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capTtulo I

INTRODUÇÃO



Me.u muZZo obA.Zgada,

Ao CNPq, peZa botòa concedZda no ZnZcZo deéta pe^ 

quZóa;

A Let/Za PeA-^one-MoZ^ã-ó, peta òempA.e pAeòenZe e. com

peZenZe oA.ZenZação;

A Sandra NZisiZnZ e VZva Vamato, peZaó ZeZtuA.ai eZu

eZdado A.a.b ;

A Lé.on KoòiovZteh., peZo eóta^ante tA.abaZh.0 de. A.e.vZ

tão;

A todot) oó c.oZe.gaó e amZgoò, pe.£a a nda e. peZo a 

poZo que., daò ^0A.maò maá vaA.Zadaó - da A.e£eAe.ncZa bZbZZog/iã- 

£Zca, da Aeaepção e^ZcZe.nie naò bZbZZotecaó, da datZtogA.a^Za 

ZmpecãveZ ao me.Ao geito de. caAZnho - me. chegaram, em momentos 

opoAtanoò e ZmpoAtanieó, na cZAanda da vZda.



ACLIMATANDO BAUDELAIRE

"Ninguém me ama. 
Ninguém me que^ 
Ninguém me chama 
de Baudetai^.e"

(auto - pa/LÕ dia de Antonio Mantia)
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De que critério poderiamos lançar mão para definir 

o que seria um baudelai ri ano no Brasil entre 1870 e 1900?

Alberto de Oliveira, tido como paradigma parnasiano, 

tem epígrafe de Baudelaire, em poemas hugoanos (1). Seria n£ 

cessãrio estudã-lo, mesmo que fosse para concluir sobre seu 

reduzido interesse pelo universo poético baudelairiano? Augus^ 

to de Lima traduz Baudelaire; sua poesia se ressentiria disso? 

Affonso Avila aventa a hipótese de que Sousândrade, em sua ejs 

tada européia tenha lido Baudelaire, antes de 1857, em revis

tas (2). Considerando-se epígrafes, traduções e suspeitas, pr£ 

vavelmente ninguém estaria isento de uma relação - pelo menos 

de passagem - com a obra de Baudelaire.

A própria cultura francesa impregnava o ar quotidia^ 

no dos literatos brasileiros do século passado: todos falavam 

francês, liam francês, tomavam a França como modelo literário 

e existencial. 0 comércio inundava-se de artigos franceses e 

circulavam os livros importados (3). Outras literaturas eram 

assimiladas através de traduções francesas, como mostram estu

(1) Refiro-me à epígrafe do poema "Longe... mais longe ainda'.":
"N'importe ou! N'importe ou!
pourvu que ce soit hors de ce monde!"

São as palavras finais do poema em prosa "Any where out of the world", 
traduzidas por Baudelaire, em 1865, e extraídas de Thomas Wood.

(2) "Durante o período de sua formação uni versi tária em Paris, que, seguri 
do a síntese biográfica incluída na Revisão, se desdobrou em duas e 
tapas, nao teria o brasileiro tomado~conhecimento de poemas que, des^ 
de 1845, Baudelaire vinha publicando na imprensa literária parisien
se, apresentando-os mesmo sob o título já coletivo de Les Fleurs du 
Mal no número de 19 de junho de 1855 da Revue des Deux Mondes?^ ( U 
poeta e a consciência crítica. 2.ed. São Paulo, Summus, 1978. p.36).

(3) Neste sentido ê bastante amplo o levantamento feito por M.Letícia Gue 
des Alcoforado, em sua tese de doutoramento: As Marcas^ da França nos 
romances de Adolfo Caminha (1982), no capítulo n‘0 século XIX brasilèi 
ro ê a Trança-1^ 
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dos sobre o byronismo brasileiro (4). Num certo sentido, ê qu£ 

se chavão falar da impregnação da cultura francesa no nosso 

século XIX, que Wilson Martins classifica como "um grande ga_ 

liei smo" (5) .

Aliás, o fenômeno não é sõ brasileiro: Portugal,no£ 

so primeiro modelo cultural, afrancesa seus hábitos, sua 1it£ 

ratura e até sua política: a Comuna de Paris repercute em Lis^ 

boa, através das tentativas de ramificação da Internacional e 

das primeiras greves, em 1871. Depois da ligação Coi mbra-Paris 

pela estrada-de-ferro (1864), o acesso ã França tornara-se mais 

fácil. A chamada "geração de 70" procura sair do provi nc iani s^ 

mo lendo os autores franceses. 0 artigo de Eça de Queirós, "0 

francesismo" (6), é um depoimento sobre sua formação, que o 

mergulhou na língua e na cultura francesa até o último fio de 

cabelos. A sua fórmula - "Portugal é um país traduzido do fraji 

cês em vernáculo" - é a versão portuguesa do clamor mario-aji 

dradino, ecoando ainda no nosso século:

"São Pauto! domoção da mtnha vtda ...
GattctAmo a bo.^,^.a^. noA de.AQ./LtoA da Amã-^tca!"

Em termos brasileiros, o afrancesamento representa

va também a emancipação da Metrópole para a Nação que recente 

mente dera seu grito de liberdade. Numa certa medida, é um pr£ 

cesso latino-americano. Em Cuba, José Marti traz de seu exílio

(4) cf. BARBOZA, Onédia C. de Carvalho. Byron no Brasil: traduções.Sao 
Paulo, Atica, 1974.

(5) Historia da inteligência brasileira. 2.ed. São Paulo, Cultrix, 1977. 
V72. p.471.

(6) 0 francesismo. In: _________ . Últimas páginas. Porto, Lello e Ir
mãos, s.d. p.384.
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político na França e no México, elementos novos para alimentar 

um período de transição. Rubens Dario, tradutor do nosso baud£ 

lairiano Fontoura Xavier, colabora com suas viagens para a re 

percussão de novas idéias literárias. No México, em 1898,.Jesus 

F. Valenzuela, editor da Revista Moderna, declara: ” medZo

nueéiA.o, y de eZZo ZZevamoé iiempo, e^ ptLA.ame.nie.

^A.anceA. Eòpana dejo de aca. nueóiA.a madA.e inieZeciuaZ" (7). E

Manuel Gutiérrez Najera comenta que são os "veA.000 de Joòe Juan 

TabZada, penéadoó em ^A.aneeó, eaói eéeA.iioé en £A.aneê&, aZgo 

neustÕHeo, peA.o òiempA.e beZZoé y A.eveZadoA.eÁ de gA.an iaZenio aA. 

iiòiieo" (8).

Com esta invasão da cultura francesa, não e de se a^ 

mirar os ecos de uma obra do porte da de Baudelaire na poesia 

brasileira desse período. Um trabalho sobre sua penetração em 

nosso pais coloca 0 pesquisador face a um vasto material de tr£ 

balho, proporcional ã presença avassaladora do poeta francês.

Jamil A. Haddad, no prefácio ã sua tradução das F10

res do Mal , faz uma observação que entendi e vivenciei:

"PA.eeedendo a iA.aduç.ã.0, 0 que de meZhoA., que um 
A.ápido eòcoA.ço, em ioA.no da in^Zuêneia de Baude^ 
ZaÍA.e no BA.aóiZ? CapZiuZo que ã pA.imeÍA.a impA.eò 
i>do òe noò A.eveZ.ou AeòiAiio, maò cujo iAaio de 
monáiAou òeA de muiiaò peAApeciivaò. Aóôunio mui 
io maió paAa um ZivAo do que paAa um pAe^ãcio." 

(9).

(7) apud RUPRECHT, Hans-George. Die epidemia baudeleriana in Mexiko und 
der Zweite Kontinuitâtsbruch in der geschichte der mexikanischen lyrik. 
Beitraegezur Romanischen Philologie. Berli n, 11 (2):p.250, 1972.

(8) apud RUPRECHT, Hans-George. Aspects du baudelairisme mexicain. Compa- 
rative Literature Studies. University of Illinois, 11 (2) : 102, june 
Twr

(9) São Paulo, Max Limonad, 1981. p.7.
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Eu diria ainda mais: alguns livros.

0 germen desta pesquisa foi o ensaio "Os primeiros 

baudelairianos no Brasil", do Prof. Antonio Cândido, do qual 

tomei conhecimento, em separata, na sua primeira versão, tal 

como foi publicado, na revista alemã Studia Ibérica, em 1973. 

Trata da repercussão da obra dos nossos poetas TeÕfilo Dias, 

Carvalho Junior e Fontoura Xavier, atuantes nos decênios de 

70 e de 80 do século passado e estuda a função estética e his^ 

tõrica da influência do poeta francês neste perTodo.

A partir deste ensaio e da sua bibliografia, um va£ 

to leque se abriu para o estudo da repercussão da poesia de 

Baudelaire no Brasil. Limitei-me, por isso, aos três últimos 

decênios do século XIX, em que ela se apresenta mais concentra 

da. Fui rastreando na crítica que, como veremos no 29 capítu

lo, configurou, a partir de Machado de Assis, uma certa tradição 

no assunto, observações sobre essa influência em nossos poe

tas. Formou-se assim o corpus do trabalho, constituído por 

seis poetas: Carvalho Junior, TeÕfilo Dias, Fontoura Xavier , 

Vicente de Carvalho^ Wenceslau de Queiroz e Cruz e Sousa (10).

(10) Relaçao das obras poéticas estudadas:
TeÕfilo Dias:
• Lira dos Verdes Anos
. Cantos Tropicais
. Fanfarras
Carvalho Junior:
. Pari si na
Fontoura Xavier:
. Opalas
Vicente de Carvalho:
• Ardentias
• ^êTícãríõ
• Versos da Mocidade

Wenceslau de Queiroz: 
. Versos
• Rezas do Diabo
Cruz e Sousa:
. Broquéis
. Faróis
. Últimos Sonetos
• ^ssa^
• Evocações
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Ao cabo de algum tempo de pesquisas, cheguei também 

à conclusão de que uma das funções de um trabalho mais amplo- 

salvo engano, sÕ ha ensaios e capítulos sobre o assunto - se^ 

ria um levantamento do material mais significativo sobre a pre 

sença de Baudelaire na poesia brasileira, tanto na critica da 

época quanto na contemporânea; material disperso, muitas ve 

zes de difícil acesso, frequentemente esquecido e literalmen

te empoeirado. Sua reunião num sÕ trabalho permitiria uma vi_ 

são de conjunto. Indico, então, todo o material que me passou 

pelas mãos, mesmo que não me tenha sido possível esmi uçá-lo por 

completo.

A dispersão do material causou-me inclusive surpr£ 

sas de última hora. Em agosto de 1988, quando este trabalho ejs 

tava praticamente concluído, por mero acaso, tomei contato com 

um texto de Eugênio Gomes: "Alberto de Oliveira e o Simbolis

mo" (11). Sem analisá-la mais detidamente, o crítico dã como 

certa a influência de Baudel ai re na obra de Alberto Oliveira, r£ 

conhecida pelo próprio poeta, em entrevista a Múcio Leão. Mais 

ainda: as mulheres de bronze ou mármore da poesia de Bilac se 

riam um traço baudelai ri ano do nosso tão antológico poeta 

parnasiano. A intenção inicial de palmilhar esses 30 anos de 

poesia revelou-se mais uma vez inviável para um sÓ trabalho. 

Eu mesma poderia apontar ainda alguns nomes que seria intere^ 

sante estudar. Como, por exemplo, o de Raimundo Correia que, 

frequentando o mesmo grupo que Teófilo Dias, tem, em sua pM 

meira fase, poemas que descrevem a figura feminina, seguindo £ 

ma linha muito teofiliana e carvalhina; indico alguns em notas.

(11) In: . Visões e Revisões. Rio, MEC e INL, 1958. p.95-100.
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Sob certo ponto de vista, o corpus de um trabalho sobre a i£ 

fluência de Baudelaire no Brasil de 1870 a 1900, continua em 

aberto.

No material levantado, procurei distinguir os aspe£ 

tos que foram assimilados da poesia de Baudelaire, que, de £ 

ma certa forma, já estavam preparados pela nossa tradição po£ 

tica e como nela se inseriram, contribuindo para novas dire

ções ou solidificando tendências. Inúmeras vezes, a influência 

de Baudelaire sobre este ou aquele poeta é mencionada como coj 

sa óbvia e poucas vezes ê demonstrada passo a passo. E foi i£ 

so que procurei fazer: mostrar, diretamente nos textos, como 

a poética de Baudelaire se fazia presente e as deformações que 

sofria; em outras palavras, ocupei-me da leitura que cada po£ 

ta dela fêz e seus reflexos em sua própria poética.

0 caminho que se revelou mais frutífero foi o da com 

paração dos aspectos temáticos dos poemas.

0 estudo temático, advertem os teóricos, apresenta 

dois riscos: por um lado, pode-se privilegiar o estudo dos te 

mas ãs expensas do procedimento; por outro, pode-se reduzir a 

multiplicidade e a riqueza da obra influenciadora.

Numa certa medida, estas restrições anulam-se di a£ 

te do corpus deste trabalho, constituído, em geral, por auto 

res secundários, que já operam, na sua leitura, uma redução da 

obra do poeta francês, extraindo do universo multifacetado de 

Baudelaire os aspectos que lhes convinham.

Aliás, Jean Starobinski estabelece uma ligação e£ 

tre o método temático e os poetas secundários, reconhecendo a 

importância dos minores no rastrear de um tema:
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”SZ £'on veut Autvne danA détatZ fexpanAton 
d’ un theme £.J nten n'obZtge à. oetnoyen. aux 
gnandA auteunA et aux oeuuneA fieuAAteA une At 
tuatton pntvttegtée, ZeA minores e ZeA mtnuAcu 
teA aunont egatement dnott a notfie eonAtdefia- 
tton, " (12)

Parte da dificuldade que encontrei no levantamento 

do material atesta o desinteresse pelo autor menor e a concen 

tração das pesquisas em torno dos principais nomes da litera

tura, enfoque que pode deixar de lado elos importantes.

0 monumental levantamento que Andrade Muricy fez do 

Simbolismo mudou a visão que se tinha desta estética no Brasil, 

encarada antes como a manifestação de um reduzido número de 

poetas. Na introdução, o critico insiste no termo "panorama", 

pois antologia implica em seleção, a critério do organizador, 

evidentemente; e havia, no caso, intenção de preservar a fisio 

nomia do movimento e por a* salvo um vasto material. Boa parte 

dessa introdução é, assim, uma defesa do estudo dos nomes s^ 

cu nda ri os.

Andrade Muricy transcreve a opinião de sete autores, 

nacionais e estrangeiros, para fundamentar sua posição de i£ 

cluir os autores menores; e entre eles, Paul van Tieghen, ao 

qual recorre na qualidade de comparatista. 0 critico francês 

ressalta a função de elo ou de iniciadores de modas 1 iterarias dos 

poetas secundários, cuja obra reflete-se muitas vezes, na de autores

(12) apud BRUNEL, P. et alii. Qu'est-ce que la littérature comparee? Pa 
ris, Armand Colin, 1983. p7TT7.
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r Aa Tpófilo Dias em relaçãode primeira plana (13). E o caso de
« x L o cua obra, como veiculoa Cruz e Sousa. 0 poeta maranhense e sua

. . x- . mnmpnto de relevância nade formas e de temas, tiveram seu momen

história literária.
. » de nenhum nome; apenasNao pretendo a reabilitaçao a

. x acnectos significativos demostrar como estes autores revelam asp^
,.x - • i na nnçsa história literária,um momento literário e seu papel na noss

. x nnocia é questão de gostoAfinal, a aceitaçao de determinada poesia m

do momento: houve a época de sucesso de TeÕfilo Dias, de 01 a_ 

vo Bilac; a re-visão de Sousãndrade e de Mário Faustino. 0 

poeta secundário para nós pode ter sido importante para os 

coevos e imitado, porque admirado.

(13) "É lendo autores de menor envergadura,^e outros até completamente 
obscuros, que se descobre tudo o que e comum a eles e aos maiores 
... Tais autores de 2- ou 3â ordem, esses minores e esses minimi, 
dos quais a história literária nacional ou comparada, poe todo o 
cuidado em não desdenhar, adquirem em literatura geral um particu
lar interesse. Alguns dentre eles, que mal têm lugar na historiada 
literatura de sua pátria, foram causa do nascimento e_do desenvol
vimento de^tendências, de modas ãs quais os maioresnao se mostra
ram refratários. Outros, menos importantes ainda, nao exerceram , 
por assim dizer, nenhuma açao; porém receberam as influências es
trangeiras com tanto mais docilidade quanto lhes faltava forte orT 
ginalidade. Os seus escritos são testemunhos excelentes das correri 
tes de seu tempo, lembrando esses rochedos que2 colocados na super 
ficie das geleiras,^permitem pela sua deslocação verificar o movi~ 
mento lento e infalível da massa que os arrasta."

apud MURICY, J.C. de Andrade. Panorama do Movimento Simbolista.Bra 
silia, MEC e INL, 1973, p.31. --------------------------------------------- ------
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Estas observações pareceram-me previa indispensável, 

antes de passar ao plano do trabalho. Os dois primeiros capjí 

tulos visam apenas situar o leitor. Trata-se de um panorama da 

poesia brasileira da época e de um pequeno histórico dos C£ 

mentarios críticos que pude reunir sobre a influência de Bajj 

delaire no Brasil, abrangendo o período estudado. Seguem-se as 

analises dos poetas, correspondendo cada uma delas a um capjí 

tulo; a sua sucessão obedece a ordem cronológica dasobrasmais 

significativamente baudelairianas.

Achei desnecessário um capítulo exclusivamente sobre 

Baudelaire, pois o objetivo do trabalho não ê especificamente 

a sua obra, que conta com estudos importantes e de variados eji 

foques. Preferi, sempre que necessário, retomá-los, fazer r£ 

ferências ou citações para aclarar os aspectos que aparecem na 

obra dos baudelairianos brasileiros.

Ainda uma última observação sobre a aventura do ace£ 

so ãs obras. Fazer um trabalho sobre literatura do século XIX, 

significa, antes de mais nada, percorrer fi-chários de biblio

tecas, sofrer decepções, insistir com bibliotecárias, pois fi

cha r i o e acervo não são, no nosso país, coincidentes. E sobre 

tudo, contar com a boa vontade e a generosidade de bibliófilos.

Quando comecei o trabalho, percorri os "sebos" da 

cidade, na ingenuidade de encontrar alguns dos livros procura^ 

dos. Logo percebi que o corpus do meu trabalho estava todo e£ 

tronizado na Secção de Obras Raras da Biblioteca Municipal ; 

quando es ta va.

Aos poucos,consegui , graças a muita busca e sorte , 

obter exemplares ou xerox das obras. Menciono estes fatos, pois, 

em alguns momentos, tocar um determinado volume, tê-lo em mãos, 
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pareceu-me uma dificuldade intransponível.

Os trabalhos, em geral, começam com agradecimentos 

que dizem: "colaboração sem a qual este trabalho não seria pois 

sível". No meu caso, a frase deve ser entendida literalmente: 

a analise dos traços baudelai ri anos na poesia de Vicente de 

Carvalho e ate a inclusão do seu nome neste trabalho sõfoi po£ 

sível porque tive a oportunidade de consultar, numa bibliote

ca particular, a 1- edição de Ardentias, inexistente na Secção 

de Obras Raras da Biblioteca Municipal. Sou, por isso, infinj^ 

tamente grata a todos os que me abriram as portas de suas bj[ 

bliotecas e que me cederam, com comovente generosidade, preci£ 

sos volumes. Incorporo, pois, estes agradecimentos ao trabalho:

Ao Sr. Israel de Souza Lima, simpatia baiana insta_ 

lada no coração da Pauliceia;

Ao Sr. Jose Mindlin, que, com discrição guarda sua 

inestimável biblioteca e com generosidade a coloca ã disposi

ção de pesquisadores;

Ao Sr. Nelson Meirelles Reis, amigo que tira obras 

raras do bolso do colete;

Ao Sr. Erich Gemeinder, pelo presente de Rezas do 

Diabo;

Ao Sr. Libânio Calil, que gentilmente emprestou- me 

um álbum de recortes de jornais do arquivo da família de Teõ- 

filo Dias.



CAPÍTULO II

C0MMENT ON EST LU QUANV ON A VU gENIE (1)

(1) Alusão a um título do prõprioBaudelaire: "Comment on paie ses dettes 
quand on a du genie". É uma crônica em que ele conta um pequeno caso , 
"1'anedocte", de um escritor que propõe dois artigos ao seu editor por 
um bom preço e por outro, muito mais irrisório, encomenda-os a outra 
pessoa.
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1. TRADUÇÕES: ALAVANCA INICIAL

Baudelaire e as Flores do Mal apareceram nas letras 

brasileiras 14 anos após sua publicação, em 1857, na França. 

0 primeiro registro da leitura de sua obra são traduções.

Traduzir era moda no século XIX; não ha poeta que se 

preze que não tenha traduzido seus autores preferidos.

Fernando Seixas comovia Aurélia Camargo com tradjj 

ções de Byron, ã luz do luar:

"ScZxa-ó de4CA.evZa naQueZc momento a P. FZA.mZna 
o ZZndo poema de Bytion, ’ Pasitétna’. [-•<]

Ã4 vezc4 tiepetta aé ZA.aduçõe4 que havta £e£to 
daé poeÁtaò Aottaà do batido tngtêà; eéòaó 
jotaA üttenáutah, veAttdaò com eòmetio, toma 
vam matoti neatee na doce ZZngua ^ZumZnenó e, e 
noé ZãbZoé de SeZzaA que aó tieeZtava como um 
tno vadott. " (2)

Alencar refere-se a Byron, modelo por excelência do 

Romantismo e que, como veremos, prepara a recepção de Baude

laire no Brasil. Mas, em 1875, ano da publicação de Senhora , 

jã encontramos traduções das Flores do Mal.

A mais antiga até agora recuperada e de 1871: " Le

Poison", traduzido por Luís Delfino, inédita ate a publicação 

do seu fac-símile, acompanhada de um pequeno artigo, no Jor 

nal do Comércio, em 25.1 2.1 934 , sob os auspícios de Felix Pa^ 

checo, diretor gerente do jornal na ocasião.

Luís Delfino, poeta catarinense, tem uma obra variei 

da e copiosa, que reflete as tendências da nossa poesia, do

(2) ALENCAR, José de.’ Senhora. 3.ed. Rio de Janeiro, José 01ympio,1955. 
p.281.
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condoreirismo ao simbolismo . Uma enquete de A Semana, de 1885, 

considerou-o o maior poeta brasileiro vivo. Mas, tendo exerci_ 

do a medicina a vida toda, a sua obra ficou espalhada pelos 

jornais e revistas que a publicavam. Só a partir de 1927 seu 

filho. Tomas Delfino, começa a reuni-la em volume.

Isto explica que esta primeira tradução das Flores do 

Ma 1 tenha ficado inédita ate 1 934, quando o filho do poeta c£ 

locou nas mãos de Felix Pacheco um volume manuscrito de versos 

- "As minhas noites" - cuja produção estã, em geral, datada 

de 1871. Encontra-se aT a poesia "Um conto de Baudelaire" e a 

tradução, sem data, de "Le Poison". Posteriormente, ela foi 

publicada em 0 Cristo e a Adúltera, em 1941, obra praticamen

te composta de traduções:

"UeAZe o vZnho a maú óÓAdZda paZhoça 
Ve um Zux.o mZZagAOAo;

E no oZao de um vapoA AubAo, que. engAOAAa, 
Faz ÁuAgZA maZé de. um pÕ AtZco, que. Aoqa, 
Como um AoZ, que. descamba, um céu neAvo-io. 

VZZata o opZo o cZcZo do ZmpoA&ZveZ; 
AZonga o ZZZmZtado;

Abunda o tempo, e o gozo ZnexcedZveZ; 
E de um mo Ano pAazeA, negAo, teAAZveZ 
A aZma enchaAca, Znda atem do que Zhe e dado.

E nada dZito vaZe o toxZco ho AAendo, 
Que teuò oZhoò dZitZZam, 

Lago amaAgo, em que caZ a aZma tremendo; 
AbZémo, em que meuó Aonhoò, que cZntZZam, 
Como em veAde Zagoa, eòtão bebendo;

Não vaZe nada a baba de tua boca, 
Que tem pAodZgZo enoAme;

AZ òem pena uma aZma òe òu^oca;
AZ no oZvtdo eòmaZa, e ZneAme toca;
E a moAte acha-a na Zama, em que eZa do Ame..."



.15.

A tradução resultou desajeitada, mas praticamente r£ 

cupera todos os elementos do poema original, mesmo se os combj_ 

na de forma diferente como na 3- estrofe, em que "yeux verts”/ 

"1acs"/"gouffres amers" recombinam-se em "Teus olhos"/"lago a_ 

ma rgo"/"abi smo"/"verde lagoa".

A saliva, filtro em torno do qual gira o poema, trans^ 

muta-se em "baba da tua boca". TeÓfilo Dias, em 1882, traduz o 

mesmo poema, substituindo " ta salive qui mord" por "pressão i£ 

dizível/que morde", o que, segundo Antonio Cândido (3) teria 

sido um recuo do tradutor. Nesta Ótica, o primeiro tradutor de 

Baudelaire teria ousado mais. De qualquer forma, podemos regis^ 

trar dois dados: a introdução do adjetivo "nervoso" inexisten

te no poema francês e que sera muito usado pelos baudelairianos 

brasileiros e a escolha de um poema centrado numa relação erÓ 

tica entre a amada e o poeta.

