
Capítulo - XXVI

A dor

Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as

falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as

condições de nosso destino. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a

repercussão das violações da ordem eterna cometidas; mas, sendo partilha de

todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente

de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm de, por sua

vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo;

mas, somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos

efeitos. Principalmente a esses, a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são

dignos de sofrer que dirijo estas páginas.

(…)

Michelangelo adotara como norma de proceder os preceitos seguintes:

“Concentra-te e faze como o escultor faz à obra que quer aformosear. Tira o

supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel.”

Máxima sublime, que contém o princípio de todo o aperfeiçoamento íntimo.

Nossa alma é nossa obra, com efeito, obra capital e fecunda, que sobrepuja

em grandeza todas as manifestações parciais da arte, da ciência, do gênio.

Todavia, as dificuldades da execução são correlativas ao esplendor do

objetivo e, diante da penosa tarefa da reforma interior, do combate incessante

travado com as paixões, com a matéria, quantas vezes o artista não desanima?

Quantas vezes não abandona o cinzel? É então que Deus lhe envia um auxílio –

a dor!
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 Ela cava ousadamente nas profundezas da consciência aonde o trabalhador

hesitante e inábil não podia ou não sabia chegar; desobstrui-lhe os recessos,

modela-lhe os contornos; elimina ou destrói o que era inútil ou ruim e, do

mármore frio, informe, sem beleza, da estátua feia e grosseira, que nossas

mãos mal tinham esboçado, faz surgir com o tempo a estátua viva, a obra-

prima incomparável, as formas harmoniosas e suaves da divina Psique.

(…)

O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se sob os golpes da sorte.

Mais tarde, porém, depois de o Espírito ter subido os aclives e quando

contempla o escabroso caminho percorrido, o desfiladeiro movediço de suas

existências, é com um enternecimento alegre que se lembra das provas, das

tribulações com cujo auxílio pôde alcançar o cimo.

Se, nas horas da provação, soubéssemos observar o trabalho interno, a ação

misteriosa da dor em nós, em nosso “eu”, em nossa consciência,

compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento.

Veríamos que ela fere sempre a corda sensível. A mão que dirige o cinzel é a

de um artista incomparável, que não se cansa de trabalhar, enquanto não

tem arredondado, polido, desbastado as arestas de nosso caráter. Para

isso voltará tantas vezes à carga quantas sejam necessárias. E, sob a ação das

marteladas repetidas, forçosamente a arrogância e a personalidade excessiva

hão de cair nesse indivíduo; a moleza, a apatia e a indiferença desaparecerão

em outro; a dureza, a cólera e o furor, num terceiro. Para todos terá

processos diferentes, infinitamente variados segundo os indivíduos, mas

em todos agirá com eficácia, de modo a provocar ou desenvolver a

sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das

dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia

silenciosa no fundo do ser ou então uma nobreza nova, adorno da alma, para

sempre adquirida.

Quanto mais a alma se eleva, cresce, se faz bela, tanto mais a dor se

espiritualiza e torna sutil. Os maus precisam de numerosas operações como as

árvores de muitas flores para produzirem alguns frutos. Porém, quanto mais o

ser humano se aperfeiçoa, tanto mais admiráveis se tornam nele os frutos da

dor. Às almas gastas, mal desbastadas, tocam os sofrimentos físicos, as dores

violentas; às egoístas, às avarentas hão de caber as perdas de fortuna, as

negras inquietações, os tormentos do espírito. Depois, aos seres delicados, às

mães, às filhas, às esposas, as torturas ocultas, as feridas do coração. Aos

nobres pensadores, aos inspiradores, a dor sutil e profunda que faz brotar o

grito sublime, o relâmpago do gênio!
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