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A MAGIA ENTRE OS CIGANOS

“Agora que resolutamente buscamos encontrar toda a
verdade, seja ela baseada no materialismo, no espiritualismo
ou na sua identidade, ficamos surpresos quando descobrimos
que o universo de maravilha e mistério, de beleza e poesia,
ligado ao que chamamos vagamente de magia, em vez de
conseguir ser explicado e esvaziado de seu conteúdo, cresce
cada vez mais adiante de nossos olhos à medida que vamos
avançando e não mais como um belo país de nuvens, como
uma terra de realidade na qual os cientistas, que desprezavam
um simples pensamento a esse respeito, estão começando a

capitular” (LELAND, 2001: XXIX).
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Considerando-se que a ausência de evidência não é evidência
de ausência (SAGAN, 1997:24), constata-se que, dentro de
determinadas situações histórico-sociais, a magia é a ciência
possível. Possível de ser exercida e executada pelas populações
instaladas no modo pré-capitalista de viver, esteja essa expressão
compreendida como uma construção histórica linearmente global,
como é o caso dos povos europeus até o mercantilismo; seja vista
como o conhecimento moderno das sociedades não européias; quer
se encontre adjetivada como de pequena escala ou, como é o
presente caso, se rotulada às sobrevivências simbólicas
compreendidas no universo do senso comum, nos agrupamentos das
sociedades industriais, incluindo a visão de vida e de sina que compõe
o imaginário do mundo camponês.

Assim, o observador, considerando o emaranhado de
circunstâncias e amplamente apoiado nessa reflexão, vê que essa
forma de interagir com a natureza com a natureza e a cultura, é uma
das mais fáceis de ser compreendida como a resposta a
questionamentos veiculados a partir do mundo dos outros e a
satisfações de necessidades construídas no seu próprio projeto de
vida e que, garimpando compreensões, procura um sentido para a
existência.

Não é incomum, entre as culturas, que esse sentido se apóie
nas manifestações oníricas e, justamente a partir delas, que esse
contato com um possível outro mundo teça determinados
simbolismos de sonhos e suas peculiares interpretações. Outrossim,
claro fica que os fenômenos são traduzidos pelo ser e deve ser de
cada cultura alicerçada em seu próprio espaço social e tempo
histórico. Conjeturando:

A ciência moderna afirma que passamos de 25 e cinqüenta
por cento do tempo que dormimos sonhando. Temos uma média de
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seis períodos de sonho a cada noite e cada sonho dura até no máximo
quarenta minutos. Parece que, se não sonhássemos,
enlouqueceríamos. A maioria dos sonhos provém da mente
inconsciente, que está tentando nos enviar uma mensagem para o
nosso próprio bem-estar.

“Os ciganos acreditam que essas mensagens provêm de
espíritos ancestrais. Quem pode afirmar que eles estão errados? Talvez
a mente inconsciente seja exatamente isso – incitamentos dos
espíritos. A questão é que, se essas mensagens nos são enviadas
paras o nosso próprio bem-estar, cabe a nós tentar entendê-las, ouvir
o que os espíritos estão nos dizendo. O inconsciente, ou os espíritos,
utilizam símbolos que nos são familiares. Suas mensagens são
transmitidas por meio de objetos comuns à nossa vida cotidiana para
que possamos entendê-las melhor” (BUCKLAND, 1998:17).

Podem ser interpretados, pelos ciganos, como uma projeção
direta, metafórica ou antonomásica deixando, porém, na sua leitura,
a marca dos elementos de linguagem construída  ou absorvidas nas
suas trajetórias itinerantes. Chegam mesmo a traduzir, quase que
tecendo uma certa antítese à ojeriza que sentem pela doença e pela
morte, os acontecimentos vistos nos sonhos como contrário ou uma
heterótese do que foi sonhado. Como esclarecimentos, alguns outros
exemplos retidos de Buckland (1998):