A tradução seguinte e de Carlos Ferreira (1844-1913), 

escritor gaúcho que participou da "Sociedade do Partenon Lite- 

rãrio" e alcançou boa popularidade junto aos contemporâneos. 

Seu primeiro sucesso foi Rosas Loucas, a respeito do qual d£ 

clara Guilhermino César:

”0 fiando macabro c a ZZnguagcm hugoana dcAAC ZZ 
vfto afiaAtaA.am- no do ZZnZAmo daZcostoAo c Zamc 
ch.a, cm cujoa ax.A.aíaZA caZu como um petardo.” 

(4)

(3) Poesias Escolhidas - Teõfilo Dias. Sao Paulo, Conselho Estadual de 
Cultura, 1960. Nota 2. p. 11Õ.

(4) Historia literária do Rio Grande do Sul. 2.ed. Porto Alegre, Globo , 
1971. p.2167 ~~
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A poesia de maior acolhida entre a juventude pauli£ 

ta foi "Baile das Múmias". Guilhermino César atribui essa r£ 

percussão ao parentesco com a poesia de Álvares de Azevedo:

"A.quetaó eòtn.o e apatxonadaó, chet
/cando a cadãve*. e a ^toft, e*.a)num produto de. ce^t 
ta moigueAenttmentat que. temb/ia/vta Edga^td Poe, 
não houvcaa e pa/iente maté p^-Õxtmo a &ugen.tK tt 
gaqõeò e a^tntdadeó." (5)

É importante registrar-se que um dos primeiros poe 

tas a se interessar pelas Flores do Mal estaria impregnado pe 

la poesia de Álvares de Azevedo e que teria, através do maca_ 

bro, causado impacto entre os românticos. E o chão a partir do 

qual se começa a fazer a leitura da obra de Baudelaire.

Em Alcíones , de 1872, Carlos Ferreira parafraseia "Le 

Balcon", sob o titulo de "Modulações", classificando o poema 

como "inspiração de Baudelaire". Composto de sete estrofes, ij 

ma a mais do que "Le Balcon", retoma, no entanto, a mesma es^ 

trutura: estrofes de 5 versos, sendo o primeiro e o quinto i. 

guais. A dita "inspiração" aproxima-se tanto do poema francês 

que aparece mais uma tradução do que simples inspiração ou pa^ 

rãfrase. Retoma-se a situação, o momento e o espaço: o poeta 

evoca, ao cair da tarde, ã janela, os momentos felizes com a 

amada. As mudanças mais acentuadas aparecem nas primeiras es 

trofes :

"Vebtt vtòão dtvtnal cT mtnha doce amante, 
Saadoòa tnAptração da tãctda poeitat 
Que é da quadfta £e£tz do a^eto dett^ante 
V’aquete tmenòo amoA. de tmenia metodta, 
VebtZ vtòão dtvtna, Õ mtnha doce amante...

(5) op.cit. p.216.
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Ã taA.de, quando o Aot moA.A.ta no hoA.tzo nte 
OthãvamoA o céu AoztnhoA na janeta...
TZnhaA o Aeto cm ânAta, a paZtdez na faontc 
E eu ctngZa-te aA mãoA, aA tuaA mãoA, õ be£a, 
A taA.de quando o AoZ.., moA.A.Za no hoA.£zonte."

Os vigorosos vocativos que abrem "Le Balcon" - "Mère 

des souvenirs, maitresses des maitresses" - fragi1izam-se na 

"débil visão divina", banalizam-se na "minha doce amante". Se, 

no poema francês, a amada catalisa a existência do poeta - "0

toi, tous mes plaisirs' Ô toi, tous mes devoirs'", em "Modula^ 

ções", seu papel reduz-se ao de convencional musa inspiradora- 

"Saudosa inspiração da lúcida poesia".

"Le Balcon" concentra-se na repercussão da lembrança 

amorosa na alma do poeta; "Modulações" procura recuperaras re<a 

ções femininas e acaba por fazer presente pálida e ansiosa dhj 

sa român ti ca:

"TtnhaAo Aeto cm ânAta, a paZZdez na^A-ontc."

Nas estrofes seguintes, estamos praticamente diante 

de uma tradução, excetuando-se o 29 verso da 3- estrofe:

"Que fcApacc cAt pA.o^ondl que Ze cocua. eAt 
putAAant'. ”

A reflexão metafísica se perde e ê substituída pela 

observação de uma sensação em plano mais individualizado:

"0 coA.aç.ão paZptta e não ac pA.0Ata exangue;"

0 aspirar o perfume de sangue amado ê conservado e 

serã retomado pelos baudelairi a nos posteriores; a 3- estrofe i ri 

troduz "lúbricos abraços", inexistente no original e que apoji 

ta uma sensua1ização da poesia baudelairi a na , a tônica de sua 

recepção na década de 80.
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0 titulo do poema "Modulações" alude ao seu ritmo 

cadenciado, marcado pela repetição do 19 e do 59 versos, re£ 

peitada por Carlos Ferreira. Apesar das várias imitações r£ 

cuperarem métrica e ritmo do modelo francês, não será esta a 

tendência marcante dos nossos baudelai ri anos, que se concen

trarão, via de regra, nos aspectos temáticos e nas imagens.

Há ainda, em A1ciones, outra marca baudelairiana: £ 

ma das epígrafes de um longo poema, "0 insone", e a primeira 

estrofe de "L'Irrêparable":

"PouvonA-nouó etoa^efi vZeax, 
QuZ vZí, ^'agZte e-t óe 

EX nouJiJii.t de. nouò comme Ze. ve.fi de^ mouté, 
Comme de. chêne clienZZZe?”

Fora a epígrafe, nada há de baudelairiano nesta £ 

bra, em que a morte se faz presente através de fantasmas sepul 

crais e macilentos. As outras epígrafes - de Alvares de Azev£ 

do, Shakespeare, Musset, Lamartine - indicam, bem como o tra^ 

tamento do tema, a filiação romântica do poema.

Em 1874, Regueira Costa faz uma tradução de "Le Jet 

d'eau" em suas Flores Transplantadas. Felix Pacheco, no ref£ 

rido artigo do Jornal do Comércio, diz ter notícias dessa tra^ 

dução por intermédio de Onestaldo de Penafort. J. A. Haddad 

menciona-a no seu levantamento de 1957. Tavares Bastos a i ri 

clui no seu Baudelaire no idioma vernáculo, de 1963, com refe 

rência bibliográfica completa e inclusive a paginação. Infeli^ 

mente não tive oportunidade de consultá-la (6).

(6) REGUEIRA COSTA. Flores Transplantadas. Recife, Tip. Comercial, 1874. 
p.61.
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0 primeiro registro da leitura das Flores do Ma1 no 

Brasil são estas traduções, daí terem sido examinadas a parte. 

Nelas já estão expressos alguns dos traços de assimilação da 

poesia baudelairiana como a escolha da temãtica erótica e a 

sensualização do modelo.

Atualmente, com o impulso dos estudos linguísticos, 

a tradução é encarada de forma científica, como um trabalho de 

decodificação, que deve ser o mais exato possível. Segundo R£ 

man Jakobson, não se cogita mais da impossibilidade de trad£ 

zir, pois todo signo linguístico é passível de tradução.

Mas, esta postura é recente e no passado os traduto 

res deixavam-se levar ao sabor de seus impulsos e gostos. Ne£ 

ta medida, para a literatura comparada, a tradução pode ser 

significativamente reveladora no estudo da difusão da obra de 

um autor estrangeiro em outra literatura.

Podemos até citar dois casos relacionados a Baude

laire, mencionados por P. Brunel em Qu'est-ce que la littera- 

ture comparée? (7). 0 primeiro e o da tradução das Flores do 

Ma 1 na Alemanha: os alemães teriam encontrado muito mais Ba]j 

delaire na tradução cuidadosa de W. Hausenstein do que na deSte 

fan George, esta "mais georgiana do que baudelairiana ". 0 se 

gundo se liga ã atuação de tradutor do próprio Baudelaire: na 

opinião de um humorista americano, temos um medíocre autor 

mericano, Poe, e um genial escritor "francês", o mesmo Poe, na 

tradução de Baudelaire.

A tradução, no século XIX, era, assim, muito freqüen 

temente, uma interpretação do autor traduzido.

Daqui para frente, só eventua 1mente recorreremos ãs

(7) BRUNEL P. et alii. Ou^st-ce oue la littéiature comparée? Paris , 
Armand Colin, 1983. p.43/44.
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traduções. Serão utilizadas quando revelarem aspectos signifi 

cativos da penetração de Baudelaire na poesia brasileira, re 

forçando tendências da imitação poética; sÕ nos interessarão 

na medida da sua infidelidade.

2. CRÍTICA

A primeira referência ao nome de Baudelaire em tex_ 

to não poético data do mesmo ano da primeira tradução, 14 a 

nos após a publicação das Flores do Mal ; ê mencionada por Faus^ 

to Cunha:

"Em 1871, p^e-^ueZando o& Aaabeò coa de CampoA Ca^L 
va£h.o, LuZa GuZmaaãeA JunZoa já noA dZz que o 
autoa Ao^nZa a daA 'extravagâncias de
BaudeZaire'. Não eoZAa aZguma, é ciaro.
Akci o frito e que chegara a.o noAAO paZs a frima de 'bizarro', 
de ’ boêmio', de’ eAcandaZoso ’ do amargo gênio daA FteuU du Ma£''(8)

Artur de Oliveira, jovem e bem relacionado intelec

tual, que esteve na Europa entre 1870 e 1873, faz, em carta,

uma referência a Baudelaire:

"Romancea de pacotiiha, vindoA do eAtrangeiro 
oa peAadeioA de parvoZce au front de taureau, na 
^raAe de. Ch. Baudeiaire , eiA o paAto da 
intetigencia de noAAa mocidade." (9)

(8) In: Vicente de Carvalho - Poesia. 2.ed. rev. Rio de Janeiro, Agir , 
1977. p.19.

(9) pjspersos. Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Letras, 1936. p.219.
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Na critica, a referência mais antiga ao poeta fraji 

ces que encontrei e de Josê Lopes Trovão, acirrado republica

no, no prefácio de 0 Régio Saltimbanco de Fontoura Xavier, em 

1877:

"MaZódo que eles [oá outros poetas^ tens as ca 

racterlzações acentuadas da nova escola: - IÕ_ 
glea fusão do realismo e do romantismo, por 
que encerra a fria observação de Baudelaire e 
as surpreendentes deduções do velho mestre (/. 
Hugo.”

No seu prefacio ã Pari si na de Carvalho Junior, Artur

Barreiros observa, em 1879:

"Compõem a segunda parte dos Escritos PÕstumos 
os primorosos sonetos escritos ao jeito dos 
de Baudelaire e mo dl ficados ao mesmo passo pe 
lo temperamento e pela Individualidade do poe 
ta.

ksslm, ganharam um tom menos satânico e mais 
quente que o do modelo.

£ a poesia da febre, da sensualidade, do pra 
zer levado ate a dor, do beijo que fere, do a 
mor que rasga as velas, num deslumbramento e 
num delZrlo, para beber o prÕprlo sangue.

Neste des compassado amor ã carne, certo de ha 
ver o seu tanto quanto de artificial; mas, co 
mo observa Th. Gautler nos versos das Flores 
do Mal, e eu noto nestes, a poesia pode ser 
mã; comum nunca o e."

Ainda em 1 879, surge, na Revista Brasileira, o arti

go de Machado de Assis, "A Nova Geração", destinado a conver

ter-se em marco para o estudo da poesia brasileira deste P£ 

riodo. Trata-se do balanço arguto de um contemporâneo sobre es 

te momento de transição da poesia brasileira, ce.ntral i zando - 

se no estudo da obra de 12 jovens poetas. Divide-se em três 



. 22.

partes: uma visão geral e rápida da poesia do período, a análj 

se de cada nome em particular e uma pequena conclusão.

Machado afirma a existência de uma "tentativa de poe 

sia nova", ainda em busca de titulo e de definição, apoiada em 

uma sÕ certeza: a reação contra o Romantismo.

0 primeiro ponto discutido ê a recepção de Baudelaire, 

tido como realista, com o que ele não concorda. ApÕs retomar do 

prefacio de 0 Régio Saltimbanco exatamente o mesmo trecho aqui 

citado, afirma:

"AquZ tem o 4 uma de^ZnZção a44az afiZAmatZva e cta 
tta, e 4e Znexata em paAte, admZAaveZmente j'u4ta, 
como objeção. VZgo que em paAte e Znexata, poA 
que 04 teAmo4 BaudetaZAe e A.eaZZ4mo não 4e coa 
Aeópondem tão ZnteZAamente como ao e4CAZtoA Zhe 
paAece. A.o pAÕpAZo BaudeZaZAe Aepugnava a e£a4- 
ét^Zeação de AeaZZòta - cette grossière épithete, 
eécAeveu eZe em uma nota." (10)

(10) A Nova Geraçao. In: ________. Critica literária. Rio de Janeiro ,
Jackson Editores, 1946. p.191.
Dada a importância deste ensaio para o presente trabalho, nas prõxi^ 
mas citações sõ será indicada a paginaçao no corpo.
Ainda uma observação, quanto ã expressão "cette grossiere êpithete", 
citada por Machado de Assis provavelmente de memória. A referida no 
ta, em que Baudelaire teria usado a expressão, figura junto a uma 
carta do marques de Custine que, confessando sua admiraçao por Baud£ 
laire, critica sua escolha de temas:
"Vous voyex, Monsieur, je ne suis point un rêaliste."
Ao que o poeta retruca, empregando não o termo "epithête" mas sim "é 
tiquette" que parece diretamente pedido pelo verbo "coller":
"Ni moi, non plus. - II est prêsumable que M. de Custine,qui nemecoji 
naissait pas, mais qui était d'autant plus flattê de mon hornmage 
qu’i1 se sentait injustement neglige, se sera renseigne auprès de 
quelque âme charitable, laquelle aura collê ã mon nom cette gros- 
sière etiquette. C.B."
In: BAUDELAIRE, Charles. Juvenilia. OEUvres posthumes. Reliquice. 

Notes par Crepet, Jacques et Pichois, Claude. Paris, Louis 
Conard, 1917. v.2. p.137.



. 23 .

Mais a frente, reitera seu desagrado quanto a cias 

sificação, corrente na época, de Baudelaire como realista:

"Quanto a não ie.t ií dtga que. a 
tmttação é mat-i tntenctonat do que. ^ettz. 0 
tom doò tmttadoK.eò e. demaétado ca.u; e. attaó 
não e. outfta a tx.adtç.ão de. BaudeZat^.e entn.e 
nÕò, T/iadtção e.A.siÔne.a. Satãntco, vã, mai t.e.a 
ttóta o auto/L de. D. Juan aux enfers e. da 
Tristesses de la Zune (p.198)

Machado concorda com a dupla influência de Hugoe Ba£ 

delaire para caracterizar a poesia do período, Acha, alias, que 

o novo movimento ê "determinado por influências estrangeiras uj^ 

trama ri nas ".

Entre os poetas enfocados por Machado de Assis estão 

Carvalho Junior, TeÕfilo Dias e Fontoura Xavier. Sõ farã ref^ 

rência a influência de Baudelaire em Carvalho Junior, o que se 

entende facilmente: os poemas baudel airianos dos outros dois a_ 

parecem em Fanfarras e em Opalas, de 1882 e 1884, respecti vameji 

te.

0 balanço final de "A Nova Geração" considera, que,a^ 

pesar da falta de unidade e de definição, o esforço da poesia 

de romper com o passado e acompanhar o ritmo moderno é positi

vo .

Sílvio Romero, em sua Historia da Literatura Brasilei

ra (1888), ao fazer um apanhado da influência francesa no Bra_

sil, menciona a "poeòta mo.ibtda e. òatãntea de BaudetatA.e" (11 ),

(11) História da literatura brasileira, 3.ed. Rio de Janeiro, José Olym- 
pio, 1943.'v.3. p.221.
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seguida do "neaZZhmo bnuto de KZch.epZn" (12). Em outros momeni 

tos, comenta ainda, no mesmo tom, autores europeus:

"Em nohho mundo o cZdentaZ oh poucoh vendadeZnoh 
pehhZmZhtah, oh dehabuhadoh de tudo e de todoh, 
Zn.n.emedZaveZmente condenadoh a ho^nen. a Zmenha 
don. ZnapagãveZ dah dehZZuhõeh, maZh do que. de 
hZZuhõeh, vendadeZna condenação ã pn.Zhão da vZ 
da, hão heneh compZetamente dehequZZZbnadoh, co_ 
mo en.a BaudeZaZne, como en.a Ed. Poe, como en.a 
em pante FZaubent, como ena o pnÕpnZo Schope- 
nhauen.” (13)

Silvio Romero estabelece também uma surpreendente hi£ 
rarquia e adequado parentesco entre Alvares de Azêtío e Baudelaire:

”...' e no Conde Lopo, necentemente pubZZcado, hã 
muZto dehhe hatanZhmo, dehhe dehpnazen da vZda 
em que veZo acaban o nomantZhmo . Hã apenah maZh 
taZento do que em BaudeZaZne; ponque, de envoZ 
ta com oh dehaZentoh e extnavagãncZah do gene- 
no, em Azevedo apanecem ah manZ^ehtaçõeh de ZZ 
nZhmo que não pohhuZa tão eZoquenteh o poeta 
^nancêh." (14)

Os regi stros segui ntes da influência de Baudelaire fa. 

zem-se jã na critica deste século.

José Veríssimo, em sua Historia da Literatura Brasi

leira (1916), seguiu explicitamente Machado de Assis:

(12) Jean Richepin (1849-1926) é poeta francês contemporâneo dos nossos 
baudelairianos e figura em várias epígrafes das poesias de Medei
ros e Albuquerque, no decênio de 80.

(13) op.cit. v.5. p.123.

(14) op.cit. v.3. p.278.
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"Não houve no Brasil, como não houve em parte 
alguma, poesia que se possa chamar de natura 
lista no mesmo sentido em que se fala de ao 
mance, e ainda de teatro, naturalista. £ que 
não existe poesia sem certa dose de Idealis
mo, Incompatível com tal naturalismo. Engana 
vam-se redondamente, como no tempo lhes mos^ 
trou Machado de Assis, os Imitadores Indlge 
nas de Baudelaire que nas Fleurs du Mal bus_ 
cavam j ustlflcação do seu realismo ou natura 
llsmo. E sua Inteligência os condenou ã Imi
tação pueril e falha." (15)

Mais ã frente, retoma a idéia de influência distorcj 

da de Baudelaire, provavelmente ainda na esteira de Machado de

Assis:
"Nesse grupo (Augusto de Lima, Olavo Bllac,TeÕ_ 
filo Vias, Raimundo Correia), a poesia, so_ 
frendo as Influências do pensamento moderno, 
não exo rbltava de sua natureza. Mantinha - se 
entre o nosso lirismo tradicional e a nova 
poética, oriunda dos parnasianos franceses. 
Misturava-lhes, allãs , Baudelaire, que não 
chegou a entender, e continuava a admirar e 
Imitar Hugo." (16)

José Veríssimo cita e retoma as idéias de Machado,

sem aprofunda-1as, nem 

parece ter endossado a

reproduzi-las com todas suas 

opinião do crítico anterior.

nuances.

Mas esta

reprodução, numa certa medida truncada 

desta influência. Ao estudar os poetas 

«krp a influência de Baudelaire sobre
$ O LM e u

reduz e limita o exame 

isoladamente, nada diz 

TeÕfilo Dias, embora men

cione Fanfarras.

História da literatura, brasileira. 
(l ' " 

Rio de Janeiro, Francisco Alves,

(16) op.cit. p.366.
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Nenhuma novidade acrescenta Manuel Bandeira em sua 

introdução ã Antologia dos poetas brasileiros da fase parna

siana (1937). Assinala apenas que a influência de Baudelaire 

jã havia sido apontada pela critica antes mesmo do uso da p£ 

lavra "parnasiano". Sobre Carvalho Junior, retoma os elogios 

de Machado de Assis.

Em 1957, em comemoração ao centenário das Flores do 

Mal , surge a primeira tradução completa da obra, levada a ca_ 

bo por Jamil Almansur Haddad. E precedida pelo primeiro est£ 

do especifico sobre a influência de Baudelaire no Brasil, que, 

segundo o autor, abre um filão muito fértil de pesquisas. Pr£ 

fãcio erudito, de cuidadosa e ampla bibliografia, dã numerosas 

pistas e traz informações preciosas, sobretudo em relação a 

Cruz e Sousa, autor no qual mais se detêm. Tendo jã feito es^ 

tudos sobre Alvares de Azevedo e sobre o byronismo, ressalta 

a sua importância para preparar a recepção das F1 ores do Mal ; 

e preparã-la ã sua feição.

Corrobora esta opinião Onédia Barboza, em sua tese 

de doutoramento, de 1969, publicada posteriormente:

A. Haddad acftedZta que. pode. tZgafi Bau 
detaZfte ao byfionZòmo bftaòZZeZfto e acftedZtamoi 
nõt que. de. ^ato byftontàmo de. eoZoftZdo aZ
vafieòZno pftepafto u muZto be.m o ambZente pafta a 
c eZtação e ftepeftcuAAão de. BaudeZaZfte no BftaóZZ, 
LuZa VeZfiZno, tftadutofi de BaudeZaZfte, teftZa ^oft 
qo^amente. que eòeoZheft o poema da taça de efia. 
n£o na óua Zncufiòão de tfiaduto ft d obfta de Byfton." 
(17)

Byron no Brasil: traduções. Sao Paulo, Atica, 1974. p. 271 .
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Este trabalho sobre Byron é de grande interesse para 

uma pesquisa sobre a influência de Baudelaire na poesia brasi_ 

leira, pois,além de sugestões diretas, muito esclarece sobre a 

atividade intelectual do século XIX.

Contribuição fundamental para o estudo da poesia br£ 

sileira do período e o capítulo "A renovação parnasiana na poe 

sia", de Pêricles Eugênio da Silva Ramos (1959), que se encon

tra na Literatura no Brasil, dirigida por Afranio Coutinhoeoji 

de ha a classificação de 38 poetas das três últimas décadas do 

século passado. Nele o crítico procura organizar a massa poétj[ 

ca produzida nessa época, de configuração variada e até antagÔ 

nica. Sera retomado, em detalhe. no nosso próximo capítulo. 

Por ora, interessa-nos, pois aí encontramos o primeiro cotejo 

de versos de Baudelaire e de Teõfilo Dias e a demonstração do 

parentesco poético entre o poeta maranhense e Carvalho Junior.

Outro trabalho importante do mesmo autor é Do Barro

co ao Modernismo (2.ed. 1 -979) . E um estudo da nossa poesia do 

Barroco ao Modernismo, como indica o título.. Embora organizado 

cronologicamente, mais do que uma história da literatura, ê um 

conjunto de ensaios sobre poetas e grupos poéticos. Além das 

nãlises pertinentes, seu interesse consiste em deter-se também 

em nomes pouco estudados.

Fundamentais para um estudo da influência baudelairia_ 

na são os dois trabalhos do Prof. Antonio Cândido: a introdução 

ãs Poesias Escolhidas de Teõfilo Dias (1959) e " Os primeiros 

baudelairi anos do Brasi1"(1 973 ). A este jã fiz referência por 

ter sido o ponto de partida do meu trabalho. Quando o ini

ciei, sÕ existia na versão publicada na revista Studia Ibe 

rica. Em 1987, foi reeditado em versão ampliada num volume de 

ensaios, A educação pela noite. 0 primeiro e talvez o único es 



. 28.

tudo minucioso e especifico sobre a influência de Baudelaire 

num determinado poeta. Não vou me deter, neste capitulo de 

perspectiva grande angular, nesta análise. Voltarei a ela 

quando estudar o poeta TeÕfilo Dias.

Também estudos sobre o Simbolismo não deixam de fa^ 

zer referência ã influência do poeta francês e do seu papel 

na formação desta estética. E falando-se em Simbolismo, deve 

-se começar pelo Panorama do movimento simbolista no Brasil 

(1948), de Andrade Muricy. Na introdução, ele situa o poeta 

francês no quadro do movimento, considerando Cruz e Sousa 

o seu representante brasileiro e o poema em prosa Evoca

ções , "No Inferno", "o mais ardente de qaantos ditirambos se 

Zenham dectZcado a gZÕ-^Za do poeta de Les B-tears da Ma£”. As 

referências a outros baudelairianos encontram-se nasnotasque 

antecedem os poemas de cada autor.

