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A BÍBLIA DE D. H. LAWRENCE

Ricardo Musse1

As  controversas  opiniões  de  D.H.  Lawrence  contra  o  cristianismo,  o  individualismo,  a 
democratização e a modernidade industrial e tecnológica estão expostas fragmentariamente em seus 
romances,  seja  como  digressões,  seja  como  opiniões  defendidas  por  suas  personagens.  Tais 
opiniões, uma constante, marcam as suas obras de uma forma tal que reconhecemos em D. H. 
Lawrence não somente um brilhante  romancista,  mas também um autor  de opiniões  radicais  e 
heterodoxas. Essas opiniões são um ingrediente essencial na composição de sua imagem, ao lado 
dos escândalos provocados por uma vida aventurosa e acusação de pornografia e censura de seus 
romances. 

Foi,  porém,  em seus ensaios,  principalmente  nesse  Apocalipse,  que suas idéias foram 
organizadas de modo sistemático e com toda a radicalidade de quem pressente a morte. Nesse 
ensaio, Lawrence analisa o mais controvertido dos livros bíblicos, numa exegese ao mesmo tempo 
histórica, literária e ideológica. 

Para o autor  de  O amante de Lady Chatterley, Apocalipse expressaria o grito  das 
massas ressentidas contra o Império Romano, sendo o juízo final o desejo dos oprimidos de destruir 
seus  dominadores.  Esse  ódio  pelos  fortes,  a  ânsia  de  destruí-los,  conduz,  porém,  a  uma 
autoglorificação dos pobres, o que se torna problemático na medida em que os espíritos fortes 
abdicaram do poder terreno em função de uma outra forma de vida, abrindo assim caminho para a 
ascensão dos fracos à condição de dominadores. 

Aquilo que atraía Lawrence para esse texto bíblico era, no entanto, a sua ambigüidade. Ele 
enxergava aí não só os traços da psicologia ressentida dos mais fracos, mas também um núcleo 
pagão que os cristãos não conseguiram apagar de todo, os elementos de uma doutrina cósmica. 

O culto pagão aos fenômenos físicos significava para o autor uma perfeita relação entre o 
homem e o cosmos, entre o nosso sangue e o sol, ou entre a lua e nossos nervos. A perda dessa 
relação acarretou a solidão do homem moderno. Assim, o cristianismo tornou-se uma potência má 
ao contribuir para a destruição desses laços. O cristianismo, porém, com o seu ascetismo não foi a 
única causa. O moderno individualismo e a democratização também contribuíram para que viéssemos 
a ser uma sociedade de homens atormentados e infelizes.

A principal condenação de Lawrence ao homem moderno prende-se a sua incapacidade de 
amar (tema, aliás, recorrente em seus romances). Incapacidade essa referente não só a caritas, ao 
amor de amar ao próximo como a si  mesmo, como em relação ao amor individual,  pessoal:  “O 
cristão não ousa amar, pois o amor mata aquilo que é cristão, democrático e moderno – o indivíduo. 
O indivíduo não pode amar. Quando o indivíduo ama, deixa de ser puramente indivíduo. E assim ele é 
obrigado  a  recuperar  a  sua  individualidade  e  deixar  de  amar.  Esta  é  uma  das  lições  mais 
extraordinários de nosso tempo: o indivíduo, o cristão, o democrata, não pode amar. “

A  solução  para  o  homem  moderno,  segundo  Lawrence,  dá-se  em  vários  planos:  pela 
superação do nosso pensamento linear num retorno ao tempo cíclico, ao pensamento [...] mítico; 
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pela  superação  do individualismo,  já  que  fazemos  parte  do  grande  todo e  [disso]  não  podemos 
escapar,  e  com o  fim  do  exercício  do  poder  por  parte  das  massas.  Mas  todos  estes  fatores 
dependem de um movimento religioso, de um ato de religação: “O que queremos é destruir nossas 
ligações  falsas,  inorgânicas,  especialmente  as  relacionadas  com  o  dinheiro,  e  restabelecer  as 
ligações orgânicas vivas com o cosmo, o sol e a terra, com a humanidade, a nação, a família. Se 
começarmos com o sol o resto virá lentamente.”

