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A Caça ao Snark | Lewis Carroll |
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Edições Afrontamento | 1985

O tesouro deste mês é uma obra de Lewis Carroll, pseudónimo
de Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) que ficou sobejamente
conhecido pela obra Alice no País das Maravilhas, mas que ao
contrário desta, não atingiu a mesma popularidade. Escrito em
1876, A Caça ao Snark é um poema que se desenvolve em oito
cantos e que nos conduz a um destino mágico, sem objetivo traçado. Na realidade, trata-se de uma epopeia surrealista e absurda
de um grupo de criaturas à caça do Snark, um animal fantástico,
quimérico e inconcebível. Carroll negou, frequentemente, conhecer o significado do poema, mas em 1896, numa carta dirigida a
um grupo de admiradores, ele concordou com uma interpretação
mais comum do poema como sendo uma alegoria para a busca da
felicidade. Mas, afinal, o que significa esta palavra? A presente
edição, traduzida por Manuel Resende, apresenta uma conceção
gráfica extraordinária sobre as gravuras de Henry Holiday realizadas para a 1ª edição inglesa.
Este livro faz parte do catálogo da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor e está disponível para consulta .

Mas, afinal, o que significa esta palavra? O tradutor, Manuel Resende,
avança “Segundo as interpretações mais correntes a palavra “Snark”
seria uma das palavras-mala tão frequentes na obra de Lewis Carroll e
resultaria da aglutinação de snail (caracol) ou de snake (cobra) com
shark (tubarão).”
Usando o humor e a sátira, o autor que pertenceu à época vitoriana,
encarnou o estilo nonsense (coisa sem sentido) e inventou alegorias
delirantes, entre elas a famosa Alice no País das Maravilhas. “O seu
gosto pela fantasia das criações verbais e os objetos virtuais que estas
criações adquirem ultrapassam em muito o que a mentalidade infantil
é capaz de apreciar”. (Jorge de Sena)
«No entanto, vejamos: as palavras não significam somente aquilo que temos
intenção de exprimir quando as empregamos… Qualquer significado satisfatório que se possa encontrar no meu livro, eu aceito-o com alegria como
sendo o seu verdadeiro significado.»
(Lewis Carroll, carta de 1896)
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A originalidade desta viagem começa pela
própria tripulação, composta por dez personagens bastante extraordinárias, cujas descrições se iniciam sempre pela letra B:
Bellman (Sineiro), o líder;
Boots (Moço de Recados);
Bonnets, que faz capotes;
Barrister (Advogado), que resolve
argumentos entre a tripulação;
Broker (Notário), que pode avaliar os
bens da tripulação;
Billiard-marker (Bilharista), que é
bastante habilidoso;
Banker (Banqueiro), que possui todo o dinheiro
da tripulação;
Butcher (Talhante), que só pode matar castores;
Beaver (Castor), que salvou a equipa do desastre
várias vezes;

Baker, (Padeiro), que esquece o nome e a sua
origem mas é muito corajoso.
Depois de atravessar o mar guiado pelo mapa
de Bellman - uma folha de papel em branco - o
grupo, sempre orientado pelo sineiro, segue à
caça de algo chamado "Snark" e chega a uma
terra estranha. Aí, Bellman adverte que alguns
“Snarks” são “Boojums” altamente perigosos;
ao ouvir isso, Baker desmaia e ao acordar, lembra-se que o tio o alertou de que, se o “Snark”
se tornar um “Boojum”, o caçador
"desaparecerá suavemente e de repente, e nunca mais será encontrado".
Parte da beleza deste poema é, pois, a forma como as
questões filosóficas profundas, nomeadamente os medos,
as esperanças e as frustrações aparecem disfarçadas numa máscara de absurdo.
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«Do poema A Caça ao Snark , escrito [por Carroll] na maturidade dos 42 anos, poucos ecos se espalharam, talvez pelo carácter
concentrado da obra, talvez pelo género híbrido, que o colocou
num limbo indistinto, a meio caminho de tudo: nem literatura
infantil típica, nem da outra, nem literatura épica (mesmo que
absurda), nem literatura “séria”, nem literatura “leve”. No entanto, apesar disso e por isso, neste “breve mas instrutivo poema”
concentram-se todos os recursos de que Carroll lançou mão nas
sua obras. Não beneficiou o Snark da sorte de Alice (…) mas
nele é claro como a água (quando a água é clara), o carácter modernista avant-la-lettre do escritor. Nele, a lógica do bom senso
bate em retirada face à lógica do absurdo, a linguagem é sujeita a
um processo de recriação. Dos surrealistas (…) a Walt Disney,
incontáveis são os seguidores, os imitadores, os que dele tiraram
proveito e exemplo.»
Trecho da “Nota do Tradutor” retirado da publicação;
Ilustrações retiradas da publicação.
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