Em 0 Simbolismo (l.ed. 1966), Massaud Moisés faz um 

balanço rápido e objetivo do movimento no Brasil e dã uma re 

lação dos baudelairi anos mais remotos, com suas obras e datas 

de publicação, pois acha que a raiz deste movimento esta na 

influência de Baudelaire:

"Como facilmente se compreende, a instalação do 
Simbotismo no Brasil longe esteve de efetuar - 
se ex-abrupto. Com efeito, resultou dama série 
de ocorrências que, somadas e avolumadas, for 
maram um ambiente propicio d instauração da i 
déia nova. Tirante aquilo qae no Romantismo jã 
o denuncia oa prepara, o mais recaado aco nteci 
mento qae registra ama transformação estética 
ramo do Simbolismo, vincula-se a Baudelaire. Co_ 
mo se sabe, desse poeta fnancês partiram prati 
camente todas as tinhas de força qae compõem a 
poesia moderna, vãaios 'ismos* em voga desde a 
ultima vintena do século XIX, ent^e as quais o
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pAÕp/iZo SZmboZZómo. A AtgoA, naõ the deu oAtgem, 
maó tAouxe condtçõe6 e atgun6 do6 en6tnamento6 
qu.e o ^Zze^am po66Zvet, - o que não e poucof..^ 

Na cAonotogta que íq. 6egue, e que vat 6e ceAAan 
do a pouco e pouco, aZnda e a pAe6ença de Bau- 
detaZAe que a66Znata a tAan6Zqão entAe a poe6Za 
AomãntZca, ou me6mo paAna6Zana, e a poe6Za de 
nZtZdo6 acento6 6ZmbotZ6ta6. Com o tempo, ou 
tAa6 Zn^tuÔncZa6 vZAZam acA06centaA-6e ã baude 
ZaZAZana no e6tabetecZmento do novo Zdeat de a.A 
te. " (18)

Alfredo Bosi, em sua Historia concisa da literatura 

brasileira, esclarece em visada sucinta e precisa, a deforma

ção que as Flores do Mal sofreram na leitura dos nossos poetas 

rea listas:

"De BaudetaZAe a66ZmZtam 06 no66o6 poeta6 AeatZ6 
ta6, CaAvatho Junto A e Teõ^Zto DZa6, pAecZ6amen 
te 06 tAaqo6 mat6 6en6uat6, de6 ^ZguAando-06 poA 
uma teZtu.Aa po6tttvt6ta que não AO6po nde ao u 
ntveA6o c6tettco e Acttgto6o da6 F£oac6 do Mat. 
0 0A06 baudetatAtano, maceAado peto AemoA6o e 
peta 6ombAa do pecado, C6ta tonge de6ta6 expan 
6Õe6 caAnat6, quando não caAntvoAa6, de CaAva- 
Zho Ja.. ••

Como um bando voAaz de tãbAtca6 jumenta6, 
1n6ttnto6 cantbat6 Ao^oAvem-me o petto 

("kntAopo ^agta”) 
ou de ZeÕ^tto DZa6,

da pA06a, en^Zm, no6 mu6cuto6 can6ado6 
cAavam com avtdez 06 dente6 a^tado6

("A Matttha")

(18) Q Simbolismo. São Paulo, Cultrix, 1973. p.48.



.30.

AòóZm, e de um Baade£aZA.e í/ieóZZdo que. deco^/ce 
o pA.imeix.o veio sieatista-parnasiano entre nos; 
de-£e e da. poesia ainda romântica, mas contida 
e correta, de Luis Vet^ino e de. Guimarães Jr., 
poeta dos Corimbos (1869) e dos Sonetos e Ri
mas (1S8Õ) e, en^im dc Machado dc Assis que a 
brigou a nova geração nas suas crônicas tite- 
rãrias e deu exempto de um estito sóbrio e re 
^texivo em atguns poemas escritos d roda de 
18 80, en^eixados mais tarde nas Ocidentais. " 
(19)

Em Decadismo e Simbolismo no Brasil (critica e poeti

ca) (1 980), Cassiana Lacerda Carollo retoma as informações que 

circulam sobre a influência de Baudelaire, especialmente atra^ 

ves de P.E. da Silva Ramos, e canaliza-as para o papel que de 

sempenharam no decadismo.

Alêm dos artigos mencionados, hã outros específicos

sobre determinados poetas que, meio às análises, tratam rapida 

mente da influência do poeta francês no autor em questão. Se^ 

rão retomados oportunamente (20).

De tudo que foi exposto podemos, nao digo tirar coji

clusoes, o que seria prema turo, mas fazer algumas observações.

(19) História concisa da literatura brasileira. 2.ed. São Paulo, Cultrix, 
1974. p.245.

(20) São:
CARVALHO, Fernando de. Introdução. In: Wenceslau de Queiroz - Poe
sias Escolhidas. São Paulo, Conselho Estadualde Cultura, 19627

CUNHA, Fausto. Apresentação. In: JVJcente de Carvalho - Poesia . Rio 
de Janeiro, Agir, 1977. (col. Nossos Clássicos).

PACHECO, João. Novo veio da corrente lírica. In: _______ . 0 Real is
mo. 4.ed. Sao Paulo, Cultrix, 1971.
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Em primeiro lugar, no fim dos anos 70 do século XIX, 

Baudelaire era lido, no Brasil, como poeta realista e satânico. 

A leitura realista era considerada impertinente por um leitor 

mais atento como Machado de Assis.

Mas o satanismo baudelai ri ano, elemento presente nas 

F1ores do Mal, encontrou acolhida imediata na Europa e a leit£ 

ra satânica não seria assim um fenômeno sõ brasileiro.

Seu primeiro leitor ilustre, Victor Hugo, captou-lhe

o lado inovador e atribuiu-o ao macabro:

"Vouz dotez Ze cZeZ de Z'ant d'on ne óaZt queZ 
nayon macabne. Vouò cneez un ^nZò^on nouveau." 
(canta de 06.10.1859)

Essa citação corre mundo pela metade: em geral, cita 

-se a segunda frase. Retém-se o frísson, esquece-se o sopro que 

o causa .

Mario Praz chama atenção para esta primeira repercus.

são da obra:

"Ma ZZ '^nZóóon nouveau' che Zn ZuZ òentZnono Z 
contemponaneZ non va nZcencato Zn. queZZe poeòZe 
che pZu cZ pZace dZ Zeggene oggZ; Zn BaudeZaZne 
deZZ'età che ^u òua ^u ZZ BaudeZaZne AatanZco, 
che naccogZZeva Zn un AceZto mazzetto Ze on 
chZdee pZu Atnàne, Ze anoZdee pZu. moétnuoò e deZ 
Za óeZvaggZa ^Zona tnopZcaZe deZ nomantZòmo ^nan 
ceòe. QueZZo che vZdeno Z contemponaneZ ^u ZZ 
poeta che ena andato a cencane Za òua Zt>pZna- 
zZone - òon panoZe de SaZnte-Beuve - 'a Z'extne 
mZte du Kamtchatka ZZtténaZne' pen coótnuZne ZZ 
òuo cunZoéo chZoéco, Za 'VoZZe BaudeZaZne’”(21)

(21) La Carne, la Morte e il Diavolo nella letteratura romantica. Firenze, 
Sansoni, T976. ~p. 115-6.
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Segunda observação: a repercussão da poesia de Baud£ 

laire não sõ é reconhecida pelos críticos, como também serve 

de base para definir novos rumos poéticos: poetava-se ã Baud£ 

laire ou ã Hugo.

Terceira observação: durante muito tempo, a crítica 

seguiu a esteira de "A Nova Geração", ponto obrigatória para t£ 

dos os que tratassem da poesia do fim do século XIX. Praticameji 

te nada de novo se acrescentou ao que dissera Machado de Assis 

até os artigos de P.E. da Silva Ramos e de Antonio Cândido,que 

contribuíram com novos dados e análises. Além de um enfoque gl£ 

bal do momento literário, da inserção dos baudelairi anos no pe 

ríodo, analisaram e cotejaram textos poéticos, neles fundamentando 

diretamente suas observações, em que oportunamente nos detere- 

mos.



CAPÍTULO ITT

ERA PA LIRA VARIEGAPA
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"MoA.to! MoA.to! deAgA.aça! e moA.to o RomantZAmo!"

(TomaA VeZ^Zno) (1)

A partir de 1870, "um bando de idéias novas", na e>< 

pressão de Silvio Romero, impõe-se ao panorama cultural bras_£ 

leiro. Vindas da Europa, as teorias de Comte, Taine, Darwin , 

Haeckel surgem no Brasil; o evolucionismo e o positivismo pa£ 

sam a comandar o momento intelectual. 0 desenvolvimento do 

cientificismo solicita uma visão mais objetiva da realidade , 

deixando para trãs o intermédio dos mitos idealizantes do R£ 

mantismo. A inteligência nacional abraça as idéias liberais , 

abol icionistas e republicanas.

Consequentemente, após o reinado inconteste do Ro^ 

mantismo nas letras brasileiras, novos ventos sopram na po£ 

sia. Os coevos cedo tornam-se conscientes das mudanças. 0 r£ 

ferido artigo de Machado de Assis, "A Nova Geração", é de 1879 

e admite, a partir do título, o surgimento de uma nova poesia. 

Apesar da consciência das mudanças, os rumos ainda não se d£ 

finiram. Sõ hã uma certeza: reage-se contra o Romantismo. 0 

balanço feito por Machado de Assis ê bem claro:

"VZmoA que hã uma tendêncZa nova, oA.Zund.a do £aA_ 
tZo deZxado peZo abaAo do AubjetZvZAmo e do de 
AenvoZvZmento daA mo deA.naA teoA.ZaA eZentZ^ZcaA ; 
vZmoA também que eAAa tendêncZa não eAtã peA^eZ 
tamente eaA.aeteA.Zzada, e que oa pA.opA.ZoA caca.Z- 
toA.eA novoA tentam achaA-Zhe uma de^ZnZção e um 
cAedo; vZmoA en^Zm que eAAe movZmento e deteAmZ 
nado poA. Zn^ZuencZa de ZZteAatuAaA uZtAamaA.Zna A 
(p.201 ).

(1) DELFINO, Tomás. Gazetinha. 11 jan. 1882. apud BANDEIRA, Manuel. Anto^ 
logia dos poetas ~brasileiros da fase parnasiana. Rio de Janeiro, Tec- 
hõprit , T9657 (ColT Edições de Ouro). p.T4.
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0 depoimento de Wenceslau de Queiroz, em 1910, ao 

prefaciar o Livro Póstumo de Ezequiel Freire e esclarecedor e 

importante, por se tratar da opinião posterior de um contemp£ 

rãneo. Ele retoma a trajetória de 9 dos 13 poetas analisados 

por Machado de Assis, em "A Nova Geração":

"VaZ a óua despreocupação de escoZas ZZterãrZas, 
apesar de ter eZe zequZeZ FreZre^ aparecZdo 
por voZta de 1874, numa ^ase de nona ZZteratu- 
ra em que cantavam poetas como Fontoura XavZer, 
TeÕ^ZZo VZas, Afonso CeZso Jr., CarvaZho JunZor, 
VaZentZm MagaZhães, AZberto de OZZveZra, Marta 
no de OZZveZra, LucZo de Mendonça, Artur de Aze 
vedo e outros, - todos maZs ou menos dZspostos a 
abandonar as tradZções ãZtZmas do romantZsmo de 
ÁZvares de Azevedo, Castro AZves e Fagundes Va 
reta e, portanto, apareZhados a seguZr quaZquer 
tendencZa, contanto que não Zh.es tro uxess e esta 
o ba^Zo de um passado ZZterãrZo de um descomedZ 
do sensZbZZZsmo poetZco.

Nota-se, por Zsso, que aZguns desses poetas, de 
começo, conquanto apresentassem uma ZncZZnação 
nova, um sentZmento dZverso do dos prZmeZros e 
segundos romãntZcos, não tZnha^eo ntudo, adquZrZ 
do atnda uma £eZção assaz caracterZstZca e de^Z 
nZtZva do movZmento poetZco então ZnZcZado.

AssZm, Fontoura XavZer nada maZs era do que um 
VZctor Hugo reduzZdo, com ZdeZas de Prud’h.on,co 
mo se pode ver no seu jã esquecZdo RêgZo SaZtZm 
banco; Teo^ZZo VZas, apesar de ser o poeta de 
raça desde a LZra dos Verdes Anos, jã patentea
va, ao de Zeve, a sua predZZeção por CharZes Bau 
deZaZre, - predZZeção que maZs tarde se acentua 
ra a ponto de eZe nos dar as Fanfarras, em que 
manZ^esta a Zn^ZuencZa daqueZe poeta francês ; 
Afonso CeZso JunZor tZnha jã o seu poeta de ca 
bcceZna - era o GonqaZves Crespo das MZnZaturas, 
notando-se que dessa Zn^ZuêncZa existe aZgo cw 
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p^oduçõeó doA VeuaneZoA, e depoZA, em outA.aA daA 
TeZaA SonanteA, poAto que menoA dZA.eta* CaA.uaZh.0 
JunZoA. entA.egaua-AC todo a Ch.aA.ZeA BaudeZaZA.e , 
noA acua AonetoA de poeAZa caA.naZ, qae eAtao h.o_ 
je oZuZdadoA, maA que ^oA.am muZto apA.ecZadoA pe 
Za Aua nota ^A.ancamente, cAcandaZoAamente AenAuaZ; 
VaZentZm MagaZhãeA atA.eZava-A e ao caA.A.0 uZto a.Zo - 
ao da poeAZa junqueZA.eana, com acua uca.aoa AenAZ 
ueZmente deAcaZeadoA AobA.e oa do gA.ande poeta Zu 
AZtano, e eAtaua aA uoZtaA com a IdéZa Noua, con 
Aoante ac obACA.ua noA Canto a e LutaA; AZbeA.to de 
0ZZueZA.a, conquanto tZueAAe dado aoA acua uca.aoa 
0 tZtuZo de CançõeA A.omântZcaA, já £aZaua do ZZ 
A.ZAmo condenado doA tA.ouadoA.eA antZgoA com 0 deA_ 
dem oZZmpZco de quem Aente em aZ uma aZma noua, a 
quaZ, poA.em oAcZZaua entA.e eAta e aqueZa oA^centa 
ção, entA.e eAta ou aqueZa Zn^ZuêncZa de poeta ca_ 
tA.angeZA.o; LãcZo de Mendonça jã pA.eZudZaua, naA 
AuaA NeuoaA MatutZnaA,uma poeAZa peAAoaZ e poZZ- 
tZca a um tempo, A.e^Zexo, em paA.te, da eAcoZa hu 
goana na Aua ^aAe de ZdéZa AocZaZ; AA.tuA. de Aze- 
uedo jã hauZa dado ã eAtampa tA.CA opuAcuZoA - 0
dZa de ^ZnadoA, A Aua do OuuZdoA. e SonetoA, em 
que a ZmpA.cAAao de NZcoZau ToZentZno e>.a uZaZucZ!' 

(2).

Esse balanço sublinha a falta de direcionamento da 

geração e seu esforço para não prolongar a agonia do romantis

mo; sublinha a atuação das diversas influências estrangeiras 

neste momento de busca de rumos, reduzindo, ãs vezes, os poe 

tas a meros imitadores, como e 0 caso de Fontoura Xavier, apr£ 

sentado como "nada mais do que um Victor Hugo reduzido"; apoji 

ta 0 gosto da época pela poesia carnal de Carvalho Junior, gos. 

to efêmero, pois, em 1910, seus poemas jã estão esquecidos.

(2) São Paulo, Weisflog Irmãos, 1910.
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A consciência da reação ao Romantismo pode ser sentj^ 

da até nas primeiras tentativas de classificação deste momento 

literário. Silvio Romero divide, na sua Historia da Literatura, 

a poesia brasileira em 17 períodos. Os quatro períodos de 1870 

em diante são denominados "períodos de reação contra o romanti£ 
_ _ ii mo .

A diversidade da produção poética das três últimas d£ 

cadas do século passado torna problemática sua classificação. 

P.E. da Silva Ramos, em sua "Renovação parnasiana na poesia " 

(3), propõe uma divisão de período de 1870 ate princípios des^ 

te século que abrange 38 poetas e parece-me bastante pertinen

te. Considera-se quatro grandes blocos, constituídos por qua

tro tipos diferentes de poesia: filosofico-científica, reali£ 

ta, socialista e parnasiana. Acrescentando-se as poesias simbo 

lista e decadista que, no âmbito da Literatura no Brasil, em 

que se inclui o referido artigo, serão estudadas em outro capí 

tulo, teremos uma visão bem abrangente da poesia produzida, na 

época, no Brasil.

A poesia fi1osofico-científica, de inspiração positi^ 

vista, procura colocar a verdade científica no lugar da imagi

nação romântica e manter-se em dia com o espírito progressista 

que se difunde no fim do século passado. 0 estilo ê menos h£ 

perbõlico e procura ser mais objetiva do que a poesia social ro 

mântica. Seus nomes mais conhecidos são: Sílvio Romero, que se 

proclama "o primeiro brado de alarme contra o Romantismo" e 

Martins Junior.

(3) In: COUTINHO, Afrãnio. dir. A Literatura no Brasil. 2.ed. Rio de Janej 
ro, Editorial Sul-Americana, 1969. v.3. p.86-134.
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Um perfeito exemplo da fusão de idéias progressitas, 

liberais e republicanas, transpostas para a poesia, encontra- 

se neste poema de Visões de hoje de Martins Junior, que reve 

la um certo didatismo, ao qual não se propunham os poetas,mas 

que não conseguiram evitar:

"Õ LEI VA EVOLUÇÃO, LEI VO PROGRESSO! Ateaste.
No meu c^tãnZo uma Euz, aZeg-^e como a hahte 
Oue. num dZa de ^ehta e>tZge uma bandcZ/ca! 
EnhZnahte-me como a Zn^ZnZta ^ZZeZrta.
Vo Povo ^oZ hubZndo, erguendo-h e na UZhtÕ/LZa, 
Ate he tfLanh fio fonanehha hobeA.ba gZÕ/tZa
Que. hoje ehpZende ante nÕh, Zmpondo a.oh de^adeZA.oh 
RcZh - a hubmZhhão ZnutZZ doh co^deZ^oh!
Mohtsiando-me p^.ZmeZfio oh tempoh tenebA.ohoh
Em que a Igreja e o Tftono, oh douh cftueZh ehpohoh, 
Rtam cZnZcamente em cZma dah to/ctu^ah 
Que ^azZam ho^e^, ah t^Zhteh c/LZatufiah 
Ba^ejadah ao a*, de crença dZ^enente
Ou nut^-Zdah de um hangue hetiÕZco, Zncon^Zdente; 
Apontando depoZh ao meu oZhaA. a^oZto 
0 c/Lepúh cuto bom do SécuZo VezoZto 
Onde, como um coxZhco em mão do veZho Jove, 
FuzZZava, b/vamZa o SLubsto OITENTA E NOVE;
E a^tnat me ZndZcando o hot NOVENTA E TRES, 
Mohtsiando-me como e que ah antZquadah ZeZh 
Fundem-he ao cfiepZtan. da coteja do povo, 
Quando e£a Z^i^ompe atsioz, vZva como um /icnovo 
Ve aA.buhto, num jaA.dZm,.,

- puhehte-me dZante
Uma coZha tdeat, t^ianhtúctda e gtgante 
Que eu não vejo hem teu oh olhoh o^uhcadoh 
E hem o entuhtahmo e^guen-me n’a£ma b/tadoh! 

Ehhe alzquid Zngente (0 tet! eu te agradeço!) 
E da Zdade moderna o riútZZo cabeço
Onde ehtã, como um aht^io a dehcacvc^ a ecTZptZca
E a b/iTEha/t, - do Enchente a hZntehe poEZtZca!” (4)

(4) apud ROMERO,_Silvio. Historia da literatura brasilen^a. 3.ed. Rio de 
Janeiro, José Olympio, 1943. v.5. p.T89.
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A poesia realista produz um lirismo sem idealizações 

românticas. 0 amor sexualiza-se de forma exacerbada; o detalhe 

insignificante ou cru, anti-poêtico, no prisma romântico, aci 

quire lugar central. Conforme o assunto tratado, esta poesia 

subdivide-se em urbana ou agreste.

Na realista urbana, encontram-se dois dos primeiros 

baudelairi anos , TeÕfilo Dias e Carvalho Junior. Será, portanto, 

retomada ao estudarmos esses dois poetas.

Na realista agreste, encontramos Ezequiel Freire,que 

figura em "A Nova Geração" e cognomina Wenceslau de Queiroz, de 

o "Baudelaire paulistano"; Gonçalves Crespo; Bernardo Lopes,em 

torno de quem se agrega um grupo de que participa Cruz e Sousa.

Ocupa-se esta poesia de paisagens rurais ou de perif£ 

ria urbana, de pequenas cenas quase campestres, quotidianas , 

singelas, sem o realismo cru da poesia urbana. São pequenas te 

las, de reduzidas dimensões e pinceladas miúdas. Ilustram bem 

esta tendência as estrofes iniciais de "Na roça", poema de F1 o 

res do campo (1874), de Ezequiel Freire:

"Eu vdvo aqud iozdnho, abovtecddo, 
qual nai docai um lagando;
não chamo boudoiv ao meu cubículo, 
e ddgo madi populaA.mende - quando. 

Motio /tenddnho ã bedna do dentiedno 
endfte moddai de pdda e bananed^aó, 
ao dado doi poftdadi eniombsta o pãddc 
o leque de bambui e ai godabeditai. 

0 dedo é de iapé; pela janela 
o ca^eed/io em ^lon. me ve na cama;
remexe o ddco-ddco no ^a^elo 
e ialda o guàundd na g^iumdxama.
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0 gado muge, no cuA.A.aZ ex-ten^o;
0 gA.upo de. mo£eque-t> d'outA.a banda 
bA.Znca o tempo-será - vem vZndo aò avei 
do paA.apeZto A.ente da varanda,

No caA.A.eadoA. de atem que. ataZha a mata 
ouvem-AC notaò de canção magoada: 
aZl òoa.a.Záoó do céu - da-i A.oceZA.Znh.a-i ! 
aZ! cantZga-i dc amo A. - do camaA.ada!

0A.a óc eZeva a nota como um gA.Zto 
na voz canoA.a do canto A. caZpZA.a; 
0A.a deòcaZ a voz como um Zamento 
c uni nome dc muZheA. no eco eòpZA.a.

0ó -ionho-i £ogcm-mc um a um - quaZ-i £Zoa.cá 
abcA.taò dc manhã, muA.chai num dZa, 
c cada ionho c - uma ZZuòão que ^oge, 
e cada ^Zoa. - outA.a ZZu^ão que eò^A.Za." (5)

A poesia socialista preparava-se no decênio de 60,com 

a poesia abolicionista e republicana de Castro Alves. Traduz e 

exalta as aspirações da época: fé no progresso, no saber, no 

trabalho, na ciência, na justiça social. E positivista, republi^ 

cana, agnóstica, tendo pontos de contato com a poesia filosõfi- 

co-cientifica . Incluem-se aqui Lúcio Mendonça, Va 1 en ti m Magalhães, 
o — A

Fontoura Xavier, a 2- parte de Fanfarras de Teofilo Dias, a 2- 

parte de Sinfonias de Raimundo Correia. Localizando só aqui Foji 

toura Xavier, deixa-se de lado sua poesia lírica, que pode ser 

perfeitamente incluída na poesia realista urbana.

É imediata e calorosa a aceitação deste tipo de pojs 

sia pelos contemporâneos, pois corresponde ãs suas aspirações.

(5) FREIRE, Ezequiel. Flores do campo. 2.ed. Sao Paulo, Departamento de 
Cultura, Divisão do Arquivo Historico, 1950. p.54-55.
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0 prefacio de Opalas, por Anibal Falcão, atesta este entusiasmo:

quc apo ntarZamoi o que. maZi iaZZente ie. 
noò augura haver no poeta Fontoura XavZer. Ao 
pan. da iua metrZ^Zcaçâo corretZiiZma e do ííu ei_ 
ZZZo brZZhante, eZe tem aZnda uma aZta quaZZdade, 
a nono ver, a maZi recomendãveZ de quantai poi_ 
nZ; é a tendêneZa, o grande ardor iocZaZ qae ie 
reveZa nai iuai poeiZai.

A um doi muZtoi e vãrZoi ramoi da arte contempo
rânea ena tendêneZa e comum e deZa iurgZu o que 
ic chamou a poeiZa io cZaZZita.

0 fenômeno e dZgno de nota. Ao pano que uni re^ 
produzem a vZda vuZgar, outroi ientZndo, embora 
prem d corrente geraZ do reaZZimo, a ioberana 
ZmportâncZa do aüunto, buicam traduzZr ai aipZ- 
raq.oei, ai âmZai, ai bZai^emZai e a vaga eipe 
rança do moderno vZver iocZaZ.

Cumpre notar que eita eicoZa, iurgZndo em £Zni 
do iecuZo paiiado, ab^ZZhantou a p^.ZmeZ^.a ^aie 
da poeiZa contemporânea, dando-noi a ZdeaZZzação 
do homem ZZvre do teoZogZimo - ZZvre, mai ao mei_ 
mo tempo, rebeZde, e - fazendo como o ZZberto 
da iua ZZbcrdade o uio dZgno de um eicravo.

Mai o que domZna nene aipecto da poeiZa contem
porânea é o ieu vago i entZmento do verdadeZro dei^ 
tZno da arte, o quaZ o a^aita da vuZgarZdade e 
do rebaZxamento." (6)

Podemos ilustrar a poesia socialista com versos de TeÕ 

filo Dias, jã que este aspecto de sua obra não serã estudado , 

por não ter influência baudelairiana :

(6) Lisboa, Livraria Viúva Tavares Cardoso, 1905. p.VII.
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"0 hecuto camZnha" 
A A4-6Z.4

•'0 -ôãcuZo ê pujante, heA.ÕZco, Znex.oAãvet.
-MavZo que. enA.Zhtou a quZtka ZncontAahtãvet 
Kh pA.alah do poAvZA, tã vaZ tatkando o maA.. 
Ehpa.dana-tke em vão ah bavah kedZondah
0 ZnãtZt pA.eco nceZto ; embatde em cAehpah ondah 
EoAceja poA. toAceA-tke o ZmpãvZdo maAckaA.

