A Escolha de Mark Twain
Por Trás do Sorriso, o Sofrimento
William D. FiUs

N

vez na vida em quando beijou sua !ilha
Pamela no seu leiLO de morre. O f;tto de
ter ele secretamente presenciado a
au tópsia feilaem $eU pai pode ler,l fel<ldo
a ati tude do garoto qua nto à vi da
espiritual. Srun Linha apenas 12 anos
(t uando seu pai mon·eu.l
Ele não se lembm de ter ja1l1lU s
prescllciado ex pre ssõe~ de caIinhoent re
~ tJa mãe e seu pai. Ela havia hrigado
":0111 o homem que amava e pMa
remediar a situação casou-se com John
Clemcns. A família vivia "Wlll os ncrvos
;) fl or da pele ." Sua mãe era uma
hipocomlríaca que vivi a de Iltcdi ctli ncntos. A influencia cal vinista dela
afCiou a ati tude espidtual do rapaz Illais
do {Ju e qualquer outra co isa. A s
primeiras lições de Bíblia e a Escola
Dominical en sinaram - lhe que O
indi vidualismo dever ia serpun idot:omo
um pecado. Como escrc 'l{~U Van Wyck
Brooks:
" O Calvinismo tinha revertido ao
estado de semente [no Centro-Oestel;
ele era nada mais do que um hfibito; o
padre ardoroso Liuha sido substituído
pelo evangelista histérico I~()h re o qual
Mark Twain mais tarde faI'ia s..1ti rasc Jt1

o verão de 1907, a Universidade
de Oxford con feri u O lII ulo de
Doutor Emél;to a cinco art isLas. A lista
inclura o poela e escritor inglês Rudyard
Kipling; William Bom, fu ndador c
pri me iro genera l do Exérci to dél
Sa lvaç.'1o; o escultor fmllcês Augustc
Rodin; e o composilOr Ca.mile Saim-

Sacos. Todavia, ocorpoestuck1.ntil expiod iu com aplausos de e ntusiasmo quando
o Lord Cur/.on inlCoduziu o EmérilOdos

Estados Unidos da A mérica : "Ao
homem mais espirituoso c agradáve l,
com um senso de humor que sm:ode os
lados de Ioda a circunferência da terra

com sua alegria inala. cu, jX)f minha
autoridade c pela autoridade de toda
csla uni versidade, confiro od iploma de
Doutor EmérilO cm L etras,"!

A imagem de Mark T wain, que a
audiência da universidade viu n:.lquc\e
dia, com sua beca doutoral e chnpéu de
fonnalUra, foi rea lmente uma imagem
alegre. Todavia, poucos naquela
audiência sabiam que por trás daquele
bigode e daquela cabeleira bra nca,
esoondia-se urna mcnte ofuscada pcl;.!
tJislez.a, cujas causas imedimas eram : a
lIIo11e de sua filha Susy cauSl.lda rol
meningi(.e, o recenle diagnóstico dc
epi tepsia que paimva sobre SUil filha
l1Iai s nova, e a perda recente de 5U,1
esposa ca usada por um ataque
cardíaco. As causas da tristeza da
almadc Mark T wain, todavia, ônh,Ull
se desenvol vido desde que ele veio ao
mundo, juntamente com o eomclll
Halley, cerca de 70 anos atrás.

