Gibreel salvou sua vida: 

“de alguma forma, purificando os dois, consumindo nas chamas aqueles demônios; que, de 

fato, o amor havia se demonstrado um poder tão humanizador quanto a raiva; que, tanto 

quanto o vício, a virtude era capaz de transformar os homens” (RUSHDIE, 2008b, p. 579). 

Chamcha faz o processo inverso e retorna à Índia graças ao amor por Zeeny Vakil. 

Mas, antes disso, é por amor ao pai que retorna. De um discurso irônico, cheio de alegorias e 

de criticas, que percorre toda a obra, no último capítulo passamos a um tom poético em que se 

dá a reconciliação e a despedida do pai. Ele se “apaixona’ pelo pai, depois de tantas décadas, 

em um sentimento que considera sereno e belo. A prova da relação do amor e da bastardia se 

faz presente no momento em que temos notícia de que esse amor pelo pai o aproxima de 

muitos “eus” que foram rejeitados na medida em que se vira a fazer escolhas na vida. 

“Como era difícil descobrir o próprio pai quando não havia outra escolha senão dizer 

adeus” (RUSHDIE, 2008b, p. 562). Nessas palavras percebemos o lamento da despedida. O 

pai como sendo a cultura está no cerne da reconciliação. Diferente da fracassada tentativa de 

partir para Inglaterra (quando a relação com o pai é rompida, ou seja, com a cultura indiana), 

esse parece ser o momento em que o bastardo verdadeiramente se desliga do pai para buscar o 

outro – o pai, ainda que morto, é amado. A demonstração de amor ajuda-o a superar a 

bastardia.   

Tânios também só consegue se desvincular de sua terra quando se apaixona por 

Thamar. A entrada da mulher em sua vida é determinante para que ele siga seu itinerário. O 

tom poético também toma conta da narrativa no ponto em que a moça é descrita: “emanava de 

sua pele um perfume de árvores frutíferas, o odor dos passeios de abril nos pomares” 
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(MAALOUF, 1998b, p.177).  A beleza de Lâmia se aflora agora na eleita de Tânios. Os 

matizes do amor aparecem na verve poética dos Maalouf. 

O encontro de Tânios com a estrangeira é a consagração de seu exílio voluntário, de 

seu amor pelo outro, de sua bastardia.  Para descobrir o sentido do amor verdadeiro: 

 

“Foi preciso que partisse em exílio, que atracasse sem esperança nesta 
cidade estrangeira, nesta hospedaria, e que subisse até o último andar atrás 
de uma desconhecida... Foi preciso que as vagas da vida me lançassem tão 
longe para que tivesse direito a este instante de felicidade? Intensa como se 
fosse a razão de ser de minha aventura. E seu acabamento. E minha 
redenção.” (MAALOUF, 1998b, p.178). 

 

 Enquanto Asma representava um amor pueril, inocente,  a desilusão que levara seu pai 

a cometer um assassinato, Thamar representava o prazer, um amor adulto, a descoberta do 

outro, tão diferente de si, mas com quem se identificava. Confrontado assim o amor que se 

sente pela terra natal e por aquela de abrigo, era assim que a via: Thamar sua “companheira de 

descaminho, sua irmã estrangeira” (MAALOUF, 1998b, p. 220). A mulher encontrada por 

Tânios é como ele, uma fugitiva. Escolher uma prostituta para amar é dar crédito à impureza, 

à mistura, à bastardia.  

É com Marta que Baldasare descobre o amor, através de contradições, superando as 

diferenças religiosas, fazendo encontrar as semelhanças. Marta, porém, prefere ser humilhada, 

colocar-se nas mãos de um homem que não a ama mais, ser maltratada, tudo para evitar que o 

fruto de seu amor com o genovês seja chamado de bastardo (MAALOUF, 2002, p. 246). 

A beleza de Thamar não era como Tânios supunha. Tinha o queixo alongado e uma 

cicatriz no queixo. O olhar apaixonado do rapaz nos faz supor que, como o homem que 

procura em terras estrangeiras aquilo que não pode ver na terra de origem, a beleza existia 

apenas em seus olhos.  