O_uebAando ã vaga Aude a coteAa, que. ehpuma, 
A - IdeZa, o nauta audaz, atZAa-tke, uma a uma, 
Aa tAadZç.õeh do cehJ?o e da tZaAa ah teZh; 
Rota, caí. do pahhado a tAãgZca bandeZAa;
E de envotta com eta a tAZun^at ehteZAa 
SubmeAge avZdamente ah puApuAah doh AeZh .

Rahga a^oZto ao £utuAo ah ^undah nevoah denhah 
0 atento vZngadoA, vZAZt dah novah cAençah, 
Que Auge, hotto, tZvAe, tndomtto e ^atat.
Õ dehpotah cA.ueth! Õ CehaA.eh! e taA.de! 
VobA.at o A.egt.0 manto oA.gZaco e co vaA.de! 
£ tempo! AdoA.mece£ no otvtdo hepu£cA.a£!

Co nh otat-voh! -Mão math oh vohhoh membA.oh A.otoh 
EtttA.aç,ão hangue vtt da kthtÕA.£a noh ehgotoh 
Aoh gA.ttoh Zn^eA.nath dah ebA.tah mutttdõeh!
- Mo poto hoctat a ehtA.eta do dtA.etto 
EA.gueu-he, hã mutto jã. Mo moA.tuaA.to teZto 
RepouhaZ. Jã não h.ã coA.oa nem bA.azõeh!

0 hécuto camZnha. Oh cada^athoh vethoh 
RuZA.am. Vah naçõeh oh vãAZoh evangethoh 
Rahga-oh, ^otha poA ^otha, a gaA.A.a de Satã; 
E oh tZvA.oh ^eZtoh pó, vZAa uma ho cAença, 
E unZdoh he veAão numa haAmonZa Zmenha 
Oh cA.enteh de Jehuh, de Buda e do CoAã." (7)

(7) Fanfarras. Sao Paulo. Dolivais Nunes, 1882. p.71-72.
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Do despertar para o tema social, para a temática ex 

terior ao poeta, da aspiração a objetividade e ao culto da for 

ma, de todas estas reações anti-romãnticas, emerge o duradou

ro Parnasianismo brasileiro, que resiste ã vi rada do século e 

perdura ate o Modernismo. Através de explicações não totalmeri 

te coincidentes é o que afirmam dois críticos, em épocas dife

rentes.

Diz Silvio Romero:

"A eócota h,eattòtico-óociatióta ^oZ uma ve^dadeZ 
4a Z4an^Zção pa4a o pastnaAianiAmo. Qua^e todoò 
oa poetai deòte ãttimo óZ^Zema, anZe-ó de ií de 
dZea/iem ao cutto exagerado da ^on.ma, tenham vi 
b/tado o ataúde 4evotucionÚA,io, ou tinham pedido 
aoò pA.oceòóoò da pusia obòequação aô inòpi^açõe^ 
pa-ia acua quad/LOi." (8)

E P.E. da Silva Ramos:

"Oha, e eia/to que tal poeiia [a poeéia bociatib- 
ta], inteficò^ada como eh.a, deveria p/iovocax. ^.ea 
qão. E ^oi eéòa reação que ^avotteceu o advento 
do Patinaiianiòmo - uma ^o-^ma de ^uga a.o ambiente, 
com òua teoria da ' a>ite peta a^te’ e òeui temai 
exoticoi - e, um pouco maiá ta/cde,. do Simbotii- 
mo, eòte ainda maiò mattea damente 'toMte de mal 
^im* e bem maiò eópilituat.u (9).

Todo historiador da literatura ao relacionar os poe 

tas parnasianos destaca a tríade formada por Olavo Bilac, Raimun 

do Correia e Alberto de Oliveira. Sua inclusão no movimento é 

ponto pacifico e nem nos interessa discutir a lista dos parna

sianos brasileiros. Mas não há unanimidade quanto ã inclusão 

de Teõfilo Dias, e isto nos interessa.

( 8) op.cit. v.5. p.293.
( 9) op.cit. p.95.
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Silvio Romero o inclui, sem ressalvas e com louvores 

n0 parnasianismo:

"No gn.upo doA pan.naAZanoA acham-A e quatro doA maZo. 
n.eA poetaA do BnaAZZ naA uZtZmaA décadaA do Aecu 
Zo XIX.: TeÕ^ZZo VZaA, Raimundo Con.n.eZa, OZavo BZ 
Zac e kZben.to de 0ZZveZn.a, ZguaZadoA apenaA pon. 
LuZa Mun.at, LuZa VeZ^Zno e peZo ZndZtoAo Cn.uz e 
SouAa." (10).

A Jose Veríssimo, restam dúvidas:

"Segundo o comum conceZto do pan.naAZanZAmo, TeÕ^Z 
Zo VZaA, não obAtantc haven. poetado no meZhon. pe 
n.Zodo da eAcoZa aquZ, apenaA peZo apun.o ZntencZo^ 
naZ da ^on.ma, abuAo do deAcn.ZtZvo e outnaA pan.tZ 
cuZan.ZdadeA e ^eZçõcA de vZn.tuoAZdade Aen.ã um 
pan.naAZano. Ve pan.te taZA ^eZçõeA, e aZnda um n.o_ 
mãntZco mo dZ^Zcado, atenuado peZo 'penAamento mo_ 
den.no', que neZe Zn^ZuZu maZA do que noA acua ca 
man.ad.aA de gen.aç.ão." (11)

Fanfarras, publicada em 1882, passa a ser considera

da a primeira coletânea parnasiana e como tal figura em antol 

gias e historias da literatura (12). Apesar de ter vários po

ol 
O

)|

(10) op.cit. v.5. p.293.

(11) História da literatura brasileira. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 
7916. p.367.

(12) Como, por exemplo, na Historia concisa da literatura brasileira, de 
Alfredo Bosi, na Presença da literatura brasileira, de Aderãlóõ Cas^ 
telo e de Antonio Cândido e na Antologia dos poetas brasileiros da 
fase parnasiana. P.E. da Silva Ramos recua a data do inicio do Par
nasianismo de 7882 para 1880, com Sonetos e Rimas, de Luís Guima
rães Junior e faz figurar o poeta maranhense como precursor do Sim 
bolismo e do Parnasianismo.
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mas parnasianos, no seu conjunto, Fanfarras não deve ser consi_ 

derado um livro parnasiano. Na primeira parte, "Flores Funes

tas", a sexualidade exagerada estã longe do comedimento plej_ 

teado por esta estética e o cultivo da sinestesia transgride o 

uso do mot juste. A segunda parte, "Revolta", ê composta de 

temas sociais. Por estas razões, apesar da tradição de se coji 

siderar Fanfarras marco inicial do Parnasianismo, a obra se i£ 

sere com mais pertinência no realismo urbano, pela sua primei

ra parte, e na poesia social, pela segunda.

Dos poetas estudados, apenas Vicente de Carvalho e 

considerado parnasiano. Ainda assim, João Pacheco insere o po£ 

ta santista "no ve.£ho tronco do , a Jte.monta.fi 

Ò.A ^o^içolò pfiZmZttvaA daò ea.nttgaò tfiovadofie.òc.aò." (13)

Wenceslau de Queiroz não detêm a atenção dos críticos. 

ApÕs os capítulos sobre o Parnasianismo, encontramos uma massa 

de poetas de segunda plana, agrupados sob títulos algo irônicos 

como "Epígonos parnasianos de algum interesse" (P.E.S. Ramos ) 

ou "A turba magna" (João Pacheco). Ele e ai incluído, ou ape 

nas citado. Massaud Moisés e João Pacheco dizem-no atípico, £ 

xatamente devido a influência de Baudelaire.

Não contente com todo este caldeirão poético, o fim 

do século XIX ainda nos lega o Simbolismo e o Decadismo.

A mais remota preparação do Simbolismo liga-se ao no 

me do baudelairi ano TeÕfilo Dias, que faz largo uso, como vere 

mos, de dois recursos poéticos difundidos por essa estética: a 

aliteração e a sinestesia, encorajada esta pelas correspondên

cias ba udel a i ri ana s . Suas traduções de Baudelaire são, inclusi^ 

ve, mais aliteradas do que o original.

(13) 0 Rea 1 ismo. 4.ed. São Paulo, Cultrix, 1971. p. 118.
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Wenceslau de Queiroz e Medeiros e Albuquerque são 

gualmente indicados, por causa das suas marcas baudelairianas, 

como a transição de uma postura parnasiana para uma postura 

simboli sta:

"I ntesteAAam amboA como ponte do PastnaAo pasta o 
Stmbo^tAmo conAtsiuZda com matesitatA tomadoA a 
um poeta ambtva.£ente como Baudetatste." (14)

Medeiros e Albuquerque é um intelectual pernambuca

no (1867-1934) que, graças aos seus conhecimentos em Paris , 

trouxe obras de Verlaine, Mallarmé, Moréas e outros e passou- 

as, em 1887, a Araripe Júnior e a Gama Rosa. 0 fato é contado 

pelo primeiro em depoimento obrigatório para quem trata do a£ 

sunto. Surgiram daí os primeiros artigos sobre o Simbolismo : 

no Novi dades, de Araripe Júnior^ e na Tribuna L i bera 1 , de Gama 

Rosa, em 1888.

0 nome de Medeiros e Albuquerque liga-se também ao 

surgimento do decadismo ou decaden ti smo. Apresenta-se o movi_ 

mento como reação a uma arte que traduz uma concepção cienti_ 

ficista do Universo, numa postura, portanto, similar ã do Sim 

bolismo. Como florescem paralelas, muitos críticos não fazem 

a distinção entre estas duas estéticas. 0 decadismo aparece £ 

ra como indistinta fase inicial, ora como epíteto pejorativo. 

Dos autores consultados, aceitam a distinção P.E. da Silva Ra^ 

mos e sobretudo Cassiana Carollo, com seu trabalho, jã citado 

e especificamente dedicado ã questão (15).

(14) BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 2.ed. São 
Paulo, Cultrix, 1974. p.302.

(15) Decadismo e Simbolismo no Brasil (crítica e poética). Rio de Janei
ro, Livros Técnicos e CTentificòs; Brasília, INL, 1980.



.47.

0 decadismo e uma tendência marcada por intensa r£ 

volta e por insatisfação e decepção em relação a crença eufó

rica no progresso e na ciência. Sua ânsia de evasão encaminha^ 

se para uma busca do exótico, do misterioso, das sensações e 

xageradas e requintadas. Dai suas inclinações mórbidas, seu 

sadismo sexual e seu interesse pelas ciências ocultas e pelo 

satanismo. 0 bizarro e o misterioso são suas palavras de o_r 

dem e o herói decadista por excelência ê Des Esseintes, fêrvj^ 

do leitor de Baudelaire.

Sob este prisma, tornam-se compreensíveis certos a£ 

pectos do baudelairianismo brasileiro como o sexualismo exa 

cerbado de alguns poetas ou o satanismo decadista de Wenceslau 

de Queiroz.

E se Baudelaire era considerado realista nos anos 

70, como assinala, inconformado, Machado de Assis, posterior

mente a leitura de sua obra e mesmo sua figura rodeiam-se de 

um clima de mistério e de interdição:

"Quando eu vim pasta o Rio, em 1 88 8, o pastnasia 
nismo, no \iíUo , e o natustatismo, na pstosa, do 
minavam aqui sem contstaste.

Em São Pauto, entste atguns moços acadêmicos , 
começava-se a test Baudetaiste. Emitiano Pestneta , 
que tã estudava, £oi dos pstimeistos a manuseast, 
numa atmos £esta de mistestio, entste companheistos 
Íntimos, quase como quem te páginas pstoibidas, 
as Ftoftes do Mat. Nas Réstias tevou consigo 0 
estranho votume pasta Custitiba. Teve gstande gen 
titeza de con^iast-me aqueta stastidade post at 
guns dias. Eu jã conhecera, pois, o ^pestigoso 
mes tste' como the chamou Gautiesi, quando vim 

convivest com os pastnasianos aqui." (gsti£o nos_ 
so) (16)

(16) VITOR, Nestor. Obra critica de Nestor Vitor. Rio de Janeiro, Fundação 
da Casa Rui Barbosa; Curitiba, Secretaria do Estado da Cultura e do 
Esporte, 1979. p.76.
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A retomada destas classificações tem dois objetivos: 

primeiro, localizar os poetas baudelai ri anos no seu período ; 

segundo, evidenciar o leque de aberturas e possibilidades poé

ticas de 30 anos de poesia que sÕ tem uma certeza: a aspiração 

de reagir contra o lirismo lacrimejante do último Romantismo. 

E assim mesmo todos estes poetas trazem consigo essa herança 

romântica, a sua revelia, como nota mais uma vez a argúcia ma^ 

chadiana, em nutritícia imagem:

"Tat e o deóttno da muòa nomãnttca e ao
deéapanectmento\ . M&4 não há óÕ Znadve.A.XâncZa 

naçuete desdém doé moçoà; vejo aZ também um pou
co de tngnattdão. Atgunò deteò, Ae e a muia nova 
que oa amamenta, ^ot aqueta grande montbunda que 
oá genou; e ate oé hã que cketnam ao puno tette 
nomântteo." (p.188)

Considera inclusive recaídas românticas que, podemos 

acrescentar, provam ainda uma vez, a indecisão vivida neste mo 

mento literário:

"Gente que mamou tette nomântteo, pode meten o 
dente no noébt^e natunattóta; ma&, em tke chet 
nando a teta gÕttca e ontentat, detxa o metkon 
pedaço de eanne pana connen ã bebtda da tn^âncta." 
(17)

E neste contexto de busca de rumos, receptiva e aber 

ta a novos modelos, que a poesia brasileira toma contato com 

as Flores do Mal.

(17) A Semana, Rio de Janeiro, 25 dez. 1982.
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A necessidade de romper com uma tradição poética do 

romantismo de Lamartine, Hugo, Musset e Vigny era uma questão 

que se colocava também para Baudelaire; poderia até ser o seu 

projeto estético, segundo Paul Valéry:

"Le pA.obZeme de BaudeZaZA.e pouvaZt donc, - devaZt 
donc, - òe poóeA. aZnàZ: ’ un gA.and poete, maZi 
n'etA.e nZ LamaA.tZne, nZ Hugo, nZ Muóòet. Je ne 
dZ-í> paò que ce pA.opoó ^üt conò cZent, maZó ZZ 
etaZt nécet>òaZA.err<ent en BaudeZaZne, - et mênie eó_ 
òentZeZZement BaudeZaZA.e, 1Z etaZt ia /taíion 
d'Etat." (18)

Baudelaire é, ele próprio, um poeta eclético, que de 

safia classificações e veicula, em sua vigorosa e coesa harmo 

nia, elementos variados das estéticas do período. Os estudos s£ 

bre o Simbolismo, invariavelmente apontam o soneto "Correspon- 

dances", de tardia repercussão, como o precursor do Simbolis

mo. A sinestesia, figura obrigatória nesta estética, é descri^ 

ta neste poema que relaciona perfumes, cores e sons, estabel£ 

cendo um sistema de vasos comunicantes na apreensão sensorial 

do Universo. E efeito da sugestão a cor de um perfume, imagem 

que parecerá inadequada a um realista. Os cabelos da amada têm 

um tal poder de sugestão que podem propiciar uma viagem palpá

vel em perfumes, sons e sabores, que se correspondem e se de^ 

pertam, como aquela em que embarca o poeta em "La Chevelure".

A musicalidade de seus versos, produzida, por exemplo, 

pela sucessão de vogais, em "Avec ses vetements ondoyants", £ 

coa forte nos ouvidos de nossos poetas, propícios aos versos ca 

denciados e a aliteração. Alguns, inclusive, aliteram mais suas 

traduções do que exigia o original francês.

(18) VALERY, Paul. Situation de Baudelaire. In: .Oeuvres. Paris
Gallimard, 1957. (Bibliothèque Plêiade) p.óUD.
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Já os parnasianos e sua aspiraçao de impassibi1idade.

nem sempre alcançada em nossa literatura, reverenciam a musa 

impassível que não extravasa sentimentos, não se entrega ao 

pranto nem ao riso, como em "La Beauté":

"Je i>uLí> beLLe, Ô monteLi! comme um de
Ei mon i>eLn, ou c.hacun A* eit meuntnL toun ã toun, 
Eit ^aLt pou.fi LnipLnen. au poete un amoun.
EtenneL et muet aLrnL que. La matLene.

Je tnone dam L’azun comme un iphLnx. LncompnLi; 
J'unLi> un coeun de neLge a La bLancheun dei> cygnei; 
Je haLi> Le mouvement quL depLace Lei LLgnei, 
Et jamaLi je ne pLeune et jamaLi je ne nLi."

A impassibi1 idade parnasiana estampa-se de tal forma 

nestes versos definidores da Beleza que, neste sentido, ate p£ 

deriamos dizer baudelai ri ano o nosso mais ortodoxo parnasiano 

Francisca Júlia:

"0 Muia, cujo oLhan de pedna, que não chona, 
GeLa o ionnLio- ao LabLo e ai LãgnLmai eitanca! 
Vã-me que eu vã contLgo, em LLbendade finança, 
Pon eac gnande eipaço onde o LmpaaLveL mona. 

Leva-me Longe, o Muia LmpaaLveL e bnanca!
Longe, acLma do mundo, LmemLdade afiona, 
Onde, chamai Lançando ao contejo da aunona, 
0 ãuneo pLauitno de ioL nai nuvem ioLavanca."

A ambivalência poética das Flores do Mal carreia ai£ 

da posturas de frisson romântico: o spleen, mal do século ro 

mântico, passeia tranquilo neste Jardim; é um "monstro delica

do" que "num bocejo tragaria o mundo". Nosso ul tra-român tico Al_ 

vares de Azevedo, em carta para a família, escrevia que "a vL 

da c um bocejan Ln^LnLto".

0 tema cósmico da decomposição da matéria, que inter 

liga Beleza, Amor e Morte, pode, numa leitura desvirtuante, na 
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vegar as mesmas aguas da necrofilia, assimilada através de uma 

tradição alvaresina.

Mesmo na França, a recepção imediata das Flores do 

Mal direcionou-se pela tradição romântica e elas foram lidas 

como flores macabras e satânicas. E não se pode ignorar, falaji 

do-se da tradição romântica na França e aqui no Brasil, a r£ 

percussão que nos dois países teve a obra de Byron, formando um 

chão comum.

Na sua fulgurante e inesgotável diversidade, a poesia 

de Baudelaire propicia a cada leitor o seu frísson, sempre n£ 

vo e diverso. No seu cerne, encontra-se o fervilhar estético da 

segunda metade do século XIX. Inevitável, portanto, a sua r£ 

percussão e a influência que exerceu, especialmente num país 

como o Brasil, importador que era da arte européia e mais aiji 

da da França, sua Metrópole cultural a partir da Independência.



CAPÍTULO IV

CARVALHO JUNIOR
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J. PARISINA E SEU AUTOR

A biografia de Francisco Antonio de Carvalho Junior 

não ocupa mais do que meia dúzia de linhas. Nasceu no Rio 

de Janeiro em 1855 e dividiu seus estudos de direito entre São 

Paulo e Recife. Mal ingressado na existência e na vida profis

sional, faleceu de problemas cardíacos em 1879.

Sua obra reduzida nunca foi reeditada. Alias, ele não 

teve tempo nem para públicã-la. Disso encarregou-se postumamen 

te Artur Barreiros que reuniu, em 1879, toda sua produção em 

um volume. Consta de 22 poemas, agrupados sob o titulo de "He^ 

pêrides", uma peça de teatro, "Parisina", que dã nome ao vol£ 

me, 5 folhetins e 7 escritos críticos. Assim, quem quiser C£ 

nhecer sua obra terã a disposição os 5 poemas que circulam nas 

antologias parnasianas e simbolistas mais correntes (1).

Pode causar surpresa a sua inclusão simultânea em an 

tologias dedicadas a estéticas consideradas antagônicas. Mas 

Carvalho Junior e tido como precursor, o que lhe permite esta 

situação ambivalente. P.E. da Silva Ramos insere seu nome na 

poesia realista urbana (2).

(1) São eles: "Profissão de fe", "Lusco-fusco", "Apres le combat", "Nême- 
sis" e "Antropofagia" em Panorama da poesia parnasiana, de P.E.da Si^ 
va Ramos, os três primeiros também na Antologia dos poetas parnasianos, 
de Manuel Bandeira; o 29, o 39 e o 49, na Antologia da poesia simbo^ 
lista, de P.E. da Silva Ramos.

(2) P.E. da Silva Ramos indica-o como precursor nas duas antologias e clas^ 
sifica-o como realista urbano em "A renovação parnasiana na poesia". 
Manuel Bandeira explica n^ prefácio de sua Antologia dos poetas brasilei 
ros da fase parnasiana:
"Ao lado de Luís Delfino e de Machado de Assis, românticos passados a 
parnasianos, pusemos a titulo de precursor, a figura de Carvalho Ju
nior, cujos poucos sonetos traem a influência de Baudelaire" (p.20).
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Sua passagem pela história da nossa literatura foi £ 

fêmera. E mencionado por Silvio Romero (3), que reproduz um de 

seus sonetos e apenas comenta, chocado, seu "realismo grossei

ro". Valentim Magalhães não chega sequer a citã-lo em sua Li te 

ratura Brasileira (1896) que, no entanto, propõe-se a cobrir o 

período de 1870 a 1895. Nem tampouco José Veríssimo na sua Hi s 

toria da Literatura Brasileira (1916).

Antes mesmo de ser reunida em volume, sua obra ja es^ 

ta ligada ao nome de Baudelaire. ca£Zo/t do gê.- 

ne.>LO baadzZa^/ucano", assim se refere Muniz de Souza ao poeta , 

em 1878 (4).

Artur Barreiros e o primeiro a ocupai—se de sua obra, 

no prefacio de Pari si na. 0 tom do prefãcio e típico da época : 

exagera damente elogioso, o que se agrava aqui por tratar-se de 

uma publicação póstuma, organizada por um amigo pessoal do fa^ 

lecido. Os substantivos aparecem acompanhados de um ou mais aci 

jetivos ena1tecedores. Vai-se do "formoso livro", "infeliz nw 

ço", "poeta corretíssimo", "seu límpido riso cristalino de mo 

ço" ãs "paginas admirãveis", ã "poderosa personalidade do ajj 

tor", isto para citar apenas algumas expressões.

Meio a esta verborragia encomiãsti ca , surpreende uma 

observação pertinente sobre os poemas, que serã confirmada p£ 

la crítica posterior:

(3) História da literatura brasileira. 3.ed. aum. Rio de Janeiro, José 
Olympio, 1943, v.5, p.292.

(4) SOUZA, Muniz de. A Academia de São Paulo em 1877. In: Al manach Lit- 
terario de São Paulo. Dir. José Maria Lisboa, São Paulo. Tipografia 
da Província de São Paulo, 1878, p.117.
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"Compõem a segunda parte dos Escritos póstumos 
os primorosos sonetos, escritos ao jeito dos 
de Baudetaire e mo dificados ao mesmo passo pe 
to temperamento e peta individuatidade do poe 
ta.

kssim, ganharam um tom menos satânico e mais 
quente que o do modeto.

E a poesia da febre, da sensuatidade, do pra 
zer tevado ate d dor, do beijo que fere, do a 
mor que rasga as veias, num destumbramento e 
num dettrio, para beber o próprio sangue.

Neste descompassado amor d carne, certo deve 
haver seu tanto quanto de artificiat: mas, co 
mo observa Th. Gautier nos versos de Etores do 
Mat, c eu noto nestes, a poesia pode ser md ; 
comum nunca o é." (p.XII)

Dois pontos podem ser observados, para posterior ve 

rificação: Carvalho Junior imita Baudelaire e sensualiza o mo 

delo.

É o primeiro poeta analisado por Machado de Assis em 

sua "A Nova Geração". 0 comedimento machadiano recebe com V 6 P 
ta desconfiança essa "poesia priapesca", surpreendendo-o c 

seu realismo carnal, novo na poesia brasileira:

"Nunca, em nenhum outro poeta nosso, apareceu 
esta nota viotenta, tão exetusivamente carnat" 
(p.203)

"Nao conheço, em nossa ttngua, uma página daque 
te tom; e a sensuatidade tevada efetivamente d 
antropofagia" (p.204),

afirma, ao referir-se ao soneto "Antropofagia."

Mesmo chocado com este exagero, curva-se Machado à 
qualidade de sua poesia:
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"E contado e.h.a poda e.ae. moço, eh.a poda e dc 
h-aça. Ch.ai cm dcmaiZa iao éeui qaadhoi; mai 
não c comam aqacZc uZgoh., não c va&gah. aqacZc 
cotoddo . n (p.205)

"Eh.a poda, dc ama pociZa icmph.c vZoZcnta, ai 
vczci h.cpaZiZva, phZapcica, icm Zntch.cn c; mai 
e.m iama, ch.a poeta; não ião dc amadoh. citei 
vch.ioi de. 'NcmciZi'." (p.2O7)

Serão estes os dois elementos mais freqüentes da foj2 

tuna crítica de Carvalho Junior: 0 choque face ao seu re£ 

1ismo cru e 0 reconhecimento da qualidade poética desta obra 

tão curta. Sílvio Romero corrobora esta opinião e críticos mais 

recentes tendem a retomar Machado de Assis (5).

