A GEMA DE OVO – O OVO ALQUÍMICO
Yvette Centeno
Universidade Nova de Lisboa - CEIL

Em vez de tentar esquecer vou relembrar aqui esta imagem de um sonho que tive
há uns dias: estamos em meados de Julho de 2012.
Hora de almoço, todos à mesa, a minha mãe (a sua Sombra) também está
connosco. A refeição é de ovos, e de repente a minha mãe parte um ovo e deita
para o meu copo de água uma gema que fica lá dentro a boiar, amarela, inteira.
Acordo.
Sei, ou julgo saber, que esta imagem de uma gema de ovo se prende com o
próprio simbolismo do ovo: um nascimento, um princípio. O imaginário alquímico
está repleto destas imagens, das mais antigas às mais recentes.
Contudo falta-me alguma coisa nesta explicação. E procuro, tenho procurado, ao
longo destes dias. Não paro de pensar.
Irei talvez reler Jung, era o meu Mestre, outrora.
Há muito que não o leio. Se soubesse desenhava: a gema de um ovo fresco,
inteira, amarela, boianso no copo de água.

Que associação fazer: morte e vida?
Um renascimento espiritual? (seria o meu, que estou com uma depressão que não
passa e não confesso?).
Num sonho a imagem simbólica é fulcral: diz qualquer coisa, avisa, alerta ou
confirma.
E neste caso o que será?
Associações:
vida, origem da vida
alimento
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Mas julgo que são importantes outros factores do sonho: o estarmos em família à
mesa; a minha mãe (que já morreu há anos) aparecer ali sentada connosco; e o
ser ela a despejar o ovo para o meu copo.
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nascimento e renascimento
regeneração
Recordo que o copo de água era um copo alto, tubular: tubo de ensaio? então
fortalece a imagem da vida.
Se for buscar o imaginário alquímico: a Pedra filosofal, no início da busca. O ovo é
o ovo primordial; nele tudo está contido, o princípio e o fim, o bem e o mal, a luz e
as trevas, a matéria e o espírito, cada coisa e o seu contrário, no jogo infinito dos
opostos. Também a vida e a morte: pois esse ovo ali aberto à mesa, se não fôr
comido será deitado fora.
No sonho fico a olhar, espantada.
Podemos, com os alquimistas e místicos mais célebres, considerar as imagens e
símbolos do OVO CÓSMICO.
Um ovo fechado é a imagem de um universo contido em si mesmo, ainda não
desdobrado em acto de criação, múltipla e diversificada nas suas várias esferas até
à material, que conhecemos.
Mas neste caso do sonho o ovo foi aberto, o que ali está é a gema, a imagem
mesma da vida, um sinal importante com que o sonho nos deixa.

Encontraremos em William Blake, séculos mais tarde, uma representação
semelhante do ovo cósmico: do rodopiante centro negro do caos surge o mundo de
LOS, em forma de ovo, originando o espaço ilusório tridimensional delimitado por
duas fronteiras, a da opacidade (Satan) e a da materialidade (Adão) – que nos
impedem a visão da eternidade e do infinito das coisas.
É contudo em Hildegarda de Bingen, freira do século XII, erudita não apenas em
matérias religiosas mas em todas as pertencentes ao domínio da Ciência,
astronomia, mineralogia, alquimia, etc. que podemos encontrar descrições que
ainda hoje surpreendem, pela sua beleza e capacidade de significar, ou simbolizar,
melhor dizendo:

1

DEE, John - Monas Hieroglyphica. 1564.
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Do ovo cósmico há imagens belíssimas: recordo que John Dee (1527-1608)
astrónomo e matemático da Corte de Isabel I de Inglaterra, usava o ovo como
imagem do céu etéreo, contendo na sua forma circular os planetas; e Paracelso,
que foi seu inspirador, escrevia que «o céu é uma concha que separa um do outro o
mundo e o céu de Deus, tal como a casca de um ovo: a gema representa a esfera
inferior, a clara a superior; a gema a terra e a água, a clara o ar e o fogo»1.
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Foi então que vi um objecto enorme, redondo e sombrio. Como um ovo, era
aguçado no alto. No exterior, à sua volta, uma camada de fogo (o céu). Sob
esta camada, uma pele escura. Suspensa na camada de fogo brilhante uma
bola avermelhada, flamejante (o sol), etc.2
Não irei de momento às descrições antigas dos Egípcios, ou de outras civilizações
anteriores às do mundo ocidental, em que as imagens do ovo cósmico eram o
suporte das narrativas ou dos mitos fundadores dessas civilizações.
Interessa-me aqui desvendar o simbolismo do ovo primordial, e no caso do sonho,
o da gema que flutua num copo de água mais parecido com um tubo laboratorial.
É em Michael Maier, médico e alquimista do século XVII, protegido da Côrte de
Rudolfo II, em Praga, que encontraremos um conjunto de obras sábias de que
beneficiou também Robert Fludd, hermetista inglês que ali conviveu com ele. A
obra mais interessante é a ATALANTA FUGIENS, Atalanta Fugitiva, que Étienne
Perrot, psicólogo junguiano, traduziu para francês, ajudando à sua divulgação.
Obra poética, musical e mística, oferece nos «Discursos» e nos «Emblemas» e
«Epigramas» uma súmula de todo o saber alquímico. Perrot usava-a como uma
espécie de Bíblia, e é nela que também eu vou encontrar este símbolo do ovo como
Pedra Filosofal que o adepto, no seu laboratório, junto à sua lareira, tem de abrir
com um golpe certeiro da espada que levanta na mão (Emblema VIII 3).

Mas, nas visões dos alquimistas, é do mundo criado que se trata, é desta Terra,
também ela misteriosa, com os seus elementos, os seus princípios, os seus
opostos, e bem no centro da terra é do Homem que se trata, não do universo, mas
do homem que, sendo embora parte integrante dele, diante dele se espanta e tenta
compreender: mais a si mesmo e ao mundo, ou no mundo, do que a Deus.
Julgo que é desta verdade profunda (escondida) que resulta o carácter esotérico da
busca alquímica (os adeptos diziam-se filósofos herméticos) e sobretudo a natural
desconfiança que sempre a Igreja manifestou em relação a estas práticas.
A gravura de Michael Maier é um excelente exemplo: num espaço que é de casa
(pode ser castelo, seria natural) junto a uma lareira onde arde uma bela chama,
2

Hildegarda de Bingen - Scivias, Rupertsberg Codex (tradução minha).
MAIER, Michael - Atalanta fugitive. Trad. Étienne Perrot, Paris: Librairie de Médicis, 1969,
p. 103.
3
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Antes de analisar com mais cuidado o que Maier nos diz, chamo a a tenção para um
ponto que me parece de extrema importância e de que me apercebi entretanto: nas
visões dos místicos, medievais ou mais recentes (como Blake) o simbolismo da
imagem remete para o mistério do universo, antes ou após a criação; ou para o
mistério da divindade criadora que através do universo se manifesta.
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um homem ergue uma espada (descrita como glaivo flamejante) e é incitado a
quebrar o ovo desse modo.
Tudo aqui é terreal, e não divinal, como nos místicos.
O Discurso, de que já falarei, desenvolve então o lógico: que pássaro nascerá desse
ovo. Saberemos que é o pássaro da vida – outra figura simbólica, anunciando uma
sublimação que se aguarda e deseja: no caso da psique humana a integração da
sombra do inconsciente; no caso do «jogo» alquímico a integração dos elementos
que permitirá a obtenção da Pedra filosofal (da qual já sabemos que é apenas uma
outra palavra para aludir ao ser humano completo, realizado).
Foi um grande erudito, o médico e psicanalista Carl Gustav Jung - que durante anos
se isolou para estudar os manuscritos e documentos de maior interesse das artes
alquímicas - o primeiro a chamar a atenção da importância dos Símbolos, tal como
os descobria na alquimia, para o estudo da alma, da psique humana.
O símbolo era a voz do inconsciente a fazer-se ouvir, a dar-se a conhecer. E nos
tratados de alquimia essa linguagem era quase explícita, era a ponte que faltava,
da consciência para o mundo arquetípico do inconsciente.
Analisando ao longo de anos e anos os sonhos dos seus pacientes verificava
semelhanças esclarecedoras, que os ajudavam a ambos, médico e doente. O
inconsciente tinha uma linguagem própria, ora mais luminosa ora menos: símbolos
e arquétipos que se manifestavam em visões ou em sonhos.
Mas em tudo haveria um sentido, adequado ao momento, à circunstância.