As Primeiras Infl uências
Srunuel Lallghorne Clemen:'; veio
de um lar di vidido espiritualmente.
Cternens dizia que seu pai - um
negociante respei tado embora sem
sucesso - " foi uma vez à igreja e
nunca mais." O filh o mais tarde
comentou que o agnósti co John
Clell'lells mostrou afeição apenas uma
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suas obras , entre as quai s 'f'lI e
Adventurn 01 Nll ckl ebe l'I'Y Finnl.
Tateando em 5ua busca, ele nflo
encontrou em lugar algum - nem em
homens, nem em li vras - o pão e a
vinho do espírito." l
Sua mãe fez-lhe promclCr, no lei to
de morte de seu pai . que seria um bom
mpaz. Daquela noi te em diante, ele
tornou-se sonâmbu lo. Ma is tarde,
qu,mdosaiudeeasa,ela fez-lhe prometer
não beber, nilo fum ar e não participar
em j ogosdc azar. Ete parecin viver sob
seu feitiço. Muito ccdo, ele (Ornou-sc o
ganha-pãO da farnílilt, e se enWlltrou
num con mto tremendo entrc crialividadc e a vida convencional que o
ca l vini smo ex igia de le . Can se·
qüenternc me. ele desenvol veu lima
dupla persona lidade - um a qu e
agradava às ex igências de sua mile
dominadora, e a outra que lhe Ix:nnitia
expl orar sua i ndi vidualidade e
criatividadc.4
Teníveis sentimentos de culpa
a ~sedia.rallt o jovem Clemeus quando
etc examinava seus fracassos através
dos olhos c.:11vinistas herdados de sua
mãe. NumaoC<lsião, ele deu um fósforo
a um bêbado vagabundo para qlJe este
pudesse fumar na cadeia de HiUlni bat.
O bêbado pôs fogo na cela e morreu
quei mado. Clemensseut ia-se culpado
pela morle do vagabundo.s
Na infância de Ctemens romm
lanç..1das as sementes de sua futura
misantropia. Etc encontrou urna ún ica
alma realmente pens.antc, um escocês
descontente chamado Macfarlane, (lue
descrevia o homern corno sendo a única ove lha negra no mundo animal. 6
Este negaúvi slTtosobrea humanidade
iria dominar mais tarde um a boa I)<H1C
dos escritOS de Clemens, a parti r de
TI/e Tragedy aI Pudd',H,ead Wilson
ti Whal Is Ma,,? e Lellers Fram lhe
wrth.
Clemens escapava tem parariamente dos scusse1l!imenlOSde culpa lI<lba-

thando como aprendiz de piloto no rio
M Ississipi. A at.raç:lo que tinha pelos
pilotos dos barcos nu viais era induhitllvclmenlc devida ti liberdade e energia deles. Toct.1via, scu innoo Henry
ficou lerrivclmente (llIeimado ql1ando o
harco P~ nrlsylV(Jtlio explod iu perto de
M emph is. Henry morreu após ler
fI!cebido ullla dose de Illorfina. Sendo
Clemens nessa altura o ganha-pão da
[;un[Jia, ele sentiu-se responsável pela
morte do irmão.'
Dutam e OS primeiros anos de sua
vida adulta. Clcmens foi para Nevada
com seu irrn:lo Orion . Ali também li
pressão para fazer forlUna pM"J sua
famnia - especialmente para sua mãe
- perturbou sua consc iência. Ao
descobrir que nl'\o linhrl Ilasddo pam
ser um mi neiro, ele começo u a
escrever. Isso também teve efeilOS
nega!Ívos, pois o sensfvel Clemells
tomou-se objew de várias piad..1s dos
mineiros, Tal ' silu.:lçãO o feriu e o
enco lerizou , A pressão para se
coofonnar com o mentalidade das
minas inibiu sua c ri ati v idade.
" Escrever era um pccadoaosoUK>Sdc
sua mlle e vergonhoso aos o 11los da
sociedade." Seu biógrafo A lbe rt
Bigelow Paine, descrevcu-ocomo um
mal-humorado, Um mineiro rccord:lse: "Elc cra a vida do aCllmpamcll tn,
mas algumas vezes ele tinha urna
rcaç1lo e fica va SCm falllr cono~ por
um Oudoisdias," Suas primeiras I>CÇ(IS
foram assinadas "105h" por temer que
seuscolegas III i neims o cruei fi l:IJsscm
por escrever " literatura,''''
O mineiro e futuro escrilOr Saruuel
Clelllens trou xe assim um pc.'kldO f;lrdo
espirilual à sua vida adulta. O falode !er
lido Roreli Ingerso ll, durante aquele
tempo, nllo tomou esse fardo mais Icve,
Ingersoll pode ler li berado Clemens da
SUperslição e do fanali smo que elc
salirii'.Quem fluckleberry FillJl echegou
a detestar em HatTiet Becchcr Stowe,
mas isso aparcnlcmeole n:lo lrou xc o
descanso que sua alma ansillva, Em SllO
Francisco ele fi cou tao deprimido por
causa da press:lo de sua m[lc (c a de si
mesmo) para fa zcr fortuna c deixar de
escrever, que ele chegou a colocar um
fCv61verà sua cabeça, Todavill, ele nao
teve a coragem de puxar o gat ilho,9