2. "PRÕFISSÁÕ VE FÉ"

0 poema mais conhecido e analisado de Carvalho Ju 

nior ê "Profissão de fe":

(5) Manuel Bandeira, no referido prefácio da antologia de poetas parna
sianos, diz:
"Dele (de Carvalho Junior) disse Machado de Assis que 'era poeta e 
de raça 1."

P.E. da Silva Ramos escreve no também jã citado capítulo:
"Grosseiro ou não 0 Realismo de Carvalho Junior, 0 certo ê que não 
se lhe podia negar 0 talento: 'poeta, e de raça', dele dizia, Ma^ 
chado de Assis; 'bela cena - de um de seus sonetos afirmava Sílvio 
Romero - tanto quanto a pintura de um grosseiro Realismo pode ser 
bela'." (p.87)

Scanner

Scanner

Scanner
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"Õde.Zo aA vtfige.nA pãZZdaA, cZofiÓttcaA
Be£ezaó de. mtAAaZ que. o fiomantZAmo
HtdfiÕ^obo apftegoa e.m pe.çaA gÓttcaA, 
EAcftZtaA nunA aeeAAOA de. htAte.fitAmo .

So^ZAmaA de. maZhe.fi, ZZuAÕe.A ÕtZcaA,
RaqaZttcoA abofitoA de. ZZfiZAmo,
SonhoA de. cafine., compZe.Zçõe.A e.xotZcaA,
VeA 6a.ze.m-Ae. pedante. o fie.aZZAmo .

Não Ae.five.m-me. e.AAe.A vagoA Zde.aZA
Va 6^na tfianApafiê.ncZa doA C-fiZAtaZA, 
ÁZmaA de. Aanta e. cofipo de. aZ^cnZm, 

?fte.6ZfiO a e.x.ube.fiãncZa doA contoftnoA, 
Aa be.Ze.zaA da 60/Lma, Ae.uA adofinoA, 
A Aaãde., a matcfita, a vtda e-n^Zm."

Abre-se o soneto enfaticamente, com o verbo odiar na 

primeira pessoa, postura que é reforçada por "não servem-me" e 

"prefi ro".

Ha apenas dois outros verbos no soneto: "apregoa" e 

"desfazem-se". 0 primeiro tem por sujeito o Romantismo: veremos, 

então,enumeradas as preferências dessa estética, odiada pelo poe 

ta e que, como indica o segundo verbo,desaparecem diante de £ 

ma outra, o realismo.

A função verbal ê bastante definida neste poema sub£ 

tantivo: indicar o esfacelamento de uma estética, situação dian^ 

te da qual o poeta se coloca decidida e vigorosamente.

A propulsão emocional e a violência opinativa são r£ 

forçadas, a nível formal, por uma sucessão de proparoxítonas c£ 

jas vogais abertas funcionam como uma espécie de mola sonora : 

pálidas, cloroticas, hidrõfobo, góticas. Óticas, exóticas. A 

exceção de "pálidas", todas têm um Ó aberto, quatro dos quais 

situam-se na 10- sílaba, em palavras que constroem a rima. Es^ 

ta ecoa, com vigor, por três sílabas: Ó-ti-cas. Trata-se dos
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adjetivos que qualificam os elementos românticos: "virgens cio 

rõticas", "peças góticas", "ilusões óticas", "compleições exÕ 

ticas". Ecoam também no interior do primeiro quarteto, através 

do adjetivo que qualifica diretamente o Romantismo: "hidrõf£ 

bo". Este esquema sonoro resulta num ritmo marcado que concen 

tra a atenção nos adjetivos de reforço e de justificação do 

Ódio.

Os dois quartetos descrevem o Romantismo, do ponto 

de vista carvalhino: trata-se de um ideal doente - "clorõtico" 

"raquítico", "histérico" - cuja gestação não chega a termo, a^ 

borta no meio do caminho.

Às transparentes e etéreas mulheres românticas, pr£ 

fere a matéria e a saúde. Ao romantismo doente, frágil em seus 

estertores, prefere o vigor do realismo, em cujas veias corre 

sangue. A fragilidade da figura feminina romântica, esses "al 

fenins de carne", na visão de Carvalho Junior, talvez só pos^ 

sa ser bem entendida por quem ja tenha tido ocasião de ter 

nas mãos esses delicados e transparentes docinhos, cujo segrje 

do de preparação esta se perdendo com o desaparecimento das 

doceiras caprichosas do interior e até dos fogões a lenha das 

casas amplas, de pé direito alto e tábuas largas. Perde-se, njj 

ma certa medida, também a força dessa metáfora.

Comoveremos em outros poemas, a tibieza nâo esta eri 

tre as características carvalhinas. Mas, especificamente nes

ta profissão de fé anti-romântica, a veemência não e exclusi

vidade sua: insere-se na reação dos poetas de sua geração con 

tra o Romantismo agonizante (6).
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(6) A imprensa da época publica protestos como o de Raimundo Correia, in. 
titulado "Epístola do Bardo Moniz":

"Larga essa lira caquetica!
Ouve! e desculpa esta epístola!
Õ professor de dialética!
Larga essa 1 ira caquética^
Por que antes nao curas hêtica, 
Pústula, escrõfula e^fístula? 
Larga essa lira caquetica!
Ouve e desculpa esta epístola!"

(Gazetinha, 4 mar. 1882. apud BANDEIRA, Manuel. Antologia dos poetas 
‘Brasileiros da fase parnasiana. Rio de Janeiro, Edições de Ouro, 1965

Além _do protesto, Raimundo Correia escreve ainda carnal profissão 
de fé:

Plena nudez
"Eu amo os gregos tipos de escultura;
Pagãs nuas no mármore entalhadas;
Nao essas produções que a estufa escura 
Das modas cria, tortas e enfezadas.
Quero em pleno esplendor, viço e frescura
Os corpos nus; as linhas onduladas
Livres; da carne exuberante e pura 
Todas as saliências destacadas...
Não quero, a Vênus opulenta ebela 
De luxuriantes formas, entreye-las 
Da transparente túnica através:
Quero vê-la, sem pejo, sem receios. 
Os braços nus, o dorso nu, os seios 
Nus... toda nua, da cabeça aos pês!"

(Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1961. p.158.

Múcio Teixeira retoma termos de "Profissão de fé", em seu soneto "A 
uns certos poetas", em Novos Ideais, criando uma espécie de modelo 
masculino correspondente as "virgens cloroticas":

"Ü tísicos Romeus! õ corações doentes.
Que ficais, ao luar, cismando horas inteiras;
0 magros menestrêis, tristes como os poentes 
E estéreis como o seio anêmico das freiras!...
Profetas ideais, fantásticos videntes,
Que andais pelos bordeis, dormindo nas cadeiras...
Por que tanto chorais? - sofreis de dor de dentes?
Deixaram-vos sem roupa as vossas lavadeiras?"

(apud MARTINS, Wilson. Historia da inteligência brasileira. 2.ed. São 
Paulo, Cultrix, 1979. v.4 p.34).

Medeiros e Albuquerque, que prima pelo erotismo desenfreado, também se 
coloca passionalmente contra as indefesas e pálidas musas românticas:
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Esta passional profissão de fé, bastante diversa da

fleuma parnasiana de um Alberto de Oliveira ou da austeridade 

de uma Francisca Júlia, esta impregnada de seu momento histõ 

rico. A palavra-chave era "realismo", sinônimo de qualquer rea^ 

ção contra o Romantismo. E inclusive a rotulação que se imprj_ 

me, na época, a Baudelaire, como vimos em capítulos anteriores 

e contra qual se insurge Machado de Assis.

0 poema inspira-se em "L'idéal", décimo oitavo poe 

ma das Flores do Mal:

"Ce ne ÁUont jamaZò ceò beauteò de vZgnetteé, 
pAoduZté avaAZeò, neò d1 un éZècZe vauAZen, 
Ceb pZedò à bAodequZnÁ, ceò doZgtò à caAtagnette*, 
OuZ AauAont ^atZé £aZAe un coe ua comme Ze mZen.

Je ZaZtAe a GavaAnZ, poete deé ckZoAoòeÁ, 
Son tAoupeau gazouZZZant de beauteò d'hopZtaZ, 
CaA je ne puZó tAouveA paAmZ ceò pâZeé Ao^eé 
Une &ZeuA quZ Aeòò embZe d mon Aouge ZdéaZ.

Ce qu'ZZ ^aut à ce coeuA. pAo^ond comme un abZme, 
C* eòt voua, Lady Macbeth., ame puZAAante au cAZme, 
Peve d'EÁchyZe ecZoà au cZZmat deé autanó, 

Ou bZen toZ, gAande NuZt, ^ZZZe de MZcheZ-Ange, 
OuZ Zoaús paZòZbZement danò une po-ie étAange 
Teó appaò ^açonnéò aux boucheA deó TZtanó."

(6) Cont.
Anêmicas

"Eu abomino as pálidas donzelas, 
sem sangue, sem calor, sem movimento 
que aos abraços do amor perdem o alento, 
nas longas noites sensuais e belas.
Quero sentir meu peito contra o peito 
de alguém cheio de vida e mocidade 
palpitar na gostosa ansiedade 
dos loucos beijos, no perfumeo leito.
Quero apertá-la doida... doidamente... 
no momento do espasmo dei ei toso 
e sentir seu sangue vigoroso 
palpitar sob mim, convulsamente...
Sirvam as doces virgens delicadas
- românticas beldades vaporosas 
para enfeitar as páginas mimosas 
das crônicas antigas, ilustradas

(Canções da Pecadência. Pe 
Tõtas, ~Cã rl os P i n to, 1889, 
p. 205).
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Machado de Assis e Antonio Cândido, em visadas ce£ 

teiras e sintéticas, levantam as semelhanças e as diferenças 

entre esses dois sonetos. 0 movimento geral é de Baudelaire, 

mas Carvalho Junior pronuncia-se com maior violência; mantém- 

se a conotação de doença atribuída ao ideal romântico; perde- 

se, no entanto, a dimensão titãnica dos exemplos estéticos re 

tomados por Baudelaire. 0 nosso poeta cria um ideal carnal da 

"muiher-de-todo-dia", na expressão de Antonio Cândido.

Podemos retomar cada um dos elementos. "Beautes de 

vignette" é substituído por "belezas de missal". Se a conota

ção de ilustração é mantida, a imagem ganha uma conotação r£ 

ligiosa: não se trata de vinheta de qualquer livro, mas de um 

livro de rezas, substituição importante, se levarmos em conta 

o realismo agnostico que dominava essa geração.

A insatisfação do poeta em "L'idéal" exterioriza-se 

de forma neutra, praticamente definidora de insatisfação:"qui 

ne sauront satisfaire um coeur comme le mien". Ao que o nosso 

poeta contrapõe o verbo odiar, enfatizado pela posição de £ 

bertura.

"Un siecle vaurien" generaliza o desprezo e dilui o 

alvo visado. "Romantismo" designa com precisão o objeto da r£ 

pulsa. Explica-se: como jã dissemos no capítulo III, a " nova 

geração" brasileira não sabe bem o que quer, mas sabe sobeja- 

mente o que não quer: o Romantismo. "Vaurien" é substituíclo por 

"hidrofobo", cuja conotação de desequilíbrio ê reforçada por 

"acessos de histerismos". Nesta perspectiva, o romantismo é 

uma estética de anormalidade psicológica.

A conotação de doença atribuída ao modelo romântico 

através de "produits avaries", "beautés d'hôpital" e "poete 

de chloroses" é mantida em "virgens pálidas, clorõticas" e 
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multiplicada pela violência de "raquíticos abortos de lirismo". 

Baudelaire, poeta de acentuadas tendências plásticas, 

estabelece a força do novo ideal através de uma oposição cromã_ 

tica: "ces pãles roses" apagam-se diante de "rouge ideal". Car 

valho Junior transpõe a diluição cromática para uma oposição de 

formas: "corpos de alfenim" e "exuberância de contornos", maji 

tendo-se dentro de um campo semântico plástico.

Apesar dos exageros carvalhinos, o ideal baudelairi£ 

no se mantem, no que se refere a oposição ao Romantismo. A graji 

de diferença se estabelece, como jã apontaram os dois críticos 

referidos, na construção do novo ideal. A individualidade poé 

tica de Baudelaire traz um ideal de feminilidade vigoroso que 

carreia em si a historia da Antiguidade e da Renascença. A 

individualidade poética de Carvalho Junior exalta uma figura fj 

sica de mulher, palpável e concreta em sua carnalidade, que me 

Ihor lhe convinha para se opor ãs virgens etéreas que povoavam 

os sonhos dos nossos românticos. Mesmo considerando-se as dif£ 

renças de porte entre um Baudelaire e um Carvalho Júnior, as 

reduções que o poema francês sofre na sua imitação brasileira 

explicam-se, em parte, pelas razões históricas referidas. Cha^ 

ma inclusive atenção que um poema de inegável força poética e 

que condena tão claramente as aspirações contemporâneas tenha 

ficado esquecido pela nossa historia literária. Ele até conser 

va, apesar das reduções, muito mais a força do soneto baudelai^ 

riano do que algumas traduções.

Tomemos, por exemplo, a de Jamil A. Haddad:

"PoZa não A estão jamaZó betezaô de vZnh.eta.ò, 
Pstoduio Que numa esta epZcüstea nasceu, 
E de bostzeguZné, dedoò com caòtanhetai, 
Que óatZó^azesi um òonho como o meu.
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Eu a deZxo a Gava/inZ, o poeta daA anemZaA, 
Seu Aonofá XAopeZ de g/taçaA de hoApZtaZ, 
PoZa não poAAo enco nt/iaA. ent/ie eAtaA /loaua ^n.ZaA 
Uma ^Zo/l que. AemeZhe o meu ve/imeZho ZdeaZ.

SÓ que/t meu co/iação (que na noZte Ae abZAme!) 
Lady Maebeth, eAAa aZma eApojada no c/iZme, 
Sonho de EAquZZo aberto em ^u/tZoAaA manhãA;

Ou bem tu, g/iande NoZte e mZeheZangeAca, 
PaeZ^Zea a to/vee/L, eAt/ianhamente ^n.eAca, 
Aa g/iaçaA cujo moZde e a boca doA TZtãA."

Jã no segundo verso, o tradutor não recuperou o adj£ 

tivo "avaries", finalmente o único a qualificar o "produto" que 

estã sendo deixado de lado.

A clorose é substituída, por razões de rima, por ane 

mia, mais fraco e corriqueiro. Isto significa também esvaziar o 

poema de Baudelaire de um conteúdo histórico. Banville jã usava 

a palavra para referir-se ao Romantismo: dizia que esta estêt_£ 

ca estava fazendo com que as artes morressem "d'une chlorosede 

couvent"; exaltando a nova escola que surge afirma: "cette bel 

le êcole française qui n'aime pas les muses belles de blancheurs 

de la pale chlorose". Provavelmente, Carvalho Junior não sabia 

disso; mas sua intuição artística guiou-o na imitação do poema 

baudelairi a no. Ele não sÕ conservou a doença, como "clorõticas" 

lhe serve de núcleo sonoro (7). A oposição cromãtica "pãles ro

(7) A palavra "clorotica" fascinou a poesia brasileira deste momento.Medej[ 
ros e Albuquerque também tem um poema com este título em Canções de De 
cadência:

Clorotica
"Tem uma beleza branca e desmaiada 
de uma vetusta e fina iluminura 
n'uma noite de gozos e ventura 
ficaria sem forças, alquebrada.
Teme-se, ãs vezes, apertar-lhe a breve 
mão que se estende fina e vaporosa 
e, no ardor da paixão voluptuosa, 
quebrar-lhe o tronco de leve.
Deve ser - do noivado sobre o leito 
Como um fantasma feminino e branco... 
Eu temeria ver, ao doce arranco 
do gozo o corpo se sumir, desfeito...

Não nos esqueçamos também de que o próprio Baudelaire repete a palavra 
em outro verso de "Le Solei!":
"Ce père nourricier, ennemi des chloroses."
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ses"/"rouge ideal" se perde na tradução e o núcleo semântico 

se desloca para a temperatura: "rosas frias"/"vermelho ideal . 

Fi nal mente, “coração1* como metáfora do poeta esvazia-se, tradu

zido por "sonho".

A paráfrase carvalhina desobrigada da reprodução fiel 

do modelo termina por traduzi-lo melhor e com mais fidelidade.

3. SOBRE A OTO^NÁ ÁZUL

Os propósitos declarados em sua "Profissão de fe" , 

Carvalho Junior os segue ã risca. A mulher, em seus poemas, e 

presença carnal e sanguínea, palpitante e febril (8); aparece

(8) Seguem-se versos que mostram essa mulher saudável e sanguínea:

"E de teu lábio morno, avermelhado" 
("Nêmesis")

"as formas opulentas"
"nessas carnes febris"

("Antropofagia")

"0 belo corpo nu, febril e palpitante" 
("SÍmia^

"Do teu olhar de ónix, vivaz fosforescência, 
Tremeluzindo a flux, ardente como a lava"

("Margarida Gauthier")

"Deixando-me entrever-te as formas palpitantes
Da seiva e de calor, os traços arqueados, 
Os flácidos quadris, as curvas cintilantes, 
Do contorno polido ocultos predicados"

("Plástica")
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nua, despindo-se ou envolta em nuvens de panejamento (9). Es 

tendidas ao longo de leitos ou de otomanas (10), suspirando , 

lânguidas de prazer, estas majas desnudas emergem de um clima 

de intenso erotismo e convidativo desalinho. Carvalho Junior ê 

o poeta da mulher em abandono, do espaço fechado, da privaci

dade amorosa devassada.

A este ideal feminino subjaz uma aspiração de retr^ 

tar o amor em intimidade despojada e quotidiana, ja entrevis

to em alguns momentos da poesia de Castro Alves. Aí cruzamos 

com mulheres descalças, de roupão, os cabelos soltos:

"Uma noZte.... e.ntfie.abfu.u-AQ. um A.epoAie.ZA.0...
E da aZcova AaZa um cavaZhe.Zsio 
Inda be.Zjando uma muZhe.^ .Um véui... 
E/ta ca. . . Esta a pãZZda To.n.Q.óal"

("0 ade.aó de. Te.ao.óa")

( 9) Exemplos de perfis femininos semi nus, afundados em tecidos:
"Cambraias e cetins envolvem-te sem pejo"

("Símia")

"Quando tombam-te aos pes as roupas elegantes. 
As rendas, os cetins, as nuvens de brocados, 
Que envolvem-te o perfil, as carnes deslumbrantes 
Como as névoas do inverno os montes anilados"

("Plástica")

(10) Alongando-se em leitos e divãs:
"sobre o leito"
"num divã reclinada"
"No dorso azul cetíneo da otomana"
"Numa otomana escura"
"Aos flancos do teu leito"
"Num puff de cetim"
"em cima da otomana"
"0 puff onde assentas os pezinhos"
"A otomana onde repousas"
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"Uma notte, eu me ZembtLO . . . EZa dorvmta 
Numa Jio.de. encostada moZemente...
Qua^e aberto o tioupão... AoZto o cabeZo
E o pe deòeaZço do tapete ^.ente."

( "AdoJLmectda")

"Em que pen^a CaJtZota apÕA a vaZóa, 
No tapete

AttJiando o bournous quando deòeaZça. . ,
Ou meZhoJL . . . quando Jiompe a Zuva, a ^Zta,

Se a pJLeóZZh.a, o coZehete, 
Em Zeve fte^tòteneta a mão Zhe tMitta... 
Em que penòa CafiZota apoò a vaZ^a?"

("RemoJLóo")

0 apreço e a admiração de Carvalho Júnior pelo poeta 

baiano estão registrados em "En attendant", escrito nas costas 

de um retrato de Castro Alves e que reproduz um certo clima de 

sua poesia 1irico-amorosa, refletindo ânsias de amor e aspira

ções de intimidades. Dois versos parecem ate inspirar-se dire

tamente em "Aves de Arribação", poema que se constrói em torno 

da comparação dos amantes e das aves:

"PeJcegJLtna andoJitnha da mtnh’aZma!" 

"AndoJitnha do amoJt, ave e>tn.adZal"

Mas se o poeta romântico transita mais pelos salões. 

Carvalho Junior é, por excelência, o poeta da alcova, cenário 

explicito ou implícito de vários poemas.

Aliás, a transformação deste espaço em cenário de e 

rotismo ê uma idéia que está no ar. Des Esseintes, personagem 

de A Rebours, admirador de Baudelaire, assim o define:
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"IZ n'y avait, ieion Zui, que deux maniêrei d'or 
ganiier une. chambre d coucher: ou bien en £aire 
une. excitante, atcove, um Zieu de dêiectation 
nocturne; ou bien agencer un Zieu de iolitudeei. 
de repoi, um retrait de pemeei, une eipêce d’o^ 
rato ire. ° (11)

A alcova carvalhina deve ter como ponto de partida,a 

alcova alvaresina, que, numa certa medida, reúne os dois tipos: 

e excitante pelos devaneios delirantes que encerra e uma espê 

cie de oratório da imaginação do poeta.

Como a maioria dos jovens de sua geração, Carvalho Ju. 

nior leu Alvares de Azevedo e registra sua admiração em exalta_ 

das linhas, a gosto da critica da época:

"Q.hama-ie então Álvarei de Azevedo, o Byron ame 
ricano, a Luminosa cabeça tão cedo fulminada on 
de convuiiionavam numa incoerência a ub Ume to dai 
ai divinai aipiraçõei a par doi grandei tranivia 
mentoi iuicitadoi na £ebre lancinante do gênio; 
Álvarei de Azevedo, o bardo cuja morte prematu
ra ^oi um roubo da fatalidade ao futuro do paZi." 
(12)

"Lusco-fusco", a descrição de uma alcova, palavra que, 

aliás, abre o poema, presta-se muito para se examinar a ques

tão:

"Da alcova na penumbra andavam flutuando 
Em tenue confuião fantaimai indeciioi, 
Geradoi ao fulgor da luz reverberando 
Noi iZmpidoi criitaii e noi douradoi friioi.

Era como um sabbat fantãitZco e nefando’.
Dai velhai iaturnaii talvez tiveae uni viioi 
A enorme projeção dai iombrai vacilando 
Eiguiai e iutii iobre oi tapetei Zííoí.

(] 1 ) HUYSMANS, J.K. A Rebours. Paris, Eugene Fasquelle, 1905. p.87.

19\ parisina. Rio de Janeiro, Tipografia Agostinho Gonçalves Guimarães & 
CT, 1879. p. 137-138.
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HavZa no ambZeníe un4 mÕA.bZdo4 pc^-^umcA;
Oa bttonzcA, oa biscuits ie. oZhavam com cZume4, 
No A dunkerques, dc pc, po/t dcntn.0 daA JtcdomaA . 

Enquanto eu, Acm ternos, ao tado de uma taça, 
Um conto o/itcntaZ ftcZZa cnt^cc a fumaça 
Vc um charuto havancA dc cxccntA.ZcoA a^omuA.”

Esse poeta que bebe, fuma charuto havana e lê um con 

to oriental, mergulhado em fantasmas projetados pela sua imagi 

nação, num espaço fechado, privado, a literatura brasileira jã 

conhece, pelo parentesco com "Idéias íntimas".

Apesar disso, a identidade perfeita ê sõ com a marca 

do charuto. Os fantasmas em "Lusco-fusco" são "indecisos" e 

configuram orgias. São mencionados vários elementos de decora

ção: ha cristais, frisos dourados, bronzes, biscuits em redomas, 

sobre dunkerques. Percebe-se uma preocupação com a configuração 

física e estética do espaço, como em A Rebours. 0 soneto coji 

centra-se no clima que se configura neste espaço, a partir de 

uma certa luminosidade, como evoca o título.

0 longo poema de Alvares de Azevedo - mais de 200 ver 

sos - volta-se para fantasmas, de contornos bastante definidos; 

até mesmo fantasmas literários. Do mobiliário, sabemos que há 

apenas uma cômoda, uma mesa escura, um leito, uma estante, ca^ 

deiras; revela-se,dos moveis, a sua utilidade.

Se em "Idéias íntimas", poema mais intelectual do 

que sensorial, não há aromas, em "Lusco-fusco", os odores col£ 

boram também para configurar o clima do espaço: pairam no ar 

perfumes "mõrbidos" e o charuto tem aroma "excêntrico".

0 poeta de "Lusco-fusco" instala-se em sua alcova 

"sem temor". Se considerarmos esta alcova abertura para outras, 

de outros poemas de "Hespêrides", veremos se delinear uma con 

cepção de amor diferente daquela de "Idéias íntimas", cujas fi^ 
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guras femininas aparecem em sonho ou em retratos, confirmando 

o propalado medo de amar dos românticos brasileiros (13).

Diz Alvares de Azevedo no poema VIII:

"0 pobne Zetto meu desfietto atnda 
A ^zbne aponta, da notunna tnsonta. 
AquZ Zãngutdo a notte. debatt-me 
Em vãos deZZntos aneZando um betjo... 
E a donzeZa tdeaZ nos noseos Zãbtos, 
No doce. benço do moneno seto 
Mtnha vtda embaZou estnemecendo. . . 
Fonam sonhos contudo. A mtnha vtda 
Se esgota em tZusões."