No ovo as sementes do macho e da fêmea estão juntas sob uma mesma
casca. A gema produz o pinto, a raiz dos seus membros e das suas vísceras
graças à semente do macho, formadora e operante, que se encontra no
interior. A clara fornece a matéria, isto é a trama e o meio de crescer, no
esquema ou cadeia do pinto4.
Na verdade é já da vida dentro do ovo, é deste pinto que poderá crescer,
reproduzir-se, originar outras formas, que Maier deseja falar.
Ovo alquímico: forma integrada de vida.

4

Ibidem.
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Maier no Discurso VIII, que acompanha a gravura, escreve:
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Ainda hoje é venerado em Burgos o Santo Cristo, escultura de madeira do século
XIV, diante do qual rezaram Isabel a Católica, o Rei seu bisneto Filipe II, Santa
Teresa de Jesus, São João da Cruz entre muitos outros; a curiosidade maior é que
tem a seus pés cinco ovos de avestruz (também em madeira) evocando os que
terão sido oferecidos por um comerciante vindo de África.
Cinco ovos, como oferenda, e que ainda hoje ali permanecem, aos pés de uma das
imagens de Cristo mais conhecidas.
Foi feita em madeira de castanho, coberta de pele de animal, sugerindo ao tacto a
pele humana; tem rasgões de inúmeras feridas e é articulada, como ao tempo era
usual, tornando a imagem mais viva e realista; o cabelo e as unhas são verdadeiros
e reza a lenda que crescem todo o tempo.
Quanto aos cinco ovos ali depositados: uma alusão ao Quinto Império, aquele em
que a fraternidade seria universal e a abundância uma verdade paradisíaca
incontestável, como proclamara Joaquim de Flora nos seus escritos e visões?
São muitas as lendas que correm sobre este Cristo (e o mistério dos ovos, com
todo o simbolismo que encerram, contribuem certamente para tal).

No caso de Bosch deparamos com um Bestiário em que a desordem dos membros e
dos elementos que se justapõem numa antinatural narrativa (que temos de
desconstruir), causam a perturbação de um natural terror: imagens de um universo
que decaiu e perdeu forma e ordem, a harmonia outrora existente no Paraíso. Quer
se trate das Tentações de Santo Antão, quer do Jardim das Delícias, as obras mais
conhecidas, o que se vê e pressente, para além da abundância das imagens e suas
deformidades, é a marca do excesso, de um negro pensamento sobre o Humano e
seu destino caótico.
Bosch crê no que expõe, algo que se exprime ainda com mais virulência no quadro
do Juízo Final. A sua pintura é religiosa, produto de um contexto medieval ainda em
que a figuração do monstruoso cumpria uma missão que podemos dizer
«pedagógica»: o temor de um Além desconhecido era maior do que a alegria de vir
a conhecê-lo, ainda que liberto de Pecado…o Pecado era parte da condição humana,
a sua mancha perpétua, e a prova disso era tudo o que a imaginação do artista
produzia, sem piedade. Na obra de Bosch (já noutros lugares me ocupei um pouco
do seu imaginário alquímico) podemos «ler» no meio da confusão, correspondente
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Recuperando outras imagens, igualmente fascinantes, do simbolismo do ovo como
emblema de vida, ou, noutros casos, como frágil invólucro de decomposição, é
forçoso evocar aqui a obra de um Bosch (c.1450-1516) ou de um Magritte (18981967) já próximo de nós e de um imaginário que nos é mais fácil de entender, pois
sabemos, do Surrealismo, tudo ou quase, do que nos propõe como associação-livre
de imagens.
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ao CAOS ou à NIGREDO alusões, mas muito discretas, à TRANSFORMAÇÃO que a
Obra alquímica procura. Num enorme corpo-casca de ovo partida, de onde
emergem cabeças e membros como patas, podemos adivinhar que ali se deu um
parto-cósmico e que a criatura que nasceu, como duma esfera superior
materializada, a alguma sublimação dará lugar: e de facto, em esferas
transparentes, formas andróginas surgem, mais longe, delicadas, mas ainda tão
frágeis que mal se sustentam no espaço imaginário desenhado.
Aqui o simbolismo do ovo, a existir, aponta apenas para a materialidade de um
mundo em decomposição e de que parece não ser possível fugir, a não ser com
mais sofrimento ainda. Bosch tem um olhar implacável. O cosmos primordial
originou uma multiplicação de formas luxuriantes que foram degenerando e de que
até a forma humana é um exemplo cruel.
Diferente, por todas as razões, é o caso de Magritte: tal como Bosch deu largas a
um imaginário de fusão (mas nunca de confusão) obrigando a que se discutisse o
conceito de imagem /representação. O real que se apresenta e se representa na
obra, pictórica ou verbal, afinal o que é?
Ao contemplarmos o conjunto da obra deste pintor, ao longo dos anos, vemos
como da primeira sedução do cubismo, da côr intensa e pura de um fauvismo
expressionista, passando pelo traço afinado da experiência publicitária, finalmente
escolheu o seu terreno (a sua praia, como se diz hoje): o do surrealismo libertário,
ou quase.