 Como Baldassare resume referindo-se à taberneira com quem se encontra: 

 



 
 

326 

O que a presença daquela mulher aplacou em mim não foi a sede carnal de 
um viajante, foi a aflição original. Nasci estrangeiro, vivi estrangeiro e 
morrerei mais estrangeiro ainda. Sou orgulhoso demais para falar da 
hostilidade, de humilhações, de rancor, de sofrimentos, mas sei reconhecer 
os olhares e os gestos. Há braços de mulheres que são lugares de exílio e 
outros que são a terra natal. (MAALOUF, 2002, p. 416).  

 

 O amor é uma importante expressão, pois ao amarmos e ao sermos amados temos a 

certeza de estamos vivos. Jogamo-nos e somos jogados nos braços do outro. Nada mais 

confortável ao bastardo do que se sentir bem-amado. O filho monstruoso, rejeitado, estranho, 

passa a ser belo e desejado aos olhos do outro.  

 É preciso compreender que o amor é um dos raros caminhos para que o bastardo se 

sinta, diante de sua complexa condição solitária, um pouco mais legitimo, verdadeiro. É como 

encontrar, pelo viés da alteridade, a verdade sobre si mesmo. 

 “Quem dirá jamais em conseqüência de que olhar, de que palavra, de que zombaria, 

um homem descobre-se de repente estrangeiro no meio dos seus?” (MAALOUF, 1998b, p. 

262). Devagar o estrangeiro aprende que está sozinho no mundo, em qualquer lugar que 

esteja. Sua única alternativa é descobrir estratégias para se recriar. 

Nada mais naturalmente puro, e nem admiravelmente impuro do que o amor. Assim, 

juntamente com a escrita, celebra o hibridismo, a bastardia. 

Romance, ficção, para solucionar as aporias do tempo; romance, amor, para solucionar 

as aporias da alma. É com ficção e amor que o indivíduo das movências consegue lidar com a 

opacidade, com a descontinuidade e com o isolamento típicos de homens que precisam se 

reinventar. Através do amor o bastardo estabelece novas conexões rizomáticas e consegue 

novamente ser no mundo.  

É no espaço dessa narrativa híbrida que os filhos bastardos resolvem poeticamente 

suas aporias identitárias. A narrativa, como aponta Ricoeur (2010), tira o efeito paralisante, 

não se trata de uma solução definitiva, mas de um modo do bastardo ler a si mesmo. 
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5-  CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo teve como intenção discutir a entrada do bastardo na relação entre 

Ocidente e Oriente a partir da leitura das obras do escritor de origem libanesa Amin Maalouf 

e do indiano Salman Rushdie. O bastardo, entendido como o filho “ilegítimo” de uma relação, 

marca, nas obras em estudo, a imposição e o embate entre o colonizador e o colonizado. 

O estrangeiro, seja ele um exilado ou um expatriado, tem papel fundamental, pois é 

neste processo de trânsito que atua o Unheimlich, um efeito de reconhecimento, de pertença e, 

simultaneamente, de estranhamento. O que estava oculto, reprimido, ressurge e, por conta 

disso, o estrangeiro  reconhece e assombra tanto o lugar de origem quanto o que lhe acolhe.  

Obrigado a ajustar-se entre duas culturas, o estrangeiro acerta sua própria identidade. 

A língua se torna um lugar de exílio e, às vezes, é pelo silêncio que ele expressa seu 

sentimento. Stuart Hall sintetiza a ideia dos homens traduzidos como sendo produtos das 

diásporas incitadas pelas migrações pós-coloniais que, devendo aprender a habitar duas 

culturas, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e a negociar com elas, fazem surgir as 

culturas híbridas. 

Salman Rushdie (1993) afirma que um migrante sofre, tradicionalmente, uma tripla 

ruptura: perde o seu “lugar”, adota uma língua estrangeira e se encontra cercado de pessoas 

cujo comportamento e códigos sociais são muito diversos dos seus ou, até mesmo, ofensivos. 