Ora, os despertares de Carvalho Junior são diferentes 

e, ãs vezes, em alcova alheia. Um bom exemplo é o soneto "Apres 

le combat", cujo titulo pretende ser um eufemismo:

"Quando, peZa manhã, conte.mpt.o-te. abattda 
kmontectdo o oZhan e a ^ace dei>conada 
Imensa em Zangutdez pno^unda, tnde^tntda, 
0 Zabto nessequtdo e a pãZpebna azuZada, 

ReZembno as tmpnessões da notte con-iumtda 
Na Zúbntca expansão, na ^ebne aZuctnada 
Vo gozo sensuaZ, ^nenettco, homtctda, 
Como a Zãmtna aguda e &nta de uma espada. 

E ao ven em dennedon o gnande desaZtnho 
Vas noupas peZo chão, doi> movets no camtnho, 
E o bouãozr en^tm do caoi> um ^teZ pZãgto, 

Suponho-me um henót da veZha anttglltdade, 
Um mantnhetno audaz apõi> a tempestade, 
Tendo pon pedestaZ os nestos dum nau^na^to!"

(13) ANDRADE, Mário de. Amor e Medo. In: ________________ . Aspectos da
literatura brasileira. 5.ed. Sao Paulo, Martins, 1974. p.T97
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A forma de amar dos poetas realistas ê, consciente

mente, diferente da dos românticos. Ossian, o bardo triste, a 

bre, com sua presença, "Idéias intimas". Carvalho Junior, em 

linhas de cunho determinista, expressa-se claramente a respei 

to do bardo inglês:

”Pa^a que na4ceA.am aZem... post enttie oa ge
Zoa do nostte, que, tem a aZma de neve e o costa- 
qao envoZto num AudãftZo de bstumaA, o amost é uma 
adoração, ZmacuZada e pusta, com [aZç] oa b^an 
coa nenú^atteA que Ae debruçam à beZsta do Zago 
pZácZdo e azuZado, mZAtZco e contempZatZvo como 
uma eAt^o^e de OAAZan, o bat-do gaeZZco.

Pasta nÕA, postem, tem o caZost abstaAado st doA tsto_ 
pZcoA, e astdente e ZuxustZoAo como toda eAAa ve 
getação que Ae oAtenta em noAAOA pstadoA exubestan 
teA, como toda eAAa AeZva de noAAa natusteza ame 
stZcana, e maZA um deZZstZo, uma tempe.Atade, do 
que um extaAe,

É aAAZm que eu te amo!" (14)

A poesia de Carvalho Junior tem suas raízes fincadas 

na poesia brasileira romântica que, no entanto, entreabria - se 

para espaços diversos. A leitura das F1ores do Mal, guiada por 

pccac aspirações latentes, colaborou para escancarar o reposteii 

nuP desvendou uma nova figura feminina e um novo tratamento f U U t 
do amor. Talvez a ânsia de superar esse medo de amar dos româji 

time tenha impregnado as alcovas de perfumes exageradamente fu L I C U b 

nes tos.

(14) op- cit- P-H3-
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É praticamente o que afirma Antonio Cândido ao ret£ 

mar Carvalho Junior na sua segunda versão de "Os primeiros ba£ 

delairianos" (15):

"Em Ca^vaZho Junto*. e no& out/ioÁ de. tendêncta pa 
^.ectda, eòta vtóão paA.cta£., ou eòta eócoZha^ m 
vZu como afana de. poZêmtca antZ-^omânttca, adqut 
ntndo um àenttdo e um òtgnt^Zcado que a nova con 
cepç.ão do óexo nunca teve em Baudetat^e."(p.29)

Visão parcial ou escolha que pinça aspectos determi

nados da poesia baudelairi a na, assinalados ainda pelo mesmo crí 

tico:

(15) 0 ensaio "Os primeiros baudelairianos no Brasil", publicado pela re 
vista Studia Ibérica, em 1973, foi revisto e ampliado para sua publT 
cação em Educação pela noite, pela editora Atica, em 1987, Utilizarei 
esta segunda versão. Daqui para frente, indicarei, após as citações, 
apenas a página correspondente, no corpo do trabalho.

Nesta segunda versão, o estudo da poesia de_Carvalho Junior foi sig 
nificativamente aumentado. Na primeira versão, a paráfrase de "Le cãT 
dre", intitulada "Símia", nao era analisada. A estas alturas, eu tra^ 
balhava a poesia de Cruz e Sòusa, com as outras análises praticamentê 
prontas, o que explica certas coincidências.

Faço então minhas^as palavras do próprio Antonio Cândido, na recente 
publicação de 0 método critico de Silvio Romero:

"Já havíamos terminado este capítulo quando pudemos obter a obra es^ 
gotada de Hermes Lima, Tobias Barreto (A época e o homem). Verifica 
mos, então, que coincidiamos freqüentemente com os seus pontos de 
vista, havendo trechos em que parecíamos^nos haver inspirado nela. 
Fazemos esta declaração satisfeitos, aliás, pelo acordo em que nos 
encontramos com oeminente jurista e pensador, a quem dedicamos a 
mais viva admiração."

(São Paulo, Edusp, 1988. Nota 32, p.127).



. 72.

deòteÁ dot^ poemas (16) e. de uma epZgna^e, 
a pneóença de BaudeZaZne apanece atenuada oudei 
vZada em outnoò, óobnetudo no go-òto peto pen^u- 
me, centa penvenóZdade estudada e o tnatamento aZ 
tZÁAonante do conpo ^emZnZno, contnaòtando com 
a ^amZZZanZdade da noupa e da cama. AZem dZòòo, 
pode-óe penceben a hZpentno^Za da componente e 
nÕtZca, a&éZnaZada pon Antun BanneZnoA como tna 
ç.o peòòoaZ, e pon Machado como neótnZção abuóZ- 
va da poetZca baudeZaZnZana.” (p.28-29)

Nesta perspectiva, talvez de escandalizar e sobretjj 

do de marcar diferenças, procurando retratar uma nova visão 

da mulher, encontramos um gosto especial pelo ato amoroso e 

pela fantasia despertada face a desordem da alcova, palco da 

nova tematica amorosa. Reforçando o que ja foi dito, este n£ 

cleo temãtico-espacial amolda e dirige a leitura que o poeta 

paulista fez das F1ores do Mal, cuja ressonância procuraremos 

mostrar em alguns poemas.

Em "Apres le combát", o poeta desperta junto ã ama 

da e o ato amoroso é explicitamente aludido: "na febre aluci- 

nada/do gozo sensual". E identificado, desde o titulo, com a 

luta; com a perda da razão: "febre alucinada", "frenético" e 

"homicida"; com o caos e o naufrágio.

Evocando essa luta, "a lâmina aguda e fria de uma 

espada" pode ser lida como um símbolo fâlico. Liga-se a outras 

metáforas audazes, dos instintos sexuais masculinos, configu

rando talvez o que tenha originado a qualificação de "priape^ 

ca" com que Machado de Assis define a sua poesia.

Em "Adormecida", o desejo sexual e comparado a ani^ 

mais - abutres esfaimados em torno da carniça; núcleo semânt£

(16) Refere-se aos poemas "Profissão de fe" e "Símia".
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co que não ê novidade na poesia brasileira dessa época (17).

A imagem tem efeito apenas literário e soa artificial, 

pois contraria a descrição do corpo feminino que a procede. As 

tres primeiras estrofes criam uma certa expectativa, mas nao 

preparam a imagem que explode no último terceto. Se o poeta fa 

la em "mórbida aparência" do corpo adormecido, na verdade, não 

e o que ele descreve. Trata-se, ao contrario, de um corpo "fres^ 

co e rosado", agitado por um sangue que ferve com vida. A efer

vescência do sangue deveria rechaçar e nao convidar os abutres, 

a necrofilia latente ê anulada pela presença de um corpo vivo 

e palpitante. Talvez esteja aí um exemplo de artificialismo que

Artur Barreiros se sente obrigado a levantar no seu prefacio

pródigo em elogios.

No antológico "Antropofagia", o desejo ê duplamente 

comparado a animais:

(17) Péricles E. da Silva Ramos, na introdução da sua antologia de poesia 
simbolista, faz um inventário do bestiário sexual dos poetas dessa 
época:

"Há, com tudo isso, uma dição tribal em que até as próprias imagens 
recorrem: já falamos na comparaçao de Carvalho Junior dos "desejos" 
a "jumentas", e desses mesmos "desejos" a "cães de caça" (TeÓfilo 
Dias), "lobos" (no parnasiano Raimundo Correia), "leões" (Wenceslau 
de Queiroz), "tigres" (Cruz e Sousa); pois bem, os desejos persisti^ 
riam "leões" para Artur de Sales; seriam "feras" em geral para Cas^ 
triciano; "hienas" para Gonçalo Jácome; "galos" para Emiliano Perne 
ta; "serpentes" para Amadeu Amaral, nos reflexos simbolistas que 
ostenta." (p.25).
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"MuXhe^.’ ao ven.-te nua, aA ^on.maA oputentaA 
IndeetAaA tuztndo à notte, Aobsie o tetto, 
Como um bando vottaz de túbn.teaA j'umentaA, 
InAttntoA eantbatA no petto.

Como a beAta ^en.oz a dttatax. aA ventaA 
Mede a pn.eAa tn^ettz pon. daH.-the o bote, a j'etto, 
Vo meu ^útgtdo oZha-i aA chtApaA odtentaA 
Envo£vo-te, e, eonvutAo, ao Aeto meu t' eAtn.etto: 

E ao tongo do teu c.ox.po etaAtteo ondutoAo 
Cosipo de eaAcavet, etétn.teo, eA camoA o, 
Em toda eAAa extenAão pututam meuA deAejoA,

-Oa átomo a AuttA, - o A vetimeA AenAuatA 
Cevando a a e.u tatante aA ^orneA beAttatA 
MeAAaA can.neA £ebn.tA, -eAptendtdoA AobejoA!"

Dos vermes devoradores a descrição do corpo feminino, 

ê evidente a inspiração baudelai riana.

Examinando-se os adjetivos utilizados para descrever 

a mulher, constata-se que são todos baudelai ri anos, originários 

de poemas em que se compara a mulher a animais: "Le serpentqui 

danse" e "Le chat". A comparação com a serpente e ate explici

tada pelo "corpo de cascavel", "escamoso" e "onduloso"."Elétri 

co" e "elástico" são os adjetivos utilizados por Baudelaire pa^ 

ra definir o gato, por sua vez comparado a mulher. Carvalho j£ 

nior aplica-os diretamente ào corpo feminino. Jã da apropriação 

desta adjetivação delineia-se uma figura feminina diversa da 

do Romantismo. Esta elasticidade carnalnão se adequa aos frá

geis corpos de alfenim.

0 ataque impetuoso aparece também na poesia baudelai_ 

ri a na :

"Je m'avance á £' attaque, et je gtitmpe aux aAAautA, 
Comme ap/LeA un cadav^ie un choe uh de veHmtAAeaux. "

("Poème XXIV")
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Chegamos finalmente ao poema cuja evocação seja taj[ 
_ Une.

vez mais imediata apos a leitura de "Antropofagia": ch£

rogne".

Ambas as carcaças são soberbas: "la carcasse super- 

be"/"esplêndidos sobejos". A lubricidade insinua-se através do 

elemento animalesco:

”Au de^ou^ d’un óenXZeA. une. cha./LO gnc Zn^ãmc

Lcò jambcÁ cn comme. une £cmmc £.ubA.Zquc
B/toZantc ct Áuant £e4 poZòonó, 

Õu.vA.aÂ,t d'une ^açon nonc/iaZaníe e£ ct/nZque 
Son ventre. pZcZn d’ cx.h.aZa^iòonò

e

"Um bando vottaz dc tãbKÂ.ca6 jumen^úaò

Mas os vermes, embora "átomos sutis", servem, no poje 

ma carvalhino, exclusivamente de metáfora para os instintos s£ 

xuais, no mesmo plano que o "bando de lúbricas jumentas" e os 

abutres de "Adormecida". Esta metáfora provocante e escandalo^ 

sa nem de longe resvala o tema da decomposição da matéria e 

as dimensões cósmicas de "La Charogne". A leitura do nosso poe 

ta capta a sexualidade que impregna o poema baudelairi ano, sem 

dar mostras de perceber que ela está inserida num contexto que 

engloba o próprio cosmos. Convinha-lhe a metáfora pelo insóli^ 

to desafiador de que se reveste. Pela presença da parceira e 

também interlocutora, leva mais longe, em termos de realização 

amorosa a necrofilia dos amores românticos. Esse canibalismo 

amoroso injeta sangue na morbidez exangue do romantismo. Mas 

es te amor encontra seu termo na saciedade do desejo e nos li 

mites da matéria. Não transcende nem atinge "forma e essência 

divina". A poesia baudelairiana projeta-se no cosmos, funde o 

amor, a morte,.a matéria em decomposição, geradora de vida. A
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poesia carvalhina, como ela própria não se esquece de regijs

trar, restringe-se ao leito e ao espaço da alcova.

0 que de fato interessa a Carvalho Junior é a nova

visão do amor e da mulher que ele capta nas F1ores do Mal, t£

mãtica dos outros poemas que revelam uma leitura baudelairia- 

na.

A sensualidade do corpo feminino cuja nudez se pe£ 

cebe entre nuvens de tecidos fascinou especialmente o poeta 

paulista. "Plástica", por exemplo, descreve uma mulher envol

ta em tecidos variados - rendas, cetins e brocados - queopoe 

ta contempla extasiado.

Esta preferência deve inclusive ter norteado uma 

tradução livre que ele faz de "Le cadre", intitulada "Símia". 

Jamil A. Haddad nãoa inclui entre as traduções do poema, il£ 

dido pela mudança de título, ou deixando-a de lado deliberad^ 

mente, pelo meio caminho em que se situa, entre a paráfrase e 

a tradução. Certamente não por desconhecimento, pois faz 1 a£ 

gas referências a Carvalho Junior, no prefácio que antecede 

sua tradução das F1ores do Mal.

A substituição do título já aponta as mudanças: i£ 

nora a função da moldura para concentrar-se na metáfora zoolÕ 

gica, agora referindo-se a mulher. "Bijoux, meubles, mêtaux, dorure" 

são substituídos por produtos de beleza e de maquiagem: cold~ 

cream, as tintas, os frisados. Diz Antonio Cândido que, na sua 

paráfrase. Carvalho Juni or "'baudel ai ri za ' mais do que o orig£ 

nal"; de fato, essa maquiagem não atrapalha a beleza feminina 

que se destaca no cenário da "Babel impura". Em "Le cadre",não 

ha referências ã cidade. Não há registro da leitura de "Le 

peintre de la vie moderne" por esses primeiros baudelairi a nos 

e, no entanto, neste quarteto, há referência ã maquiagem da 
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mulher moderna, que Baudelaire exaltará em uma das partes do 

texto - "L'éloge du maquillage".

Esta figura feminina tem "a graça triunfante/ d'uma 

infantil macaca." Coincidência ou não, a figura que passa ao 

largo em "Le beau navire" ostenta uma "gorge triomphante" e um 

andar entre o infantil e o triunfante:

"Vun aZst pZacZdz zt ttá.omphani
Tu paAAZA ton ch.zmí.n, majzAtuzuAz zn^ant"

Ainda dois outros poemas que descrevem a figura femj 

nina, "0 perfume" e "Nemesis", revelam claramente uma leitura 

das F1ores do Mal .

"0 perfume" e uma adaptação tropical de "Parfum exo- 

tique". 0 seio da amada exala uma languidez modorrenta que im 

pregna ambos os sonetos. Mas, para o europeu, numa noite quen

te de outono, os odores exóticos evocam clima e paisagem tropi^ 

cais, cuja descrição se completa em "La Chevelure". 0 poeta bra 

sileiro, mergulhando no seio da amada, numa noite de verão,re£ 

pira odores orientais.

0 perfume da pele feminina ê "igual à planta da Asia 

venenosa"; as essências que ela transpira são o nardo, planta 

originaria da Asia; o benjoim, cujo termo vem do árabe - resi

na de Java; a tuberosa, erva procedente do México ou dos Andes. 

Embora a última planta seja 1 a ti no-amer i ca na e prova ve 1 mente e_s 

teja presente mais por razões auditivas do que olfativas, r£ 

mando com "luxuosa", o poeta ao descrevê-las, no 29 quarteto , 

considera-as todas orientais:

"0 natido, o bznjoi-m z a iubznoAa,
A4 tzpÁdaA zAAznzZaA do Lzvantz, 
Vo Mz-co-VÁa a ^Zo^a TuxuoAa,
Vz cotiza z dz afiomaA. abundantz . "
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Em "Sulamita", o cenário é de "um luxo oriental de 

excêntricos lavores" confirmando o exotismo oriental. Há ja£ 

ras japonesas e uma otomana sobre a qual repousa sensual figjj 

ra femi ni na :

"Um ZZpo ée.nóuaZ! A Zab^tZca e.AXA.aXaA.a
Va be.Ze.za da BZbZZa - a caòta SuZamZta 
- o amoA. de. SaZomão na PãgZna Sagrada. "

Teõfilo Dias tem poema homônimo que descreve suces

sivamente lábios, voz, pele e cabelos de uma figura feminina. 

Se Carvalho Junior localiza historicamente sua personagem, no 

poema de Teõfilo Dias, nada nos explica o título que permane

ce misterioso se não o inserirmos nesta voga oriental ista. En. 

veredando por tortuosos caminhos, o antroponimo reveste-se de 

uma conotação de mulher exótica e sensual.

Raimundo Correia também contaminou-se por esta voga. 

Em "Sonho turco", descreve os delírios de um miserável trãcio 

que sonha ser um sultão, com um harém de sensuais belezas o 

rientais e sobre uma delas paira a sombra de um baudel airiani£ 

mo que veremos surgir com Teõfilo Dias:

"OuZ^ia e nãbZa taZve.z; no oZha/c que. vZbsia, 
Há ^ZZZ^loá Zn£e.tLnaZò e. e.6t/vanhoa gozoé."

Em "Alfaíma", descreve-se "mourisca figura", os ana^ 

fis ressoam, o cenário é o Ganges, sob o "rubro cariz do céu 

do Oriente".

Esses "luxos orientais", esses sultões, otomanas , 

jarras japonesas, Ganges e Saaras nos mostram que o exÕtico 

nos trÕpicos, deste lado de cá do Equador, tem outro sentido 

e que os nossos poetas, neste momento, estão mais para ori en- 

tálias do que para tropicálias.
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"Nemesis" não parafraseia diretamente nenhum poema 

das F1ores do Mal , mas reúne elementos de vários deles:

"Há ne-64e oZhaA. tA.anòZúcZdo e magneZZco
A mágZea atA.aç.ão de um pA.ecZpZcZo ;
Bem como o teu neA.voéo, ceptZco, 

aA.gentZnaé vZbA.açõeó do vZcZo.

No andaA., no geòto mÕA.bZdo, eòpZZnetZco, 
Tenò não éeZ quê de nobA.e e de patA-ZcZo, 
E um Áom de voz metãZZco, ^A.enetZco 
Como o tZnZA doò £e*-*-OA de um AupZZcZo. 

ÉA o arcanjo ^uneAto do pecado, 
E de teu ZãbZo moA.no, aveA.meZh.ado, 
Como um vampZA.o ZubAZco, Zn^eA.naZ, 

Sugo o veneno amaA.go da ZA.onZa, 
0 éatãnZco ^eZ da hZpocondAZa, 
Numa voZúpZa eòtA.anh.a e AenòuaZ."

Os dois quartetos descrevem uma figura feminina, d£ 

tendo-se em elementos correntes de "Spleen et ideal": olhar , 

sorriso, andar, voz; sÕ fica de lado a cabeleira. 0 olhar é ma£ 

netico como um precipício: o "gouffre" vertiginoso que obseda 

o poeta das F1ores do Ma 1. 0 andar e uma combinação de nobreza, 

nonchalance e fastio. A voz metálica tortura o poeta, como cer 

tos olhares das musas baudelairianas, frios e cortantes como 

dardos e facas. 0 99 verso, em imagem baudelairiana de religio 

sidade e culpa, condensa aspectos antagônicos da mulher:

"É4 o aAcanjo ^uneòto do pecado".

0 poema se fecha numa imagem ousada para a poesia bra^ 

sileira e caracteristicamente baudelairiana: o poeta bebe nos

lábios da amada a sua saliva. Se a palavra não e utilizada co

mo em "Le poison", a alusão e tão clara que não se pode falar

em eufemismo como o utilizado por Teôfilo Dias na tradução des_ 
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sa peça das Flores do Mal : "pressão indizível" (18). Na met£ 

fora "veneno amargo da ironia". Carvalho Junior condensa v£ 

rias imagens tomadas ao poeta francês:

- ”uZn de Bohême/ameA. e.£ vaJ-nque-U-*-"

("Le. Ae.ttpe.nt qut da.nAe"]

a Aa.Ztva. e. o ve.neno doA othoA, "ceA gou^st^A ameAA" 

("Le. potAon"}

- a. vouz e. ve.ne.noAa. Ifionta de. "L^&utonttmostoum&noA"

Se o poeta é supliciado pela voz da amada, se caminha 

para ela e para o pecado como um condenado, ele também êo vam 

piro, o "revenant" que suga ironia, veneno, fel, hipocondria 

de seus lábios, em voluptuosa relação de carrasco e vitima. 

Este "heautotimoroumênos" carvalhino revela uit aprofundamento 

da assimilação - consciente ou intuitiva - da volúpia religi£ 

sa das Flores do Mal que não aparece em nenhum outro momento 

deste nosso primeiro baudelairiano.

Entre os poemas de "Hesperides", há ainda uma marca 

explícita da influência de Baudelaire: a epígrafe de "Esboço" 

ê o primeiro quarteto de "La Beautê". Este poema e "ídolo Ne 

gro" apresentam uma tentativa de fixar um ideal de beleza r£ 

vestido da impassibi1 idade que o poeta foi buscar em Baudelaire 

e antecede nossos parnasianos no retrato da estatua marmórea.

Mas, na verdade, ã figura pétrea e esfíngica, ao m£ 

delo eterno, Carvalho Junior opõe mais uma individualidade fe 

minina. Seu olhar fulge como metal e poderiamos até compara - 

lo as "froides prunelles" do soneto XXXII. Mas, de qualquer

(18) Poesias escolhidas de TeÕfilo Dias, nota 2, p. 110.
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forma, o azul da abóbada celeste sob o qual reina a imortal e£ 

finge baudelairiana apenas reveste, em cetim, a otomana em que 

se estende, indolente, a figura de "Esboço".

Mais próxima de um ideal com conotações de eternida

de está a figura de "ídolo Negro", comparada a frias e sangüinã- 

rias divindades indianas. Mas ainda assim a particularização 

num determinado modelo implica uma quebra do caráter de deida^ 

de eterna, situando o imitador na fração mutável e passageira 

do instante. E é neste plano que se situa o poeta Carvalho 

nior, nele instalando o seu baudelairianismo.

Sobre a otomana azul, assentam-se corpori f i cadas , co>n 

fluências poéticas que jaziam em estado de latência, na liter£ 

tura brasileira, trazidas ã tona por uma leitura particular das 

F1 ores do Mal . A escandalosa "Profissão de fé" de Carvalho Ji£ 

nior deforma Baudelaire como lhe convém e mostra a poesia abra 

çando o realismo e a sensualidade crua, para escapar ao medo 

de amar dos românticos.



CAPÍTULO (/

TEÕFILO VIAS
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1. FANFARRÕNAVAS E FANFARRAS

TeÕfilo Dias Odorico de Mesquita nasceu em Caxias , 

no Maranhão (1854) e aos 20 anos embarcou num navio, rumo ao 

Rio de Janeiro, onde o acolheu a viúva de Gonçalves Dias, es^ 

te tio ilustre e admirado, cuja sombra, vez ou outra, perpas

sa pela poesia do sobrinho. A temporada carioca foi curta:dois 

anos. Parte, em seguida, para São Paulo, onde vem estudar di^ 

reito e onde termina por se instalar, casar e falecer, aos 34 

anos, de uma moléstia do coração (1889).

Colaborou em jornais acadêmicos e nos Õrgãos de im 

prensa, fêz muitos amigos, foi querido e admirado pelos co£ 

temporaneos, que nos legaram vários depoimentos sobre sua pe_r 

sonalidade. Ao que tudo indica, era afável e simpático, muito 

distraído, afeito a folclóricas e passageiras explosões de cõ 

lera, podendo até, apesar da pequena estatura, chegar a vias 

de fato. Companheiro de quarto de Fontoura Xavier, interessam 

nos depoimentos sobre a vida que levavam pelo sabor de roman

tismo que ainda impregnava o ar acadêmico paulistano. Conta - 

nos Afonso Celso:

"Quanto ^A.eQuenteZ o pequeno quanto, modeío de. 
pZtoA.eóca deò oA.dem, que. habZtava, com Fontou- 
na \avZeA., na A.ua TabatZngueA.a!

VZócuiZa-i e poZZtZca; ^atava-òe em veA.&oA, ao_ 
mance.ó e poemaé, - dZai a ^Zo, noZteé ZnteZ 
A.a&, naó quaZà não i>e penòava em doA.mZA..