Falemos pois, com Breton, pai fundador do Surrealismo em França, do sono e do
sonho, como portais de um mundo outro, um mundo além, na sua existência
consistente.
Não me esqueço que tudo começou, neste pequeno ensaio, com o sonho que tive,
com ovos à mesa, e com a gema que é deslizada para dentro do meu copo de
água; uma gema que fica inteira, não se desfaz, sendo que é nessa altura que
acordo.
Outro elemento que não esqueço é que é a Sombra da minha mãe que está
connosco à mesa, e me dá esse ovo. Procuro em Magritte agora, por ser um dos
meus pintores preferidos, o sentido alquímico, de transformação, ou de sublimação,
que pode ter essa imagem, essa representação onírica do ovo.
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Magritte não gostava que o apelidassem de surrealista. Já me ocupei de alguns
aspectos do seu imaginário noutros lugares. Mas é certo que vemos, na sua
«representação» a associação livre de objectos /imagens, narrativas que aludem a
processos oníricos (como os associados a Alice no País das Maravilhas) formas que
surgem da leitura de poemas (o caso de Baudelaire) reagindo com uma ou outra
construção imprevisível: e também o imprevisível é matéria do sonho.

25

Num quadro de 1930, A CHAVE DOS SONHOS, Magritte expõe, como é frequente e
a seu gosto, um conjunto de imagens, entre elas um ovo. Em seis quadrados pinta
um ovo, ao alto, do lado esquerdo e no seguinte um sapato; em baixo, do lado
esquerdo um chapéu e no seguinte uma vela; por fim em baixo, do lado esquerdo
um copo de água e no seguinte um martelo. E como é seu costume, legendas por
baixo de alguns dos objectos que nada têm a ver com eles: sob o ovo «a Acácia»;
sob o sapato, «a Lua»; sob o chapéu, «a Neve»; sob a vela «o Tecto»; sob o copo,
«a Tempestade»; e sob o martelo, «o Deserto»; o título geral, é, como disse, A
Chave dos Sonhos.
Há associação entre ovo e acácia: pois nas árvores há ninhos de pássaros com
ovos; ou sob o copo a tempestade (uma tempestade num copo de água...provérbio
popular conhecido). Mas não é forçoso que exista.
Contudo veremos noutro quadro de época próxima, pintado em 1936, Auto-retrato
com título português traduzido como PERSPICÁCIA, do que discordo, pois no
original é LA CLAIRVOYANCE (A Clarividência) uma associação bem mais explícita:
olhando para um ovo colocado numa mesa ao pé de si, o pintor pinta na tela um
pássaro. Podia tratar-se de uma gravura de Maier, o alquimista que já referi… pois
o natural destino de um ovo saudável é que dele nasça um pássaro… se é o pássaro
da perfeição dos alquimistas, não saberemos, mas está expressa a metáfora, e isso
é o que importa. Da representação que parecia displicente nasceu um conceito
ordenado.
Para mim, nesta busca do sentido de um sonho, de uma chave que o abra e o torne
mais claro (daí o interesse e a pertinência do título A Clarividência) o encontro com
mais um quadro onde a imagem do ovo permanece foi muito interessante:

E agora sim, se tornou claro o simbolismo da transmutação alquímica, da
sublimação da terra pelo fogo, elemento primordial em todo o processo de criação.
No quadro, ardendo sobre uma mesa, estão uns papéis, um ovo, uma chave; as
chamas brotam dessas imagens, em pequenas labaredas. O fogo é a escada, isto é,
o fogo é o elemento que espiritualiza, que eleva, que sublima.
Haverá aqui uma reminiscência da Escada de Jacob, onde ele luta com o Anjo? Hà
em todo o caso uma alusão directa à chave de um segredo, e esse segredo é o fogo
que o contém. Aliás veremos o elemento fogo aparecer como fulcral em muitos
outros quadros, por exemplo o óleo de 1934/35 A DESCOBERTA DO FOGO,
representando uma tuba a arder em chamas. Associação imediata: o Sopro criador
é um Verbo de Fogo, e quando o Verbo «se fez carne» assim se formou o ovo, a
primeira das formas da natureza material, semente de todo o futuro
«crescimento», já no mundo criado.
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Datado de 1939 – continuamos, repare-se, na década de 30, tão marcante para os
surrealistas - o seu título é A ESCADA DE FOGO.
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Vale a pena citar um comentário que Magritte fez a um amigo, Paul Waldo Schwarz,
em conversa de 1967, a propósito da aliança entre Mistério e Poesia:
O mistério existe porque a mensagem poética possui uma realidade. Visto que
o pensamento inspirado imagina uma ordem que une as imagens do visível, a
imagem poética possui a mesma espécie de realidade que a do universo.
Porquê? Porque responde ao nosso interesse natural pelo desconhecido.
Quando pensamos «universo» é no desconhecido que pensamos – a sua
realidade é desconhecida para nós. Eu crio principalmente o desconhecido
com coisas conhecidas5.
Assim surgem, dispersas pelas suas pinturas, matérias do banal quotidiano ligadas
a outras, de forma imprevisível, deixando no ar interrogações e perplexidades –
nunca respostas – pois como o ovo aprisionado em AS AFINIDADES ELECTIVAS, de
1933, imagem enorme fechada numa gaiola da qual não se prevê que possa voar
um pássaro – o Universo continua, para nós, igualmente fechado e encerrando
muitas e distantes surpresas. Ambos os universos: o exterior, que os astrofísicos
perscrutam, e o interior, que se abre aos artistas e aos psicanalistas (mas nem
sempre).

Haveria mais a dizer, neste sentido: já o fiz, a propósito de LA GÉANTE, e falarei
adiante das associações com Alice no País das Maravilhas, ou Através do Espelho,
de Lewis Carroll.
A dimensão simbólica da arte (na poética da palavra ou da pintura (ou em qualquer
delas no sonho) é a ponte que liga o conhecido do real ao desconhecido
surpreendente e que se torna ainda mais real do que o já conhecido.
Daí que as imagens simbólicas, os arquétipos (imagens do colectivo, como as
designou Jung) assumam tanta importância, desde tempos imemoriais.