Ao perder três de seus mais importantes pilares (as raízes, o idioma e as normas sociais) a 

identidade cultural se vê abalada e o migrante, a partir da negação, obrigado a buscar outros 

modos que lhe permitam descrever-se e definir-se novamente como sujeito. Assim, o 
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migrante é compelido a aprender a habitar o que Homi Bhabha (1998) chama de “terceiro 

espaço”, mas que é também o local da cultura.  

Bhabha (1998) questiona o modo de representação da alteridade. A mímica e o 

estereótipo tornam-se fundamentais como estratégias de conhecimento e de identificação. O 

sujeito é construído no discurso de poder colonial, sob as diferenças.. 

O estereótipo ajuda a apresentar o outro como degenerado e apreensível. A identidade 

passa a se basear na dominação e na defesa, fixando uma imagem negadora de uma falsa 

realidade. A mímica, por sua vez, estabelece o desejo de um outro reformado. A ambivalência 

da mímica destaca a possibilidade de ser quase o mesmo, mas não exatamente. 

O rochedo de Tânios (1998b) e Os versos satânicos (2008b) ajudam a pensar a 

diferença cultural. Em O local da cultura, Bhabha entende que o hibridismo é uma espécie de 

ameaça à autoridade cultural e colonial e, por isso, deve-se basear na ambivalência. A 

diversidade cultural (definida como uma categoria) cede lugar à diferença cultural (definida 

como processo) e é nesta última que a ambivalência precisa se pautar.  No capítulo 

“Disseminação”, o conceito de nação é dado considerando uma recusa à narrativa unitária, 

fundadora. A proposta é pensar, agora, a nação a partir de suas margens. O valor é dado às 

experiências das minorias, aos conflitos sociais, ao choque entre o moderno e o arcaico. O 

discurso homogeneizante da nação precisa ser desestabilizado e rearticulado. 

 Esses autores diaspóricos conseguem acionar o pedagógico (os discursos formais e 

que participam da formação de identidades homogêneas) e o performativo (como a pulsão do 

cotidiano) lembrando a constante tensão entre eles. É na cisão da temporalidade dupla que se 

dá o processo de construção da identidade. Assim é que a identidade migrante se faz através 

de incessantes metamorfoses, justificando a transformação dos personagens Tânios, Saladin 

Chamcha e Gibreel Farishta. 
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Toda narrativa se insere no tempo; por outra via, inscreve um tempo na memória. 

Literatura e História, portanto, se encontram. 

Existe um sonho comum, como diz Kristeva (1994), de orfandade, de ver-se sem os 

pais.  “Gibreel, quando está cansado, sente vontade de matar a mãe por ter lhe dado esse 

maldito apelido, anjo, que palavra, ele implora o quê? a quem?” (RUSHDIE, 2008b, 137). No 

entanto, é preciso compreender um pouco mais a ideia implícita nesse conceito. O órfão é 

uma criança que pode ter sido gerada dentro de uma relação de amor, mas que por 

circunstâncias do acaso, por alguma razão maior, viu seus pais serem levados. Perde-se um 

protetor e a criança encontra-se, subitamente, abandonada, desamparada. É um tipo comum na 

literatura do pós-guerra. Georges Perec, que perdeu os pais no Holocausto, descreve, em W ou 

memórias da infância, tal sentimento como se tivesse sido lançado no ar sem pára-quedas. As 

amarras, rompidas.  

Gibreel Farishta, como Maomé, é órfão e representa essa ideia contraditória de 

liberdade e desamparo. A morte do pai, tempos depois da mãe ter morrido atropelada por um 

ônibus, é descrita de forma poética. A morte aparece como uma forma de migração e o amor é 

o mote para unir pai e mãe, uma libertação tanto para os pais quanto para o filho. A 

transformação de Gibreel em anjo alegoriza a liberdade, o “anjo salvador”. 

O bastardo, por sua vez, é aquele cujos pais existem, podem estar vivos. Não se sente 

desamparado como o órfão. O desconforto está no modo como foi gerado: no seio da 

ilegitimidade, por traição. Chamcha também não é um fruto bastardo – como Sinai ou o 

mouro – mas, a perda da mãe de alguma forma lhe confere liberdade. O pai, no entanto, que 

só morre ao final do romance, continua a assombrá-lo, a castrá-lo.  