Ve oA.dZnaAZo, TeÕ^ZZo e Fontoura 4Õ iaZam a 
A.ua depoZó do òo£ poéto, - Fontoura envoZto nu 
ma ZaA-ga capa eApanhoZa, òob enoAme chapéu de 
òabado, que Zhe davam aòpecto de beZo AaZZea- 
doA..'1 (1)

(1) CELSO, Afonso. TeÕfilo Dias. Revista da Academia Brasileira de Letras.
2 (5):1911. p.79. ~ --------------------------------------------
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Seu nome acha-se ligado a inúmeras estudantadas

no dizer de Valentim Magalhães, o grupo que os rodeava era

ma "hücZa de ZZvA.eh penhadoA.eh, de. ZconocZahtah e ^ebe-Cde-ó ".

Inventavam sempre novidades e gostavam de tornã-las 

conhecidas. A "Comédia" de 13.05.1881 publica a seguinte notí^ 

cia:

"Ontem d uma. hoA.a da. taA.de, A.eunZA.am-he mZhteA.Zo_ 
hamente hete doh maZh temZveZh moA.adoA.eh dehta 
capZtaZ, paA.a... he &oto gA.afiaA.em. Com efieZto, o 
A.etA.atZhta Hoenen teve o pA.azeA. de vé-Zoh em 
hua haZa.

0 nome dehheh ZndZvZduoh hão oh heguZnteht Teó- 
fiZZo VZah, AhhZh BA.ahZZ, RaZmundo CoA.A.eZa, Au 
guhto de LZma, LuZh MuA.at, RandoZfio FabA.Zno e 
VaZentZm MagaZhdeh." (2)

A notícia comenta ainda cada um dos fotografados e 

diz que "o TeofiZZo paA.ecZa um tupZ de fiaaque".

Tomamos assim conhecimento dos amigos do poeta, com

os quais certamente discutia literatura. Entre 1878 e 1882, pa.

rece ter sido um dos poetas vivos mais considerados. Na mem£ 

ria dos companheiros, seu nome persiste ligado ao de Baudelaire. 

Bilac, em crônica saudosista sobre a Pauliceia de 1887, assim 

evoca o poeta maranhense:

"Poce ano, aqueZe, e pacata cZdade! AZnda agoA.a, 
fechando oh oZhoh, quem ehcA.eve ehta cA.ÔnZca de 
haudadeh ve pahhaA., numa A.onda ehfiumada, uma 
pA.ocZhhão de amZgoh moA.toht TeofiZZo VZah, peque 
nZno e ZnquZeto, com uma cabeZeZA.a meA.o vZngZana 
hob um chapéu mZnúhcuZo, A.ecZtando BaudeZaZae. ” 
(3)

(2) apud VAL, Valdir Ribeiro do. Vida^e obra de Raimundo Correia. 2.ed. 
Rio de Janeiro, Livraria Editorã"~Catedra; BrãsTTia, INL^èlírc, 1980, 
p.50.

(3) Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, 3 mar.1901.
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Assim tão apreciado pelos contemporâneos, numerosas 

poesias lhe são dedicadas; mais um dado que nos permite esta

belecer relações de amizade e de possível influência literária 

entre os contemporâneos: "0 Amor", de Augusto de Lima; " Qua

dro Antigo", de Alberto de Oliveira; "A tristeza do Diabo", de 

Valentim Magalhães; "Paráfrase de Baudelaire", de Bilac; "N£ 

vrose", de Wenceslau de Queiroz. Teõfilo Dias prefacia inclu

sive Contemporâneas do primeiro poeta citado e Canções Român 

ticas do segundo.

Alguns comentários sobre sua poesia sao entusiastas. 

Artur de Oliveira (4) escreve em Dispersos, meio a elogios a 

Gonçalves Dias:

"Um oatA.o grande, poeta, em ^utu^o não matto x.emo_ 
to, tatvez comptete a obna boAquejada peto ImoK 
tat canto/l do GZgante de ped/ca, provando aòòtm 
que aA a^ZnZdadeA do gênto ap/voxtmam matA qae 
oa vZncatoA de Aangae," (5)

E localiza, em empolgada nota, este "oatsvo grande poe 

ta" :

(4) Deviam, aliás, ser íntimos, .pelo que se pode deduzir deste bilhete, 
reproduzido em Dispersos:

"Amigo Artur de Oliveira,
São Paulo, 21 de junho de 1880.

Apresento-te meu irmão, Antonio Dias de Mesquita que vai passar aj_ 
guns dias na Corte.
Se ele quiser^hospedar-se em tua casa, espero que o recebas, como 
se fora eu próprio.
Muitas recomendações â tua excelentíssima família.
Recado do teu amigo do coração

Teõfilo Dias."

(5) Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Letras, 1936. p.218.
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"Pe^ertimo -nos ao jovem, mai jã ceZebrte poeta, 
o sn. TeÕ^iZo Vias, estudante de. dirteito na 
FacuZdade de São Pauto. A prteco cidade de OvZ 
dio, de PascaZ, de Mozartt, de. Chattercton, de 
Leopartdi, de Gertartd de NertvaZ e de tantos ou 
trtos engenhos que assombrtartam o mundo, não 
nos causam mais a sensação de pasmo. 0 gZortio_ 
ío hertdeirto do nome de G. Vias, maZ compZetou 
os seus vinte anos - rtutiZante aZvo rtada de um 
^uturto, que jã ê uma rteaZidade espZendida! 
entregava ã admirtação dos contertriã.neos o se 
gundo voZumè de seus inspirtados vertsos."

Temos ai dois registros: a boa recepção ã poesia e a

figura de TeÕfilo Dias e, por outro lado, o temperamento infla 

mado de Artur de Oliveira, um "saco de espantos", segundo Ma

chado. De fato, a colocação de TeÕfilo Dias neste rol de preco 

ces tão ilustres chega ate a invalidar o seu comentãrio; não 

se pode levã-lo muito a serio. Ha comentãrios igualmente entu 

siastas e menos desvairados. Raimundo Correia, por exemplo, coji 

sidera-o um dos maiores poetas brasileiros na época da publica^ 

a i nfluênci a forte, mas

namente assimilada de Baudelaire:

"Estas, sim, são as obrtas-prtimas de Teó^iZo Vias 
e que excedem a todas do mesmo generto, que têm 
sido expostas ã Zuz da pubZicidade antes e de 
pois deZa (sic) ; neste pertZodo de dez anos, ex 
cetuados unicamente, a mea vert, os Sonetos e 
Poemas, de AZbertto de OZiveirta, e as Poesias , 
de OZavo BiZac.

Parta a ceZebrtidade durtãveZ de quaZquert poeta 
bastartiam xrertsos como os da ’ MatiZha' ou os do 
'Passeio MatinaZ', oa os da 'Voz' oa os do 'Lei 
to', ou apenas as mãscaZas e vaZentes estrio^cs 
do ' Pio e o Vento ’.
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Nota-se que. a sombrta musa das Fan^arras^ se -'te 
paó^oa em dema^Za dos perfumes negros e pene^ 
trantes das Ftores do Mat; mas 0 que ie a^Zrma 
rã sempre e que. Chartes BaudetaZre não Zeve a 
te ao presente um Znterprete tão ^tno e tão de 
Ztcado como TeÕ^ZZo Vtas. São dtgnos dc perpe
tua recordação os famosos aZex.andrZnos com que 
etc soube transZadar para a ZZngua vernãcuZa o 
'V.Juan nos Infernos’.” (6)

Teõfilo Dias e um dos poetas comentados em " A Nova 

Geração". Sendo Fanfarras posterior ao texto de Machado de A£ 

sis, ele opõe Teõfilo e Carvalho Junior. Considera-o um conti- 

nuador da obra do tio, tendo como tom dominante uma "ternura me 

lancÕlica". Distingue, no entanto, "certas audãcias de estilo", 

não encontradas em Gonçalves Dias e que atribui ã "marca dotem 

po".

0 Almanak da Gazeta de Noticias para 1882 (7) dã uma 

pequena noticia biográfica sobre Teõfilo Dias, que interessa es 

peciai mente por ser 0 único comentário que encontrei sobre a 

primeira obra do poeta, publicada em 1874, ainda no Maranhão e 

que, citada por vários autores, entre os quais Sacramento Bl£ 

ke, não parece ter sido lida ou vista por ninguém. Trata-se de 

Flores e Amores em que, segundo 0 almanaque, predomina 0 gene 

ro humorístico.

Os próximos comentários nos vem de além-mar. Em 1884,

Teõfilo Braga, que considera 0 poeta maranhense um parnasiano, 

exalta "A Ma ti lha":

(6) apud FRAGA, Clementino. A Cadeira 36 da Academia Brasileira. 2.ed. Rio 
.de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1963. p.24.

(7) Almanak da Gazeta de Noticias. Rio de Janeiro, Tipografia da Gazeta de 
Noticias, 1881. p.188^
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”’A MaXZ-ê/ia ’ ã uma tmagem deóenvotvtda, em que. 
o Zn^tZnto da ^esoctdade òangutnãsta te tdentt 

com o da tmpetuoótdade texuat."

Trata-se, segundo ele, de uma obra-prima, mas também ê 

a única coisa interessante do livro.

Teixeira Bastos retoma a observação de TeÕfilo Braga, 

retificando-a e lamentando, ao mesmo tempo, a influência de Ba£ 

dei ai re:

" ’ A ^attZha' e. a obsa-pstma de TeÕ^tZo Vtat; ua 
Ze, de. ^ato, todo o ZZv4.o, posque o Ztvso não tem 
matt nada de taZ gsandeza. Hã, no entanto, nat 
Van^assat, a pas da detostentação baudeZatsta- 
na, poettat de mesectmento, em nada tn^estoset 
ãt doÁ meZhoset poetat bsattZetsot contemposã- 
neot. " (gst^o meu) (8)

Mais adiante volta ã influência do poeta francês, £ 

firmando que na primeira parte do livro, "apesar da influência 

de Baudelaire, hã muito de apaixonado e de sentido".

Teixeira Bastos ê talvez um dos primeiros a questio

nar o parnasianismo de nosso poeta que muitos conhecem apenas 

como o autor de Fanfarras, marco inicial desta escola no Bra 

sil. E, aliás, com a preocupação de catalogá-lo que ele abre o 

referido ensaio:

"Pa modesna gesação bsattZetsa e, taZvez, o que. 
matt dtsetamente destoa da cossente somãntcca, 
pso^unda e beZamente tenttda no BsattZ pos Gon 
çaZvet Vtat, pos Cattso AZvet, pos Cattmtso de 
Abseu, pos ÁZvaset de Azevedo, dot quatt e um 
conttnuados de taZento, e não um tmttados ouZ 
gas como tanto a outsoò p. .

Hão é um pasnaótano, embosa poòòua como eteó, o 
eómeso da ^osma.”

(8) Poetas brasileiros. Porto, Lello e irmãos, 1895.
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Valentim Magalhães, no seu levantamento da literat£ 

ra brasileira, feito em 1896 (9), liga-o a imagem "física e 

intelectual" do tio, mas dizendo-o um poeta do seu tempo em 

Cantos Tropicais. A leitura de Baudelaire e de Leconte de.Lis 

le teria conduzido o poeta ao parnasianismo. Elogia Fa nf arras, 

em que vê "um sensualismo delicado, mas um pouco mórbido" e 

cuja obra-prima 5 "A Matilha".

Silvio Romero, em pelo menos dois momentos de sua 

História da literatura brasileira^ transforma a tríade p a r n a_ 

siana em quarteto, nela incluindo TeÕfilo Dias, como um dos 

maiores poetas do Brasil no fim do século XIX. E comparando-o 

a Raimundo Correia, conclui pela superioridade do sobrinho de 

Gonçalves Dias.

Para "A Matilha", que considera "uma das páginas S]£ 

periores do lirismo universal", tem palavras empolgadas:

"SÕ um me.Attço bfi.aAtt.e.tfi.0, e. Te.Õ^tto VtaA o e.fi.a, 
pode.fi.ta ve.fi.AOA tão afi.de.nte.A, tão Ae.n
AaatA, o., ao me.Amo te.mpo, tão doc.e.A e. tão me.t 
goA, tão aeafi.tetante.A, tão de.ttc.adoA ao ouvtdo 
de. Aua amada!" (10)

Deixando-se de lado o embalo sem freios e a profusão 

de "tãos", deve-se registrar a assimilação sem percalços deste 

sensualismo exacerbado; sobretudo por parte de um critico que, 

no mesmo volume, refere-se a Baudelaire como "ser completamen

te desequilibrado". A exacerbação sexual como imagem literária 

estava, ao que tudo indica, assimilada pelo gosto da época.

( 9) MAGALHAES, Valentim. A literatura brasileira (1870-95). Lisboa, Li 
vraria Antonio Maria Pereira, 1896. ' ~

(10) História da literatura brasileira. 3.ed. Rio de Janeiro, José Olym- 
pio,nw:'p.297.---------------
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José Veríssimo, mais equilibrado e analítico, ao c£ 

mentar os dois primeiros livros, observa: "de nbútiua com a 

toada gestaí do nosso ZtSbZsmo /Lomãnttco, hã claàoi toques da 

nova poetZca" (11).

Concorda com Teixeira Bastos, ao definir a filiação 

do poeta maranhense:

"Segundo o comum eonceZto do. pastnasZanZsmo, T eo^ 
^ZZo VZas , não obstante havest poetado no methost 
pestZodo da escota aquZ, apenas peto apusto Znten 
cZonat da ^ostma, abuso do desestZZZvo e outstas 
pasitZeutasiZdades e ^eZções de vZsttuosZdade, se 
stã um pastnasZano . Ve pattte taZs ^eZçoes, e aZn 
da um siomântZeo modZ^Zcado, atenuado peto 'pen
samento modestno', que nele Zn^tuZu maZs que nos 
seus eamastadas de gestação." (11)

Eu acrescentaria que Jose Veríssimo não é nada ent£ 

siasta do sobrinho de Gonçalves Dias, apresentando-o comoo"ma 

logrado Teõfilo Dias" e considerando-o "talvez o menos vivo " 

dos poetas do mesmo grupo. Na verdade, com a distância temp£ 

ral, um certo equilíbrio se estabelece. Agripino Grieco^em sua 

Evolução da Poesia Brasileira, dedica meia página a Teõfilo

Dias:

"Não possuZa cesttamente o mesmo vatost seu eoesta 
duano Teõ^ZZo VZas, sobsitnho de Gonçatves VZas, 
o quat deve muZto do seu tatento a BdudetaZsie. 
Como queft que seja, postem, o nosso TeÕ^Zto, se 
não mestece estátua, ^az juz a uma medatha. Pste 
so aZnda um tanto ã ZubstZcZdade e á ^estoeZdade 
dos avoengos, poetZzou o vZcZo anZmat. Às vezes, 
as suas eststo^es /teco/idam botos de vZbostas con- 
vutsZonadas. PoZ, atZás, um homem de bons costu 
mes, um sZmptes ^an^asmão do vZcZo, e seu tZsiZs_

(11) História da literatura brasileira. Rio de Janeiro, Francisco Alves , 
T9T67----------------------- ---------
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mo iMAuat teA.ta òZdo paA.a ^Znô puAamente ZZte 
A.ãA.Zoó, no aA.doA. panteZôta doô vznàob em que e 
£e pa/iecZa eómZgaZ/ia^ ped4.aA pâccZoaua com um 
maA.teZo de ouAo. Em concZuòão - moitAcu-ie o 
autoA. daò 'Fan^aAAai' um ^oAmoóo poeta. Suaó 
A.Zmaó, muZto caAttegadaò , chocam-óe como pnatoò 
de metaZ. Poucoó entA.e nÕ& o ZgaaZaA.am na pZA.^ 
técnZca do veA.bo, na A.Zqueza A.ubeneÁca das co 
Ae daó ^oAmai." (12)

Clementíno Fraga, "escritor medico, vagamente letra 

do", como ele mesmo se auto-define, ao ser recebido na Academia 

Brasileira, faz um estudo sobre o poeta maranhense, por ser e 

le o patrono da Cadeira 36. Também não fica convencido do seu 

pa rnas i ani smo:

"EmboA.a tentado peZa redação da ^oA.ma, não ^oZ um 
paA.naòZano. " (13)

Antonio Cândido considera este artigo o "mais amplo 

estudo moderno sobre TeÕfilo Dias" e Josué Montello, em nome 

das letras maranhenses, agradece, em artigo de 1949, o interes 

se do acadêmico pelo poeta (14).

P.E. da Silva Ramos inclui TeÕfilo Dias na poesia realista 

urbana, ao lado de Carvalho Junior, em sua "Renovação parnasia

na na poesia", e se pronuncia contrário ao propalado parnasia

nismo de Fanfarras:

(12) Evolução da poesia brasileira. 3.ed. rev. Rio de Janeiro, José Olym- 
pio, 1947. p.57-58.

(13) op.cit. p.14.

(14) 0 Imparcial. São Luís, 26 mar. 1949.
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”Se ZZA.ã^óemo4 eóZa nota, ie.niu.at, também vto£e.n 
ta e.m Te.Õ£t£o Vtaé e ^e.Áponóãve.t po^ ieu. /tea 
ttòmo, meimo aòòtm ^an£aJUta^ não òetitam um ZZ 
vtio pa^naótano, como tantas ve.ze.-t> ie d.e.c.£asi.ou." 
(P.88)

Justifica sua afirmativa pelas numerosas aliterações 

e pelas frequentes transgressões ao mot juste, tão pleiteado p£ 

los parnasianos. Estes elementos e ainda o sensualismo escand^ 

lizador e exagerado permitiriam considerar TeÕfilo Dias como 

um decadente, precursor do Simbolismo, em parte da sua obra.

Chegamos finalmente a "Introdução" que Antonio Cand_£ 

do escreveu, em 1959, para uma antologia de TeÕfilo Dias. Tr£ 

ta-se, simultaneamente, do mais amplo estudo sobre o poeta roja 

ranhense e sobre a influência da poesia baudelairiana na nossa 

literatura. Por essas razões, sera retomado varias vezes.

Como jã foi assinalado, a primeira obra, Flores e A- 

mores, nunca foi encontrada e, portanto não sera levada em coji 

sideração, apesar do registro de Sacramento Blake e da referêji 

cia do Almanak da Gazeta de Noticias.

Lira dos Verdes Anos foi publicada em 1878, mas es^ 

crita em 1875 e 1876. Compõe-se de 31 poemas, ainda nitidamen

te calcados no Romantismo.

Cantos Tropicais, publicado no mesmo ano, reúne 47 

poemas de 1877 e 1878; ê dedicado ac futuro sogro Martim Fran

cisco e ao amigo Afonso Celso, que mais tarde retribui escolheri 

do TeÕfilo Dias para patrono da cadeira 36. Inicia-se aqui a 

poesia social, embora ainda marcada por uma adjetivação român

tica. Antonio Cândido assim resume o volume:
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"A maZonJ-a do ££v/lo co ni^ínua o antc^-ZoA.: meZanco 
•CZa ÁcntÂ.mcnta£, mcZodZa óoZta, o bò cóáão amotto- 
éa, aZgamaò pZnccZadaó ^.ndÁ.anÂ.6iaÁ , MaA c g/tan 
dc o psto gfLCÁ-&o, na maia/LZdadc da concepção, na 
^atu/ca do vzuo, na pcòqu.Z-&a dc còtadoA pocticoé 
ma^té fLCqaZntadoò .u (15)

Chegamos finalmente a Fanfarras que figuraram em muj[ 

tos livros didáticos como o marco inicial do nosso Parnasiani_s 

mo. Dividem-se em duas partes: "Flores Funestas", 27 poemas, a^ 

centuadamente baudelai ri anos e "Revolta", 10 poesias socialis

ta s .

A Comedia dos Deuses, adaptação em versos da primei_ 

ra parte do Ahasverus de Ed. Quinet, escrito em prosa, pouco 

interessa para o presente trabalho.

2. WÉl/OAS E SOMBRAS EM UNÍSSONO

TeÕfilo Dias ê o único dos nossos baudelairi anos a 

contar com um passado literário: dois livros publicados antes 

de Fanfarras, em que avulta a influência do poeta francês.

A Lira dos Verdes Anos, publicada em 1878, ê um pot- 

pourri romântico no qual nos deparamos com Gonçalves Dias, C^ 

semiro de Abreu, Alvares de Azevedo e Fagundes Varela. Sem d£ 

vida, o poeta ê estreante, mas seu pendor imitativo ê acentua

do; talvez^em parte, consequência de sua prodigiosa memória que 

tanto sucesso fazia entre os contemporâneos, nesta sociedade

(15) Poesias escolhidas de TeÕfilo Dias. Introdução e notas de Antonio 
Cândido. Sao Paulo, Conselho Estadual de Cultura, 1960.
Dada a importância deste estudo, passarei a mencionar apenas a pã 
gina, logo após a citaçao. ~
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de saraus e recitações. Não podemos também nos esquecer que o 

Romantismo declinante oferecia, com prodigalidade, fórmulas 

desgastadas. £ o que assinala Antonio Cândido, ao examinar as 

influências românticas da obra:

"T/iata-^e, e ctano, dam poeta imata^o; mai iam 
bém é a conóeQÜêncZa de ama coruiente
tedda em fiaie dai receitai, fiaciZmente avia 
dai pote qaatqae^i taZento medtano. ” (p.18)

0 romantismo do poeta estreante aparece inclusive no 

estilo de uma tradução de Byron, intitulada "Uma lagrima só", 

que figura na Lira e ê assim comentada por Onedia Barboza:

"TeÕfiZZo Viai é da ta/ima de 1877-1881 da FacaZ 
dade de Dt^etto de São PaaZo, e neüa eompoii. 
ção paga iea tardio tdbato ao btjtionZimo aca 
démtco. A iaa nepuodação da canção de MedoJta 
também eitá tmptiegnada da Zdeta de mode, mai 
TeÕfiiZo pa/teee teti-ie fiixado pdnctpaZmente 
nai paZavtiai ’iepaZcll^aZ, e 'g/tave', qae po^. 
iaa vez dziencadeZam am fiãneb^e iacede^ de'ie_ 
paZc^.0 fiando ’, 'hoMoi da campa', ' iepaZtafta', 
’ adaneo extremo', 'a/iqaejasi iapuemo', ’ ctnza 
fida ’, etc. " (16)

0 primeiro poema e album de família: "Minha terra" , 

com epígrafe gonçalvina:

"Não pesimtta Veai qae ea moua 
Sem qae ea vo&te pa/ta Zã."

0 poema evoca a terra natal , abandonada em busca de 

glória. São bosques por onde rondam espectros de piagas, em cjj 

jas árvores canta o sabiá. São retomadas até atitudes de " Caji 

ção do Exílio":

(16) Byron no Brasil - traduções. Sao Paulo, Atica, 1974. p.237.
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”PA.azZa-me ctAmasc, Aentado ã betsca 
do A.to, "

Na composição do clima da infância, ecos de Casimiro

de Abreu:

"MeiU anoA eu contava, - petoA ^stutoA 
Qae ama/cetava o outono, - petaA co/lca 
Com que CAmattava a psctmave/ia, oa campoA. 
Como pseende o regato uma onda a outsca, 
Rotando-aA Aobste um chão dc £tna asceta, 
AAAtm da mtnha ptãctda extAtêncta 
Se encadetavam, tedoA Aempsce, oa dtaA;"

Neste primeiro poema de receitas românticas, encontra 

mos um traço que o poeta maduro conservará e cultivará: o go£ 

to pela aliteração: "trepida toada"; "Dos mimos ternos que a 

medrosa musa"; "d'agoureira guariba".

E sobretudo, já nos deparamos com o tema da matilha, 

na parte III, que, oportunamente, retomaremos.

A presença de Álvares de Azevedo e sugerida pelo tí 

tulo da obra. Lira dos Verdes Anos. Um dos poemas, "Sono", r£ 

toma a epígrafe de "Quando a noite no leito perfumado" e par^ 

fraseia uma das estrofes alvaresinas em que a amada está ador

mecida. A semelhança e flagrante:

"Quando naA hoscaA ptãctdaA da notte 
Tscanqutta dosimeA no macto tetto, 
E o hãttto Auttt de teve agtta 
Aa scoaua osivathadaA de teu petto; ” 

(TeÕ^tto VtaA)

"Quando ã notte no tetto pesc^umado 
Lãngutda faonte no Aonhasc siecttnaA, 
Mo vaposc da ttuAão pose que te oscvatha 
Planto de amosc aA patpebscaA dtvtnaA?"

(Átva/LCA de Azevedo)
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0 reflexo da poesia de Fagundes Varela ê recuperável 

em "Sombras" que, segundo Antonio Cândido, "não paAAa de uma 

'íépZZca mZnucZo4a de 'Névoaó', podendo Zeva^ um ZeZZo/t rneno^ 

benevoZo a ^aZa4. em pZãgZo óe não £oA.a o evtdente deAejo de Z 

mttaA.." (p.17-18). 0 desejo de imitar e de não ocultar a fonte 

estampa-se na própria epígrafe, 0 último verso de "Névoas":

”E a pãZZda Zmagem de4^ez-^e em nebZZna^ ”

Os dois poemas se passam ã noite e a lua ilumina os 

cenários, construído um por imagens marítimas e outro de im^ 

gens silvestres. A proximidade maior se da nas duas primeiras 

estrofes e no vocativo - "Õ filha das névoasI"/"Õ filha das som 

bras" - que retomam os respectivos títulos. Ate 0 esquema rímico 

e 0 mesmo nos dois poemas: os versos pares tem rimas finaisjos ver 

sos ímpares não têm rimas finais, mas rimam còm a palavra que 

marca a cesura do verso seguinte, cadenciando 0 ritmo.