“Suponhamos que você sonhe com um Castelo. Isso pode
muito bem ser conseqüência de você andar vendo filmes na televisão
até tarde da noite, muitos dos quais com vampiros, fantasmas ou
monstros que vivem em castelos. Por isso, você pode estar associando
automaticamente os castelos com o mal. Pode ser uma associação
consciente ou inconsciente. De qualquer maneira, quando pensa, vê
ou sonha com castelos, você os identifica com o mal. Mas também
pode ser que você tenha um amigo próximo interessado em
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arquitetura e que considera o castelo como um objeto de beleza, o
apogeu de arte arquitetônica. Para essa pessoa, associar os castelos
com o mal é ridículo. Uma outra pessoa pode ter sido criada na Europa
e até mesmo morado num castelo por um tempo. Para ela, os castelos
podem não ter nada que ver nem com o mal nem com a beleza, mas
simplesmente considerá-los frios, úmidos e feios!”   (BUCKLAND,
1998:18).

“ Quando você começar a interpretar seus sonhos, terá,
portanto, de examinar cada um dos símbolos e determinar o que ele
significa para você. Se algum símbolo tem algum significado para
você. Se algum símbolo tem algum significado especial para você
especial para você, fique com ele. Mas se ele não tem nenhum
significado especial, interprete-o de acordo com o simbolismo
universal” (BUCKLAND, 1998:19).

Como consequência advinda de tudo isso que aqui foi
observado, vê-se que, por força do seu próprio destino histórico,
adquirir conhecimento, entre os ciganos, significa em grande parte,
direcionar-se à magia e ao encantamento. Assim o esteio dessas
circunstâncias, desenvolveram as suas mais caras faculdades.

A faculdade de adivinhar,    prever, curar ou traçar caminhos,
alicerça, nas sociedades, tanto a autoridade do comunicante como
o poder central instituído. Ambos, normalmente, podem ser tanto
por uma liderança não planejada como por uma chefia burocrático-
legal. O ato de infundir o medo ao desconhecido, que os portadores
de segredos exalam, sempre foi utilizado como sucedâneo do poder,
adquirido pelos caminhos do mandonismo ou do domínio.

(1)

(1) Adivinhar – De advinho + ar. Advinho, por sua vez veio do latim ad
divinu. Divinu é a forma reduzida de homo divinu, ou seja, homem a
quem os deuses deram o dom de adivinhar, profetizar. Para os antigos, sõ
os homens contemplados pelos deuses teriam o poder de previsão.
(Pimenta, 2002:16)
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Por força dessa leitura, não é difícil encontrar “grande
dificuldade para estabelecer a etnologia ou a antropologia de
como os ciganos tornam-se adivinhos” (LELAND, 2001:02) já que,
enquanto não se tem contanto com os postulados da psicologia,
o oráculo     e os processos divinatórios fazem o papel dos
conhecimentos da ciência oficial, muitas vezes com mais eficácia,
dado aos componentes emicamente compreensivos da linguagem
comum entre os agentes da magia, do sagrado e os seus possíveis
consulentes.

Sendo os filhos mágicos da natureza, acreditam interagir com
ela, não apenas no plano das suas manifestações vistas como diretas,
mas fatalmente, com o poder das suas forças invisíveis, como
acontece em ralações aos pára-raios manifestados nas cartas. Dessa
forma, balizando-se por essas crenças, pode-se indicar o seguinte
exemplo:
“Quando se põe o Tarô Cigano para o consulente, cria-se um campo
mágico com poderes divinatórios. São as forças vivas e vibratórias
que desempenham uma importante função nesse processo, durante
todo o seu transcorrer (DELLAMÔNICA, 1994:12)

Acredita-se, também, que, desse campo mágico emanem as
formas e os modelos vibracionais das cartas do tarô cigano como,
de resto, de qualquer processo divinatório.

(2)

(2) Oráculo :- Predição, resposta dada por uma divindade ou por uma
pitonisa, por um santuário. Em Latin Oraculum era o lugar que se
consultava as divindades e delas recebiam respostas (BUENO,
1988:2755). Por analogia esta palavra emigrou para leitura dos atos
orais de hierofania em outras formações religiosas. Assim, por
exemplo, o Itan ficou compreendido como as vozes do oráculo Nagô.
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