5

MEURIS, Jacques – Magritte. Bona: Taschen, 2007, p.112.
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Outro dos aspectos a não descurar, na pintura, ou no exercício de criação de
Magritte é a escolha dos títulos e das legendas com que acrescenta o mistério dos
quadros. Ainda que por vezes, como ele diz, sejam escolhas aleatórias, têm
frequentemente um suporte literário, numa associação que só pode acontecer
porque estamos perante um homem de grande cultura e muito lido. Assim, estas
Afinidades Electivas apontam para o célebre romance de Goethe, com o mesmo
título: a sua estrutura é simbólica, alquímica, no respeitante à paixão-fusão dos
dois pares em confronto. O jogo proposto no quadro é que o ovo preso na gaiola
pede um voo, pede as asas de um pássaro, pede a libertação sublimadora, que os
heróis de Goethe obtiveram.
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Carl Gustav Jung (1875-1961) discípulo de Freud, pai fundador da psicanálise,
levou mais longe que o Mestre as considerações sobre os significados simbólicos de
antigos mitos e lendas, permitindo que se abrissem ao entendimento e cura
eventual das psicoses que tratavam nos seus pacientes. Definiu o conceito de
arquétipo para as manifestações, nos sonhos, de conteúdos cujas semelhanças com
matérias primordiais eram evidentes, ainda que paradoxais; e chegou, por meio
dessa definição, a outra, de inconsciente «colectivo», espécie de armazém e
memória da espécie humana e não apenas do indivíduo (em cujo inconsciente
Freud via somente manifestações da repressão sexual de dado momento,
sobretudo da infância, como tempo-espaço mais distante).
Ora o que Jung fez, ao estudar a História da Ideias Religiosas da Humanidade, seus
mitos fundadores, foi alargar o campo da possível análise dos sonhos e seus
significados simbólicos. Para que o indivíduo, ao situar-se também noutro contexto,
mais antigo, caminhasse melhor na sua busca de si mesmo, na progressão e cura
do seu problema, se de tal se tratasse.
Jung não descurou a alquimia, desde os Escritos mais antigos, da Alexandria dos
sécs.II-III (refiro-me a Zósimo, entre outros) até aos Tratados medievais, árabes e
latinos que inspiraram os autores mais conhecidos da Europa dos sécs. XV-XVI em
diante. Encontrou, a propósito da busca incessante da Pedra Filosofal, ou do Ouro
que a figurava, (ou mesmo do Graal, vaso sagrado de abundância, como a Pedra)
sempre a mesma estrutura, assente em 3 princípios, Enxofre, Mercúrio e Sal, 4
elementos, água, fogo, terra e ar, e um idêntico propósito: a sublimação da matéria
imperfeita em perfeição espiritual.

Em Jung, em obras como Métamorphoses de l’âme et ses symbôles (na tradução
francesa)6 encontraremos um verdadeiro guia para as nossas lucubrações, e
também, neste caso, para o simbolismo do ovo como figuração primordial.
Uma das imagens mais significativas que Jung escolhe para exemplificar o seu
pensamento é retirada de N. Mueller, Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus,
Religião Ciência e Arte dos Antigos Hindus 7. Vemos neste exemplo Prajâpati e o ovo
universal. Do triplo Sopro da boca de Prajâpati emanam dois seres opostos, e um
par colocado já na esfera que envolve o ovo cósmico. Na fractura do invólucro,
casca quebrada, podem ver-se ainda a esfera e a roda que simbolizam a vida