A luta Para Crer
DUf:ul(CO resto de sua vida, Samuel
Cl emcns teria que lular co m o
cristianismo e a Bfblia, por caUStl de
suas eXI>cliências l>assadas. Ao pastor
Joseph T wichell ele afinnotl: '-Eu noo
creio que as palavras de sua Bfblia sao
inspiradas IXlr I)cus mais do que as
palavras dum outro livro qualqucr, Eu
creio (IUC Ioda ela é obra humana do
inicio ao fim, inclusi ve a Rcdenç:lo e
ludo mai S,"lo Todavia, este mesmo
homcm escre veu o scguinle:
'-É dIfícil ril'l er urna escolhn(luanlOà
pas!:agem mai sbela num livro queeslá lào

- é tudo que posso fazer. Eu não se i
como compelir uma cmoção,"12 No
inicio de seu casamento, em vão lenlOu
ele cooperar com a fé cristàdela, dizendo
em cena ocasião: "Eu creio em ...ocê
corno creio no Salvador,"uEle chegou
até a freqüentar a igrej a, a escrever uma
mcdilaç[lo emocionante sobre o
nascimento de Cristo, a sugerir que
pretendia escrever uma vida de Cristo,
a as.<;inar uma cana de amor par;] ela
com "Até a próxima - com beijos e
rcverenteafeição-e Hebreus 13:20."1'
Todavia,cssaconvicção rcligiosadurou
pouco,
Clemens logo quebrou a promessa
feila à sua esposa de não mais beber OU
fumar - hábitos que havia adquirido
quando não eslava em presença de
sua mãe, Agora ele desafiava
abertamente os pedidos de outros_
Corno adm it iu mais tarde, e le
termi nou destruindo o cristianismo
de OUvia - "quase o único crime de
minha vida, Oqual traz-me amargura
agora."IS

Sofrimento Familiar

Mark Twain com as filh os

rcplelOdc bc lns pn ssngcu SCO UlO a Bfu Ii a ....
Quem cl!!;inou fi c!;ses escritores IUlt igos ii
simplicidade lb língua, do semirnet1lo e,
.teima de ludo, da ca pac idac.lc (jttC linham
de se oruscar lolalmcnlcda vis.iodo leitor
c fazcrcoll1 que ii niltTação aparect:s.'ic por
si sócollloseclasc nanassca si mcsma'!'"
SUrl pergunta revela o tonnento da
América do século dczeuove - pre.'ia
entre (1 cristianismo convencional e o
modo de pcllsnr que surgiu dumnle
aquelc penado,
Quais fomm as conscqilências do
wnnento espiri(ual de Clemens cm sua
ramOja'? Numa ClJrt,l a Olivia Langdon,
pouco depoisdo noivado deles, ele disse
(Iue "a cmoçao, a ernoçlk> feve ladom da
rcligillo, Li vy,não vir:1 .... Eu ofo por cia
DIÁLOGO I • 1992

É verdadequeo verdadeirocaráter
de uma pessoa se mani festa nos
tcrnposde sofrim entos, e tal foi ocaso
de Marli. Twai n. Em 1872, quando ii
famOi a perdeu o filh o Langdon com
apenas 19 meses, ele se tornou mais e
mai s int rovert ido, Sua cresce nte
dcs ilu.'klo aumentou seu pensamento
detenn inisla, "O L i vro da Natureza
nos mostra claramente que Deus não
cuidade n6s nem de nenhu ma criatura... ,
A Lei da Dislribuição de Conforto e
Sofrimenlo mostra uma ausência total
de scnümcnlo de ju sti ça,"l~ escreveu
ele. Ele cria que a Bíblia tinha tOtllado
cmprcstadodeConfúcioa Regra Áurea;
dos egípcios, hindus, gregos e romanos
ela tin ha receb ido a Imac ulada
Conceição. 17 Ele rej eitava a crença na
"divindade do Salvador,"I'
Durante este tempo, Olív ia
começou a sofrer problemas cardíacos
agudos. Durante adoençadela, as filhas
temiam os acessos de rai va do pai, A
personalidade desua filba Jean mudou,
e ela foi diagnosticada comoepiJéptica,