A orfandade sugere corte, renúncia e adoção, isto é, escolha. A bastardia, por outro 

lado, não abrange diretamente tais aspectos. O filho bastardo não precisa “matar” os pais, 

muito menos renunciar a eles; o parricídio os transformaria em órfãos e não é esse o desejo do 
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bastardo. Seu jogo é mais intricado. Se o órfão só se torna um órfão quando perde os pais (o 

que pode ocorrer em qualquer momento da vida), o outro é bastardo, mesmo quando não tem 

conhecimento do fato, desde sua origem, pois, como para o estranho, a ilegitimidade pode 

significar uma informação recalcada, um segredo cuja verdade retorna, ou apenas uma 

suspeita (caso de Tânios).  

O que pretendemos ressaltar é que tais atitudes são muito próximas do processo 

cultural sofrido pelo escritor migrante. Renunciar à cultura mãe geraria uma certa orfandade, 

para que isso não ocorra é necessário hibridizá-la, torná-la plural e isso não se faz por ruptura, 

e sim por aceitação da bastardia da origem, ou seja, é preciso possuir uma mãe única, e mais 

de um pai. A lição nos é dada pela forma como os protagonistas lidam com a condição da 

bastardia em seu nível identitário. 

A escrita da experiência para os escritores da movência passa por essa aceitação, pois 

ela é a confirmação da identidade. Embora possa parecer curioso, não se cobiça a legitimação. 

O bastardo, fruto da traição colonial, ao contrário daquilo que de início imaginávamos, não 

vai em busca do pai para que, assim, finalmente, seja reconhecido como filho. É na 

ilegitimidade do discurso proposta por Lyotard (2000) que os bastardos de Maalouf e de 

Rushdie pretendem encontrar a identidade perdida. 

É importante destacarmos que o estudo sobre o bastardo aponta-nos para diferentes 

caminhos de entendimento. O bastardo pode ser lido em uma forma mais positiva e outra mais 

negativa, como vimos ao longo de nossa pesquisa. 

 Em um sentido mais negativo, percebemos o bastardo como filho ilegítimo, fruto de 

uma violação resultante da relação entre o colonizador e o colonizado. Agora, ele invade a ex-

metrópole desorganizando a ordem estabelecida. Sua entrada corresponde ao retorno do 

monstro, daqueles seres que foram policiados pela fronteira, cuja insurgência permite que 
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aquilo que fora reprimido retorne subitamente.  A presença do filho bastardo torna-se a prova 

de que a violência de fato ocorreu.  

O negativo aparece porque esse indivíduo se encontra degradado. O monstro é aquele 

que mostra, que revela e, portanto, o bastardo assume uma dupla função identitária: revelar a 

si e ao outro. Indiretamente, reivindica que o pai assuma a paternidade, mesmo que 

forçosamente. A criatura se volta contra o criador. O imigrante é esse monstro bastardo cujo 

comportamento varia entre a mímica diabólica e o desvelamento das máscaras. 

 Em um sentido mais positivo, a inserção do bastardo deixa de ser assustadora para 

ganhar o tom inquisidor. Torna-se um elemento indispensável. A presença desse bastardo é o 

elemento responsável por manter a pluralidade do mundo. O bastardo já não deseja a 

legitimação, mas é, sobretudo a partir de sua condição não-legítima, que ele consegue 

escolher em uma “carta de pais” aquele que melhor lhe cabe. 

O bastardo se apresenta como ser compósito. Essa origem permite que ele, mesmo 

“monstruoso”, seja uma entidade cultural. É pela criação de seus personagens bastardos que 

os intelectuais do Oriente podem mostrar a forma como se forjam os “homens traduzidos”, 

aprendendo a lidar com as fronteiras, com a duplicidade, com o estar “entre-dois”. 

 A inserção do bastardo entre o Ocidente e o Oriente, portanto, é inevitável e, 

sobretudo, indispensável.  

Percebemos que o amor surge como o guia para o filho bastardo. Através desse índice, 

o bastardo poderá encontra-se de novo no mundo. Independente da natureza desse amor ele 

vem para suprir laços que foram interrompidos, deturpados, embaraçados, tão logo o sujeito 

tenha se descoberto um bastardo. 