6

JUNG, Carl – Métamorphoses de l'âme et ses symboles. Genève, Librairie de l’Université
Georg, 1973.
7
MUELLER, N. - Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus. Mainz, Bei F. Kupferberg,
1822, fig.21.
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Não descurou, para lá da real experimentação química, laboratorial, descrita, a
dimensão mística sempre presente. (referi-me a estes aspectos num estudo de
outrora, sobre a Alquimia como Misticismo Secular, em Literatura e Alquimia, ed.
Presença,1987).
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criada, o eterno retorno… por outras palavras «a multiplicidade do mundo» 8.
Paradoxal, como tudo o que respeita aos símbolos, diz-se, no Livro Egípcio dos
Mortos, que Prajâpati é «o ovo gerado por si próprio, o ovo do universo que ele
mesmo chocou». O deus tem de encerrar-se em si mesmo, engravidar de si
mesmo, para dar à luz o mundo da multiplicidade.
Na leitura que Jung faz deste arquétipo da criação eis o sucede: é preciso, por
introversão, descer em si mesmo, transformar-se em algo de novo, a multiplicidade
do mundo. Para o criador, e podemos agora falar do indivíduo, o acto da criação é
sempre um momento de alienação de si mesmo. A introversão, o descer em si
mesmo, afundar-se no mundo do inconsciente, é uma ascese; esta ascese é para
os místicos a renovação espiritual, o renascimento a que aspiram. Mas há muito de
semelhante entre o criador e o místico, no momento da criação-revelação – daí o
imprevisto, o imprevisível de que Magritte, entre outros, falava. E para nós a
surpresa que a obra de arte, ou um sonho, podem representar: uma iluminação.
Trazendo à colação Lewis Carroll, cuja obra não cessa de nos interpelar, assombra
e ilumina também ela (penso em Magritte e mais recentemente em Bob Wilson, por
exemplo, que habita as mesmas esferas de sombra e luz) veja-se como Humpty
Dumpty o Ovo que se humaniza, no capítulo VI de Alice Através do Espelho, nos
remete para o mesmo problema que nos fez chegar até aqui: de que modo um ovo
que começa por ser arquétipo de fundação primordial «ensina» a lição da vida: que
do uno sai o múltiplo, que do pouco sai o muito, e que é sempre necessário «abrir»
o mistério com que nos deparamos para seguir em frente com mais cautela, como
faz Alice, com mais cuidado (mais sabedoria).

Por isso continuou, cada vez mais espantada, porque todas as coisas se
transformavam numa árvore assim que ela chegava ao pé delas, e ficou à
espera que o mesmo acontecesse ao ovo (cap. V).
Contudo o ovo apenas ia aumentando de tamanho, adquirindo contornos
humanos. Quando se aproximou a escassos metros dele, Alice viu que tinha
olhos e boca e nariz; e ao chegar-se mesmo ao pé adivinhou logo que era
Humty Dumpty em pessoa (cap.VI).9
Sabemos que também a árvore pode adquirir, em contexto, uma determinada
carga simbólica, como árvore do mundo, centro criador, basta evocar as Árvores do
Éden, do Conhecimento e da Vida.
JUNG, Carl – op. cit., p. 630-631.
CARROLL, Lewis – Alice do Outro lado do Espelho. Trad. de Margarida Vale de Gato, ed.
Relógio d'Água: Lisboa, 2007.
8

9
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A associação entre árvore, pássaro, ovo, é a natural, e assim nos surge em muitos
textos e quadros e não vou insistir nela. Nesta divagação onírica de Alice o mesmo
se passa:
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Mas aqui interessa-nos ficar pela associação mais directa: árvore (ninho, pássaro),
ovo; e um ovo que se humaniza, como convém ao facto de ser elemento criador,
pulsão de vida ao mesmo tempo formadora e formada, como na mitologia egípcia.
Alice está, de momento, ainda a desenvolver-se, pouco percebe do que vai
sucedendo.
O imaginário subtil torna-se explícito em Magritte, com o conjunto de duas pinturas
dos anos 40: A VOZ DO SANGUE (1948), representando uma árvore de tronco
aberto, com uma casa iluminada em baixo e um ovo enorme em cima: na Árvore
da Vida encontrar recolhimento (a casa) e alimento (o ovo). Para não falar do
quadro de 1945 que se intitula mesmo ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS e em que
precisamente é duma árvore que surge uma parte de um rosto: olho fixando o
horizonte, nariz enorme e erguida no céu uma pera verde com mãos que podiam
estar a aplaudir…
Chegou talvez o momento de voltar ao meu sonho e aos seus elementos mais
significativos: a mesa, a refeição à mesa, com a Sombra da Mãe participando,
sendo que o alimento são ovos; e de repente a imagem (o gesto) que me acorda: a
gema de ovo despejada pela Mãe no meu copo de água; uma gema amarela,
perfeita, de luz solar que não se desfaz.
E finalmente, ao fim destes dias, será que percebi?
É preciso partir o ovo para que ele seja alimento. De um ovo (um coração) fechado
nada pode sair. Mas penso também na gema: forma, redonda (de mandala); cor,
dourada, luminosa, solar.
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E outras associações ocorrem…
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