Acompanha o ensaio  Apocalipse, o conto “O homem que não morreu”, que pode ser lido 
como uma ilustração da teoria contida no ensaio. Se o tempo corre em ciclo, tudo o que é humano 
nasce, envelhece, degenera-se e precisa renascer e renovar-se. Eis, portanto, as razões do apego de 
Lawrence à figura de Cristo, que personifica esse conto. O Cristo histórico, porém, foi crucificado por 
ter  renunciado  à  vida  individual,  dando  sem  nunca  esperar  receber.  Assim,  somente  quando 
transformar-se em carne, em vida, o Cristo ressuscitado ascenderá ao Pai.

A INTERPRETAÇÃO DOS SÍMBOLOS E DOS RITUAIS  SIMBÓLICOS SEGUNDO FERNANDO PESSOA  2  

MENSAGEM

Benecdictus Dominus Deus noster qui dedit nobis signum.3

Nota preliminar4

O entendimento dos símbolos e dos rituais (simbólicos) exige do intérprete que possua cinco 
qualidades ou condições, sem as quais os símbolos serão para ele mortos, e ele um morto para eles.

A primeira é a simpatia; não direi a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando,  
e cito por graus de simplicidade. Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe 
interpretar. A atitude cauta, a irônica, a deslocada - todas elas privam o intérprete da primeira  
condição para poder interpretar.

A segunda é a intuição. A simpatia pode auxiliá-la, se ela já existe, porém não criá-la.  Por  
intuição se entende aquela espécie de entendimento com que se sente o que está além do símbolo,  
sem que se veja.

A terceira é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói noutro nível o símbolo; 
tem, porém, que fazê-lo depois que, no fundo, é tudo o mesmo. Não direi erudição, como poderia 
no exame dos símbolos, é o de relacionar no alto o que está de acordo com a relação que está 
embaixo. Não poderá fazer isto se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição a não 

2 O texto que segue, inclusive suas notas, foi retirado de PESSOA, Fernando.  Mensagem. São Paulo: Martin 
Claret, 2003. p. 15-16. Agradeço a Taíse Tatiana Quadraos da Silva pela indicação desta passagem.
3 "Bendito Deus Nosso Senhor que nos deu o sinal". A epígrafe que antecede o texto da Mensagem - proveniente 
do ritual rosa-cruz - sintetiza eficientemente o conteúdo do livro, no qual o poeta se preocupa em interpretar os 
sinais divinos em que se inscreve a grandeza da pátria. Adrien Foig associa especialmente a epígrafe ao brasão  
português,  recorrendo  ao  lendário  milagre  de  Ourique:  segundo  essa  lenda,  antes  da  batalha  contra  os 
muçulmanos, Cristo teria aparecido a D. Afonso Henriques concedendo-lhe as suas cinco chagas como armas do  
Reino de Portugal. 
4 Apontamento solto do autor, sem data; não assinado.
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tiver estabelecido. Então a inteligência, de discursiva que naturalmente é, se tornará analógica, e o 
símbolo poderá ser interpretado.

A quarta é a compreensão, entendendo por esta palavra o conhecimento de outras matérias,  
que  permitam que  o  símbolo  seja  iluminado por  várias  luzes,  relacionado com vários  outros 
símbolos, pois que, no fundo, é tudo o mesmo. Não direi erudição, como poderia Ter dito, pois a  
erudição é uma soma; nem direi cultura, pois a cultura é uma síntese; e a compreensão é uma vida. 
Assim certos símbolos não podem ser bem entendidos se não houver antes, ou no mesmo tempo, 
o entendimento de símbolos diferentes.

A quinta é menos definível. Direi talvez, falando a uns, que é a graça, falando a outros, que é a  
mão do Superior Incógnito, falando a terceiros, que é o Conhecimento e a Conversação do Santo 
Anjo da  Guarda,  entendendo cada  uma destas  coisas,  que  são  a  mesma da  maneira  como as 
entendem aqueles que delas usam, falando ou escrevendo.

Da ideografia à escrita cuneiforme

Uma cabeça com cabelos penteados e olhos em forma de ângulo.
Significado: “estar furioso” - shur em sumério et ezzu en babilônio
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