É oportuno esclarecer que nossa pesquisa não esgotou as questões suscitadas tanto em 

Os versos satânicos (2008) quanto em O rochedo de Tânios (1998b). Seria possível explorar 

em ambos as estruturas linguísticas, aprofundar-nos nas questões do feminino ou ainda de 
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outros personagens que são abrigados neste locus significativo do “entre-lugar”. As 

estratégias usadas para se lidar com a alteridade poderiam ganhar outro juízo, embora não 

tenhamos tido nenhuma pretensão de defender nem Ocidente, nem Oriente na querela 

sugestionada entre eles.   

Fizemos com que os textos se estranhassem em muitos aspectos, especialmente no que 

tange a estrutura de ambos. Por outro lado, percebemos nesta leitura comparativa que o 

trânsito entre dois mundos, a migrância, foi capaz de dar conta desse estranhamento. Não 

pretendíamos comparar a escrita – os enredos, os estilos dos dois romances, em um primeiro 

momento, só nos trariam diferenças – mas as intenções que nela se ocultavam. Apontamos, 

então, o sentimento de divisão presente nos dois autores, a presença das dúvidas, o modo com 

que trabalham o exílio, fazendo, em uma escrita fictícia, uma verdadeira narrativa sobre si.   

 A desconstrução do modelo autobiográfico sugerido por Lejeune nos faz crer que eles 

encontram novos caminhos para firmarem um pacto próprio.  História e história se cruzam 

livremente permitindo que também a identidade transite do coletivo para o individual e do 

individual para o coletivo. Fica nítido o anseio de criar uma narrativa em que o “eu” se 

coloque inexplicavelmente dentro e fora da narrativa.  

 É interessante como o hábito comum do leitor de buscar nos textos autobiográficos 

algo que denote sua ficcionalidade e nos textos ficcionais elementos que denunciem a 

realidade do autor cai perde o sentido. A leitura desses textos que deslizam por diferentes 

categorias também demandará leitores capazes de jogar com a dupla realidade desses textos 

que, como a identidade dos autores, apostam em uma constante indecidibilidade. 

Tentamos responder através da análise dos romances à pergunta de Rushdie “como o 

novo entra no mundo?”. A Queda é a forma como o novo entra no mundo, já que 

problematiza a luta entre o sagrado e o profano, discutindo a transformação do homem, bem 

como o exílio. Ela significa renascimento. Mas, não nos restam dúvidas de que essa entrada se 
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faz pelo viés narrativo. É ele que será responsável pela entrada da novidade, por dar forma ao 

caos. Assim, foi preciso entender como a narrativa se dá na escrita, como se articula, dando 

voz aos “homens traduzidos”. 

No cruzamento dos fatos reais ou fictícios, a narrativa aparece como um lugar em que 

se torna possível uma “solução poética” para as aporias do tempo. Uma vez que faz jogos, 

alegoriza, aponta as contradições, ela ganha a chance de despojar o efeito paralisante dessas 

aporias. Desse modo, Amin Maalouf e Salman Rushdie descobrem na metamorfose a figura 

alegórica apropriada para traduzir o desejo de mudança incessante, de desenvolvimento. O 

novo, portanto, transforma o mundo. 

A narrativa aparece como o jeito de dar forma ao híbrido. É através dela que o homem 

traduzido consegue se manifestar. É necessário construir um romance também híbrido. A 

entrada dos autores pós-coloniais força a elaboração de um novo tipo de texto em que o 

clássico e o popular compartilham de um mesmo espaço. 

Enquanto os romances clássicos trabalhavam com o real, com a verossimilhança, os 

escritores da diáspora buscam compreender as identidades coletivas em constante construção, 

metamórfica. A entrada dos autores pós-coloniais desconstrói o que até então era tido como 

clássico, canônico, ao torná-lo híbrido. Embora a narrativa dos dois autores seja diferente, 

nenhum dos dois pretende eliminar o velho. É preciso enterrar o velho para o novo nascer, 

porém o que acontece é que o velho não pode ser apagado como em um palimpsesto. 

