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Ao se dizer o Spinoza de Clarice Lispector, afirma-se que ela o
reverteu em sua obra, notadamente em Perto do coração selvagem e A
paixão segundo G. H.
Informa Benjamin Moser, na mais completa biografia de
Clarice Lispector, que foi encontrada em sua biblioteca uma
antologia francesa de Spinoza, com data escrita à mão, 14 de
fevereiro de 1941, e com anotações que comprovam que ela o
estudou em detalhes, nele obtendo consolo e matéria-prima de
reflexão mística.
A conexão de Clarice Lispector com o pensador judeu,
portanto, não foi mera coincidência. Ambos viveram nas
extremidades de um mesmo dilema, a ausência de Deus. Tal
ausência para Clarice Lispector estava vinculada ao exílio e à morte
de seu pai, cuja dor foi amenizada com o estudo de Spinoza que a
levou ao reconhecimento de sua potencialidade criativa que teria,
como confiou em carta a Lúcio Cardoso, de encontrar a fonte como
encontrou na escrita intempestiva de Perto do coração selvagem.
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Livro “Pero do Coração Selvagem” de Clarice Lispector, editora A Noite, RJ, 1943.

Spinoza em Perto do coração selvagem
Para reverberar Spinoza em seu livro de estreia, Perto do
coração selvagem, Clarice Lispector se valeu de uma estratégia: Joana,
que é a selvagem, convive com Otávio que estuda direito, mas não
deixa de pensar em Spinoza, o polidor de lentes, filósofo por
excelência como disse Deleuze, assim devendo ser chamado de
polidor de mentes.
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Pois foi assim que Spinoza foi nominalmente citado, e depois
em um longo trecho seu pensamento sobre a distinção em superfície
entre os corpos e não em profundidade, portanto a ideia de que
tudo vem da mesma substância. E no trecho, entre travessões e não
aspas, Otávio cita Spinoza:
Dentro do mundo não há lugar para outras criações. Há, na
oportunidade de reintegração e continuação. Tudo o que po
deria existir, já existe. Nada pode ser criado senão revelado.

Spinoza em A paixão segundo G. H.
A mesma substância de Spinoza tocou fundo nas especulações
ficcionais de Clarice Lispector. Tanto é que ela retomou o tema com
mais propriedade em A paixão segundo G. H., “lema” para Spinoza
na segunda parte de Ética, “A natureza e a origem da mente”, que
diz:
Os corpos se distinguem entre si pelo movimento e pelo
repouso, pela velocidade e pela lentidão, e não pela
substância.
Desta vez Clarice Lispector, conforme explicou, foi longe
demais com a ideia de que todos compartilham a mesma substância,
e se valendo da náusea – escolha ousada por causa da náusea de
Sartre, embora isso naquele tempo do existencial fosse a questão: o

sujeito que deveria se construir por conta própria, daí os “suicídios
existenciais” como expressão máxima da contracultura.
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Clarice Lispector havia mostrado como se faz um homem em
A maçã no escuro, e com A paixão segundo G. H. mostrou como se faz
uma mulher.
Desta vez, Spinoza não foi citado e sim apropriado com o
episódio da barata a que Clarice Lispector submeteu a personagem
G. H., que era apenas um nome na etiqueta da valise, ou seja, ela
não era.
Estando sozinha, resolveu arrumar o apartamento, começando
pelos fundos, o quarto da empregada que havia abandonado o
trabalho e que contrariava os artifícios burgueses de G. H., dizendo
que ela “era uma violentação das minhas aspas, das aspas que
faziam de mim uma citação de mim”.
Ao se aproximar do quarto, abriu a porta e viu o que não
esperava: o quarto era limpo, luminoso, hospitalar. Ficou paralisada
por algum tempo esquadrinhando o que podia ver e depois entrou.
Impressionada com a cama, o guarda-roupa com as suas valises e
um desenho na parede de um casal despido com um cão:
Nos corpos não estavam desenhados o que a nudez revela, a
nudez vinha apenas da ausência de tudo o que cobre: eram os
contornos de uma nudez vazia.
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O desenho da empregada Janair fez com que G. H. chegasse à
consciência de que alguém “exterior” tinha um olhar sobre ela. E o
seu vazio se avolumou e sentiu que queria matar qualquer coisa,
aproximando-se do guarda-roupa:
Abri um pouco a porta estreita do guarda-roupa, e o escuro de
dentro escapou-se como um bafo. Tentei abri-lo um pouco
mais, porém a porta ficava impedida pelo pé da cama, onde
esbarrava. Dentro da brecha da porta, pus o quanto cabia de
meu rosto. E, como o escuro de dentro me espiasse, ficamos
um instante nos espiando sem nos ver.
E a barata estava ali insinuada pelas antenas, levando G. H. a
gritar. Um grito que ficou preso na garganta ou mudo como se vê na
imagem da pintura de Munch. Fazer o que decidiu levou algum
tempo, finalmente empurrando a porta, esmagando a barata pela
cintura. Em seguida G. H. engoliu a gosma que escorria densa,
branca, da barata.
Se G. H. não teve nojo do leite materno, por que teria “da
massa que saia da barata?” Eram feitas da mesma matéria-prima,
mutante, e que faz sentido com a sutilíssima alusão a Spinoza ao ver
que o vivo “é feito do mesmo”.
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