Continua na página 32
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Ele adorava sI/a IiIha S u ~y. que se
encontrava distante em Bryn Maw!".
Como a mãe de/c O f:tl.Ía. ele exigia
perreição em casa. Como sua illvcnç~'1o
da máquina impressora Paigc rracassou.
os credores o perseguiam. Di;mtc de
100:IS essas pressões. e le 3S vezes
mencionava a OH\I'a sua falia de fé na
vida ruiU,'" o quc muito a eutristecia.
William Dean Howells lembra-se de
quando ClemcllSmai!: tarde disse ii sua
esposa que ele t i nh a cstado
"reconsidemndo lodo o a~U!lIO novamente, e agom estava oonvCIlCldo de
que a alma rc.1lmcntc vi vc após amOite.
Mas, era tarde demais. A vis.:'1o agu~;:lda
desua esposa penetrou n aas lllda dcl e.··'~
QuandoS usy faleceu de Illeningite
cm 1896, a decadência de Clclll~:ns
aumcntou. Os scntilll('.1l1 0S de culpa
passados vollílJaJn. Ele escrevcu sua
" bíblia," Wlwl Is M(w? IO ue é (I
Homem ?!. de ca rfit e r IO l alm clI lc
dctenlünistól, assim C0 l110 Fo/lowing lhe
Eq/UJwr [Segui ndo o Equador]. "Nós
ignoramos e nunca lIle1\CiOn;lJllOS (1
impu lso único (lue di t11t: compele cada
ato de uma pessoa:' escreveu ele. O ser
humano " u1'lO é nada, exCt:lo o Que as
innuências ex temas li7.eram dele....
Picdadeé parJ os vivos. in vejll é para os
mortos:· Olívia não o cscut.1ria ler <I
úllimapartede \V/101 IsM(/II ?Ele IOlllouse maisc mai s inlroverhdo. Finalmenle,
os médicos c ela mesma. limi taram a
dUrJçllo das visi tas delea cinco minutos
pordia, idenoficando·ocomo"um falor
delCnninante no estado ne l"\lOSO agudo
- de exausHlo e 311gústi a - que
ocOtnpanharam adoença canJ faca dela ."
Clemcns tomou-se mais Ilegal; vista
em sua obra Til#! Mysterioll.ç S/ranger
fO Estranho Misterioso l. ao escrever
"Não exi ste nem Deus, nem uni verso,
nem raça humana. nem vida tcrre!:tJ·c.
nem inrerno. Tudo isso é um sonho um sonho grotesco e louco. Nllo exi ste
nada excelo você. E você é :.Ipenas um

faleceu e o seutimento de culpa de
Clemens to mou -se quase insuportável.
Ele relem brava como a fé que ela tinha
em Deushaviaarrereddonosanos finais.
Ele recordaya de que maneira ela. 00
infe io do ca'\amcnlO, tinha sofrido por
causa de sua relutância em tomar a
comunhão, e como ela pennanccia na
igreja para orar por eles dois. Ele se
lembrava que e[3 lhe ha via dito, quando
e les d eixaram de rreqüentar <l igreja.
"bem. se você <[uer se perder, eu quero
me perder junto com você:· Ele se
lembrava haver·lhe di to uma \'ez panl
apoiar,se na fé dela se isso a con fortava,
ao Que ela respondeu: " Eu nào posso,
Jovem Eu lião It nho mais nenhuma ré.·'
E elc SI: lruncIltaY3 dizendo: " Eu !irei a
religião de Livy e não lhe dei nada em
troca. Dei-lhc apenas pavor:'2~

A Escolha

se nos encontrannos ..... O enigma da
tragéd ia de Mark T wa in I)odc ser
e nOOnlrado !lesse. "5(''' lina l.
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