O novo entra no mundo pela mistura dos gêneros, por uma escrita que se mostra 

híbrida, bastarda. Os escritores se tornam bastardos porque não pertencem ao cânone. “Para 

nascer de novo é preciso morrer primeiro”, diz Rushdie. O segredo reside na ideia de que eles 

não eliminam o velho para o novo nascer. Ao contrário, a entrada do novo se dá pelas velhas 

narrativas. As referências à cultura moderna do Ocidente e à do Oriente aparecem como mais 

um artifício.  
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O novo é o que nos atrai, mas é preciso ter em vista seu sabor efêmero. O clássico, por 

sua vez, é o que não sai de moda, o que não envelhece jamais e, por isso, ganha respeito e 

resistência. O que difere a escrita pós-colonial como a de Salman Rushdie e de Amin Maalouf 

da de outros escritores que se proclamam pós-modernos é que estes tentam se libertar dos 

modelos antigos, privilegiando a cultura atual, enquanto aqueles colocam as duas esferas lado 

a lado construindo textos verdadeiramente híbridos. A empreitada desses dois autores é no 

intuito de assegurar o “melhor dos dois mundos”.  

Sua opção é inusitada e por vezes nos soa como um deboche. Nossos autores 

escolheram fazer uso de um gênero por excelência ocidental, o romance, para criar narrativas 

que seguem a tradição oral dos grandes narradores do Oriente, intensificando a capacidade de 

diálogo. Portanto, nada se perde e a morte do velho é apenas para que nasça um novo tipo de 

texto que privilegia o velho e o novo, o que lhes permite transitar igualmente no Ocidente e 

no Oriente, instaurando uma escrita bastarda. 

É preciso buscar a verdade sempre além. Vale destacar que, ao final da leitura de O 

rochedo de Tânios e de Os versos satânicos, vemos o quanto fomos alegremente impelidos à 

leitura dos textos clássicos tão referenciados por eles. A verdade é que nos transformamos em 

leitores rizomáticos, aprendemos a nos conectar e a nos desconectar em diferentes pontos de 

seus textos, observando as novas cartografias que nos são oferecidas. Acreditamos, nesse 

sentido, que para o novo nascer não será preciso o velho morrer.  

Nessa pesquisa retomamos a discussão em torno das questões que envolvem a 

identidade. Nossa pretensão não era estabelecer uma única definição para o termo ou concluí-

la. Se assim o fizéssemos iríamos contra a ideia de Maalouf, tão acertada, de que a identidade 

é feita de forma compósita.   

Tentamos compreender o espaço conhecido como “entre-lugar”, seguindo os passos de 

tantas outras pesquisas que já foram feitos a respeito desse tema hoje tão comum nos estudos 
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de literatura. Ousamos, portanto, dar forma àquele que o habita, ao indivíduo que, por muitas 

razões, escolhemos chamar de bastardo, em uma tentativa de abarcar sua simbologia.  

Escolhemos tratar de dois autores de origens tão distantes, um indiano o outro libanês. 

Nossa opção, entretanto, deixa supor uma semelhança com outros escritores latino-

americanos, ocidentais, mas tão bastardos quanto os orientais. Não esgotamos, porém, nossas 

discussões. Há muito ainda o que pesquisar sobre a própria bastardia e sobre outras obras 

desses dois autores. Levantamos, portanto, algumas hipóteses que poderiam ser estendidas a 

uma análise de textos clássicos da nossa literatura, como Macunaíma ou Dom Casmurro, 

aproveitando para compreender de que maneira e por que razões a bastardia também se 

manifesta aqui, tão próxima de nós. 

Por ora, a categoria do bastardo surge como uma hipótese de leitura de Os versos 

satânicos e de O rochedo de Tânios. Foi possível pensar a identidade, a alteridade e a forma 

de organização do centro a partir de polarizações. A inserção do bastardo mostrou-nos de que 

forma Ocidente e Oriente se articulam em um espaço complexo, de constante tensão. O 

estudo das obras permitiu igualmente que começássemos a refletir sobre a bastardia que reside 

em cada um de nós. 
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