"Juvenília" ê homônimo do primeiro poema de Cantos e 

Fantasias de Fagundes Varela e abre-se de forma similar: 

"Lemb/ia^-Ze, MZZa? Uma vez, 
K Aomb-Aa de um aAvo-Aedo, 
JovenA, aAdenteA, Aem medo 
Noa eneontA.amoA a aÕa;" 

(Teó^ito PiaA)

"LembAaA-te, Inã, deAAaA noiteA 
CheiaA de doee haAmonia, 
Qua.ndo a &£oAeAta gemia
Vo vento ao A bA.andoA açoiteA?"

(FagundeA VaAeia)
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São importantes estas comparações para se registrar 

a inserção da poesia inicial de Teõfilo Dias no nosso Romantis 

mo, com o qual ele canta em perfeito uníssono. Os temas da o 

bra são, como vimos, românticos: infância e nostalgia da ter 

ra natal; amores castos e puros; sentimentos melancólicos, en 

trelaçados ã natureza; auto-comiseração face ã morte.

Sobretudo este estertor de Romantismo o leva a de 

linear uma figura de mimos e levezas, muitas vezes passivameji 

te adormecida. Em "Juvenil ia", ela e evocada pela significatj^ 

va metáfora da falena: mimosa, leve, ligeira, um hino a todas 

as "Moreninhas" da nossa literatura romântica:

"E tão mtmoòo o te.u co^tpo
E aó tuaé &oH.maò tão te.vcò
Que. eu te.mo que ta te. e.£e.ve.A, 
E matò não de.éç.ai do A aA.eA. ”

Na última parte do poema encontramos, no entanto ,plari 

tada a semente daquilo que Machado classificaria como " certas 

ousadias de estilo". Centralizam-se esses versos na voz da ama^ 

da, tema de três poemas baudelairi anos de "Flores Funestas". 

Nos três primeiros versos, a voz e captada não como som, mas 

como perfume:

"Oh! tua doce, voz, óuavc e branda!
Quando cta mc coou como um pc^^umc
Vc tãbtoA dtvtnatò, noA mcuó ouvtdoé."

Este tipo de sinestesia e o campo arado para o inteji 

so cultivo das "correspondências" baudelairianas nas "Flores F£ 

nestas". Alem disso, versos do poema seguinte, "Risos", insis

tem na relação som/odor, começando a introduzir a embriaguez 

causada pelo perfume da amada, idéia que tomara corpo articula^ 

da a concepção baudelairiana do filtro, inebriante e fatal, que 

torporiza o poeta:
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outM, vZda. me emb/cZagam

FoZga e. A.Z! - São teu.i ZãbZoi A.u.b^.ai ^Zottei 
E oi tiZioi teui - peA.^umei. "

Começa assim a articular-se a ruptura com o modelo ro 

mantico da amada e prepara-se um novo tratamento da figura f£ 

minina cultivado pelo poeta maranhense, diretamente relaciona

do com a leitura que ele fêz das F1 ores do Mal , o que se del_£ 

neia de forma mais nítida na obra seguinte. Cantos Tropicais.

3. NOVOS VOOS VO ALBATROZ

Estão de acordo Machado de Assis e Antonio Cândido 

sobre os Cantos Tropicais: persiste o tom melancólico e a pre 

sença de um sentimento amoroso ainda romântico, ressoando em 

pi anTssimo, prolongando a nota de estreia. Mas o estilo apurou- 

se, prenunciando o soar das fanfarras. Machado de Assis aponta 

"certas ousadias de estilo" e Antonio Cândido refere-se ã pr£ 

pa ração das "maZto maZi A.adZca.Zi dai ’ eo ^./Lei ponden 

cZai * bau.de£aZti.Zanai" (p.20) e a "peiqaZia de eitadoi poetZeoi 

maZi A-egaZuZadoi" (p.21).

Uma tradução de "0 Albatroz", significativamente d£ 

dicada a Artur de Oliveira, comprova seu conhecimento da obra 

de Baudelaire. Machado ve a manifestação de um sentimento pe£ 

soai na escolha desta tradução, apontando na obra corolários do 

poema francês. Em "Cismas ã beira mar", último poema de Lira 

dos Verdes Anos, encontramos a imagem de uma ave marinha agoni 

zante, cujo canto não ê ouvido:
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"Não! não ouví, o cântico de mo*.te 
V'ateion gemebundo, zietathando 
Com aé atvaò ptumaé do nevado coto 
Aó ondaà p^.eguiçoòaó, - nem jogado 
Semimotito naA eo&taò ^tagetadai 
Ve rochedo tongZnquo! ......................”

Os elementos novos que serão retomados e radicaliza 

dos em "Flores Funestas" concentram-se em três poemas de Can 

tos Tropicais que descrevem a mulher: "Olhos azuis", "Teus o 

Ihos" e "Teus cabelos". A partir dos tTtulos pode-se jã obse£ 

var a segmentação do corpo feminino que será uma das tônicas 

no tratamento deste tema na obra seguinte.

"Teus cabelos", poema de sete quartetos, retoma, p£ 

la única vez?o tema baudelairi ano da cabeleira. 0 poeta cont£ 

nua suspenso em uma nuvem de perfume, que se exala dos cabelos. 

Apesar disso, no conjunto, não e um poema baudel ai ri ano. Podie 

mos nele recuperar um vocativo frequente no ciclo Jeanne Duval 

- "criança" - e a imagem baudelairiana do "astro apagado":

"Minha atma e abtn.0 apagado 
Tão tfiiòte que não hã de vê-to, 
Se não b/iitha me/cguthado 
Na noite do teu cabeto,"

Hã uma inversão da metáfora: nas Flores do Mal, ela 

designava a amada: "un astre inutile" (in "Avec ses vêtements 

ondoyants et nacrês") e "un astre eclipse" (in "Le possêdê")e 

aqui ela designa o poeta, enfatizando a sua submissão ã mu

lher.

Em Cantos Tropicais, os reflexos das Flores do Mal 

se farão sempre sentir assim, de forma esparsa e muito menos 

sistemática do que nas "Flores Funestas". Encontra remos ainda 

imagens de origem baudelairi a na em "0 Deserto" e em "Teus o

1 h o s " .



.100.

"0 Deserto articula-se em torno do polo imagêtico 

deserto/oãsi s:

"Sou um debesito nu, de astetab devostanteb 
ínvZo, unt^oscme, aUoz, monótono, bem vtda; 
Mo meu pã/tamo azut a tuz do bot butda 
Revotve a poet^a tcub/ia em eomoçõeb tvadtanteb .

0 vabto oceano ddofta ab tthab musimustanteb ;
0ò tsvoneob da ^Zo/ccóta a bombea ^tosi.ebctda;
-Itha, oãbtb, ^ftebeosL, me zb tu, patmetn.a estgutda, 
Que absitgab a teub peb meub betob astquejanteb l

Babta-me a tua bombea! e um mundo que me habtta', 
A tenda be aptaca a fiebsie que me ag^ta.
A ^onte onde mtttgo ab bedeb tn^estnatbl

Post que detxaJi-me bÓ nebta umpttdão vazta?
Que besita de mtm, ohl dtzel que beseta
Se um dta, debpeitando, eu não te vtbbe matb?"

Emdois poemas do ciclo Jeanne Duval aparece este 

pol o :

"Quand vestb tot meb debtstb pasvtent en castavane, 
Teb yeux bont ta etteune ou botvent meb ennutb."

(tn "Sed non battata")

A imagem do "desejo-caravana" reaparece em "Sulami- 

ta" (in^Flores Funestas"), atestando a persistência de moti^ 

vos na poesia teofiliana.

"La Chevelure" fecha-se nos dois últimos versos com 

a identificação da figura feminina ao oásis:

"Nkb-tu pab t'oabtb ou je svêve goustde 
Ou je hurne Õ. tongb tsiattb te otn du bouventsi?"

Essa metáfora periférica ê centralizada no soneto 

teofiliano e constitui-se num dos polos da relação amorosa;ou 

tro ê o deserto, metáfora do poeta, reforçando a conotação de 

ausência já existente em "Minha alma ê um astro apagado". A
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negatividade do deserto acentua-se na sua descrição: "nu", "rh 

vio", "monótono", "sem vida".

0 segundo quarteto introduz elementos que existem em 

"La Chevelure": a floresta e um certo clima entre marítimo e 

tropical: "ilhas murmurantes", "frescor", "vasto oceano" e s£ 

bretudo a "palmeira" que se ergue para nos desde o romantismo 

gonçalvino e alencariano, como símbolo da terra natal ou ima_ 

gem da esbeltez feminina.

0 clima de oásis e deserto firma-se no primeiro te£ 

ceto, pela presença da tenda e da fonte, retomando elementos de 

"Sed non satiata". Originando-se de duas peças distintas das 

F1ores do Mal, o soneto teofiliano articula sua unidade em to£ 

no da relação do poeta/amada, que sera a tônica de "Flores Fu

nestas".

0 baudelairi anismo de "Teus olhos", ainda incipiente, 

dispersa-se meio a resquícios indianistas que surgem, sem avj[ 

so prévio, no 59 quarteto. De qualquer forma, o filtro embria- 

gante, que jã exalava o perfume da cabeleira feminina, em "Teus 

olhos" inebria o poeta através da luz do olhar:

"Não há Zuz, nem ha tua/i
Qae tenha tanta hafimonta, 
Como o bA.ttho que. fiadta 
Teu ZânguZdo, ãmtdo othati. 

Tenho vtéto em tagoA ^undoò 
T^emeA. o gA.ato cta^ão 
Pe eAtnetaà que e^-^ando vão 
Peta abóbada do A mundoò...

E da água ã ^e^itda ^to>t. 
Banhada de e^tuvto òanto, 
Sobe a múòtca de um canto, 
Inaudtvet, A em fiumoft.
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Como plácido o ast ie alaga 
Vai vibttaç.õei deiia luz, 
No teu olha/t que ieduz 
Todo o meu iei ie embriaga!"

Ao lado da luz figura o sema da ãgua, presente nas 

quatro estrofes: "úmido olhar", "lagos fundos", "ãgua", "banha 

da", "se alaga". A imagem do "olhar-lago" merece atenção. Pode 

mos encontrã-la na penúltima estrofe de "Le Poison", em que o 

olhar feminino ê um dos bálsamos que mergulham a alma do poeta 

no esquecimento, superando inclusive o poder dos "paraísos ar 

tificiais", aludidos no início do poema:

"Tout cela ne vaut pai, le poiion qui decoule 
Ve tei yeux, de tei yeux vestti,

Laci ou mon ame t^iemblc et ie voit ã l’enve>u . . . 
Mei iongei viennent en ^oule

Pou^. ie déialtéieti a cei gou^Kei ame-^i."

Na poesia teofiliana, o "olhar-lago" reaparece em 

"Esfinge". P.E. da Silva Ramos atribui à influência deste últj^ 

mo poema a imagem do "olhar-aquãrio" em "Inês", de Cruz e Sojj 

sa. A ligação da agua e do olhar aparece sÕ nos dois primeiros 

versos do poema de "Flores Funestas": "Tuas pupilas alaga" / 

"Não sei que acerba ternura"; em "Teus olhos", essa associação 

percorre as quatro primeiras estrofes, mais explorada aqui. A£ 

sim, se influência teofiliana ha, ela se aproxima mais deste 

poema de Cantos Tropicais.

Cruz e Sousa, de fato, retoma o símile olhar/agua , 

substituindo o lago pelo aquário. Inspirada em "Teus olhos" ou 

em "Esfinge", a imagem criada pelo poeta simbolista tem, prova 

velmente origem baudelairi a na , utilizando como ponte a poesia 

teofiliana. Adensa-se a imagem, com o adjetivo "langue" aplica 

do, nao ao olhar, mas ao aquário, metáfora dos olhos. Cruz e
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Souza recupera, de uma certa forma, a força da imagem baudelaj 

riana, enfraquecida pelo desdobramento na poesia teofiliana. 

Para el e, "aquári o" e metáfora do olhar, bem como "lacs" o era 

em "Le Poison": 

"Teuó othoA, tangueA aqua/ctoA 
adotimeníadoA de ctAma, 
vtvem mudoA, Aotttã^coA, 
como uma ttieva que aUtAma.”

ge":

4. NA SENVA VA ESFINGE

0 59 poema de "Flores Funestas" intitula-se "Esfin-

"TuaA pupttaA ataga
Não Aet que. acerba te^.nu^a 
Cuja tuz c^uet me a^aga, 
Cujo a^ago me tontura.

Unge-te o Aeto moreno 
Um peft^ume iu^o cante 
Suave como um catmante, 
Fea^tdo como um veneno.

F^ieme-te a atma ^atat 
No ^ãgtt cotcpo nefivoAO) 
Como um ^ttt^.o pesitgoAo 
Numa p^itAão de cntAtat.

?an.a eAtancan. oa de^ejoi, 
Que teu Aangue tantattzam, 
TeuA tabtoA ptiodtgattzam 
Ventadas po^. ent^e betjoA.

Com Aa^caAmoA me apunha^aA;
VepotA, aA ^e/itdaA ctiuaA 
AmetgaA com a £uz que exataA 
Voa teuA oZIioa, - neg^iaA tuaA.
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Tua patavfia me. e du^ia,
Ra vezeA, peto Aenttdo,
E doce peta bftandufta
Com que me tsítna no ouvtdo.

Ha uma atma que AuApt^ta
Em cada ponto do eApaç.0
Quando camtnhaA: teu paAAo
MusimuJi.a como uma ttfia.

No mo vtmento dtA cfieto
RevetaA, po/c entn.e aA gazeA, 
Todo um poema coleto 
EAcfLtto em ueuoi Aem fanaAeA.

Oa teuA tençotA apatxona&
Com a genttteza que apuh.aA
NaA tangonoAaA poAtufcaA
Em que teu co-^po abandonaA.

Voa p/ctmo^eA de que eA £etta,
A nenhum dou pntmaztat
É do conjunto a hastmo nta
Q^ue o a meuA Aenttdoa Aujetta

E eu te amo, beteza £átua,
Mtnha perpetua toucu^a,
Como o ve>tme a ^ton. matA pusta, 
E o muAgo a matA beta eAtãtual"

0 poema descreve uma figura feminina, em seus difereji 

tes aspectos, até compor uma visão de conjunto e a sua relaçao 

com o poeta.

A descrição inicia-se afirmando um desconhecimento - 

"Não sei que acerba ternura" -, núcleo da primeira estrofe.

A expressão "acerba ternura" é formada por um substan 

tivo e por um adjetivo, repetindo o som er, em que é ressalta

do o e fechado, sobretudo em acerba, a expressão empareda-se en 

tre uma sucessão de as (localizados especia 1 mente em alaga, a 

faga, af.ago) e de us. Centralizada e ressaltada pela camada so 
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nora, e igualmente núcleo sintático, ao qual estão subordina

das as duas orações adjetivas que constituem o 39 e 49 versos. 

Semanticamente, essa expressão aponta uma dicotomia 

que reverbera por toda a estrofe, constituindo dois núcleos de 

significado: afeto - "ternura”, "afago”, "afaga”; dureza - "a^ 

cerba* "cruel", "tortura", estabelecendo-se neste último uma 

gradação. "Acerba” isoladamente pode ter um sentimento de a£ 

pereza, mas reforçado por cruel, reveste-se de um sema de vi£ 

lencia que caracteriza o suplício infligido ao poeta.

Nos 39 e 49 versos, um quiasmo ressalta a dicotomia 

semãnti ca:

"Cuja £uz c.A.ue.£ me. a^aga, 
Cujo a^ago me Xo4íuA.a.”

0 pronome pessoal enfatiza o poeta como paciente dos 

raios do olhar feminino. Situação similar se verifica na se 

gunda estrofe: "um perfume sufocante" se acrescenta ao afago 

torturante no delineamento da imagem feminina.

Os 39 e 49 versos, como na estrofe anterior, cons 

trõem-se paralelamente, em duas comparações semanticamente o 

postas, a primeira ligando-se ao sema de ternura e a segunda , 

ã tortura:

"Suave como um calmante 
Pc^-^do como um veneno" 

(adjetivo+advêrbio+arti go + substanti vo)

Se estas duas estrofes ligam-se pelo seu paralelis

mo, as duas seguintes relacionam-se pelo tratamento das conso 

antes.

Na 3-, pode-se até falar em aliteração das fricati- 

vas; "freme-te", "fatal", "frágil", "filtro". A vibração sono 

ra corresponde a nervosidade e força do temperamento feminino 
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prestes a explodir e encerrado num corpo frágil, transformando 

-se assim numa ameaça. Cria-se uma expectativa face á perigosa 

iminência da liberação dos efeitos e poderes deste filtro que, 

qual caixa de Pandora, pode abrir-se, romper-se e envolver o 

poeta em seus fluidos fatais.

A 4- estrofe paralisa esta vibração no concretizar 

sensual e violento de desejos. Sucedem-se as dentais, seguran

do a aliteração das fricativas: estancar, jteu, tanjtal i zam, jteus, 

enjtre, desejos e denjtadas. Se o som tremulara sob a nervosida- 

de do corpo frágil, agora avança aos solavancos e espasmos de 

um gozo.

Prosseguindo a paridade da estrutura, a 5- e 6- de£ 

crevem a fala e a voz da amada, os dois primeiros versos rev£ 

lando seu aspecto torturante e os dois últimos, a brandura.

Na 5- estrofe, a fala - cortante e torturante - está 

implíci ta:

"Com ■&a-ficaómo-i> me apunhaíaà,"

Seu sentido e reforçado pelos dois primeiros da 6-:

"Tua paZavsva me. i du^ta,
Â6 vezeó, pe.£o Ae.n£Zdo"

Os 39 e 49 versos restabelecem a dicotomia, com a £ 

tenuação da fala cortante pela meiguice do olhar e pela musica^ 

lidade da voz. Não conseguindo decifrar a natureza da amada, o 

poeta registra-a em sua dubiedade meiga e cruel, percorrendo , 

fascinado, este terreno pantanoso, escorregadio e envolvente.

Temos agora elementos para nos questionarmos sobre o 

título, que não ê repetido ao longo do texto. Quando muito refe 

rido metonimicamente na última palavra. Não era a posição ante 

rior de Teófilo Dias, visto que a primeira publicação, na Re
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vista Brasileira, abria-se com uma referência explicita ao 

significado cultural da esfinge, numa estrofe inicial suprimi^ 

da na edição do livro:

"Tea-ó b^vaçoó quando me eZngeò, 
SeftpeZam com geòtoó t^cdoò; 
Tu. tené no todo oó òeg^iedoÁ 
E oé mZòte^-Zo4 daò Eò^Zngeò."

Tinha razão TeÕfilo Dias na supressão desta estrofe: 

o poema ganha em tensão, reservando-se para o fim a visão gl£ 

bal da figura descrita. Abre-se também espaço para a explora

ção da esfinge enquanto imagem poética. Atualiza-se o signifi^ 

cado grego da esfinge, pela sua representação feminina e pelo 

seu caráter enigmático, desafiando, instigando o poeta. Refo£ 

ça-o ainda certa inexorabi1 idade da relação amorosa. Viajante 

tebano, subjugado e atraído pela natureza indecifrável da nw 

lher, o poeta a ela se curva como Édipo ao seu destino. Nas 

F1ores do Ma 1, a esfinge é imagem múltipla.

É transformação da "matéria viva":

"-VcóoA.mati tu n’eó ptué, 5 matZe^e vZvantel 
Ou’un g/cantt entou^é d1 une vague epouvante, 
AóÁOupZ danA te ^ond.' d’un Saka^ah. b^iumeux; 
Un vZeux ópkZnx Zgno/te du monde Znò oucZeux 
OubtZe aua ta cante, et dont t’ humeu^. ^aAoucke 
Ne ckante qu'aux tiayonò du òoteZt quZ Ae coucke." 

(Zn "Spteen")

E metáfora da Beleza:

"Je tAÔne danA t'azuA comme un ApkZnx ZncompsiZA" 
(Zn "La Beaute)

Mimetiza a postura nobre dos gatos:

"ItA pfiennent en Aongeant ZeA nobtes attZtudeA 
VeA ghandA ApkZnx attongéí aa ^ond deA AotZtudeA; 
QaZ Aembtent A^ndoAmZA danó un siêue iam ^Ln;"

(<n "Leó Cható")
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Na minuciosa análise que faz desse poema, R. Jakob-

son nos mostra como em suas camadas mais profundas, gato e e£ 

finge remetem ao masculino e ao feminino: chatA et teuSL 

attesi. ego teé gsiandé éphtnx, pasLttetpent d'une. naiu.A.e. andstog^ 

ne" (17).

É também metáfora da mulher:

"Se* yeu.x pottô Aont ^attô de mtnésLaax chastmantó, 
Et dané cette natuste étsiange et òymbottque 
Cu. t'ange tnvtotê òe. mete au. òphtnx anttqu.e."

(tn "Avec Ae-6 vêtementò ondoyant-i")

Por outro lado, a dicotomia ternura/crueldade,a fei

ticeira sedutora, geradora de um clima envolvente e subjugan- 

te percorre a caracterização feminina das Flores do Mal.

Além destes pontos gerais, implícitos em "Esfinge",

pode-se estabelecer uma relação direta com "Chanson d'après - 

midi". Trata-se igualmente de um poema longo (10 estrofes) , 

de quartetos setissilabos e rimas opostas, que o poema teofi- 

liano sõ não segue nas 1-, 5- e 8- estrofes.

P.E. da Silva Ramos já relacionou os dois poemas a

traves de três elementos: dentadas entre beijos, a presença do 

filtro e a comparação "olhos "/" 1uas" (p.87). Mas, o parentes

co pode ser levado mais longe.

Metonimias do olhar abrem os dois poemas: "pupilas"

e "sourcils", remetendo ã sua expressão marcada pela estranhe 

za e pela crueldade; olhar dúbio, em "Esfinge" e decididamen

te mau em "Chanson".

(17) "Les Chats" de Charles Baudelaire. In: . Questions de poéti
que. Paris. Seuil, 1973. p.418.
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A imagem feminina de "Chanson" tem traços esfingicos, 

de mistério e de enigma:

••Ta Tc.£e. a attZtude.6
Ve. £'enigme. Q-t du òe.eA.et,'

••Oaoí.que. m&chantA
Te. donne.nt un ax.^. é-t^ange."

••Ta aage. m^tÕ./L>ce.u6e."

Para compo-la, o poeta recorre a entidades antiteti- 

cas:

••SoaeZè^e. aax yo.ux aZZ^chantô"

"Nymphe té.ne.bfie.uòe e.t chaude."

A 4-, 5- e 9- estrofes de "Esfinge" são paráfrases , 

respectivamente da 7-, 8- e 6- de "Chanson". Continuando a 

transgredir a ordem das estrofes, comparemos a 11- de um poema 

com a 2- do outro. Expressam ambas o sentimento amoroso do po£ 

ta e têm dois vocativos referentes a mulher, recurso frequente 

e de grande força expressiva em Baudelaire. Utilizando-o, TeÕ 

filo Dias consegue o mesmo movimento ascendente do ritmo. Iji 

clusive os dois vocativos coincidem semanticamente: "beleza f£ 

tua"/"ô ma frivole".

A localização destas duas estrofes, uma no fim, ojj 

tra no começo, liga-se ao desenvolvimento das relações em um 

e outro poema. "Chanson" inicia-se com uma conjunção de oposi

ção ("quoique"), cujo sentido e completado pela declaração dos 

sentimentos do poeta, claros desde o inicio. Apesar da estr£ 

nheza da mulher, o poeta a ama. Depois disso, a descrição, cu2 

minando em uma sensual e apoteótica vassalagem em que se colo

ca por inteiro aos pês da amada, com sua alegria, seu gênio , 

seu destino e sua alma. Em TeÕfilo Dias, a declaração e final 

e precedida da descrição completa da amada.
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A análise detalhada de "Esfinge" deve-se ao fato de 

ser o poema de TeÕfilo Dias em que a influência de Baudelaire 

aparece de forma mais direta e transparente, talvez o mais 

baudelairi ano dos poemas estudados. Seu autor não o apre

senta como imitação ou paráfrase, o que acentua a importância 

dos elementos importados. De um ponto de vista critico, pode, 

sem muita indulgência, ser considerado como paráfrase de 

"Chanson d'après-midi". Nesta perspectiva, podemos compará-lo 

a algumas estrofes da tradução de J.A. Haddad, "Canção da ses 

ta" :

"Se teuÁ cZZZoé de óefveZa
Te dão um a/t peftegfiZno 
Que Zonge ê de -sen dZvZno, 
Fada do oZha.fi. que me enZeZa, 

Eu te ado/LO, tefvnamente, 
MZnha tefifiZveZ paZxão! 
Sempre eom a devoção 
Que tem peZo ZdoZo um cfiente.

TenA ancai muZto amofioòaó 
Ve teuò éeZoò e teuà ftZnA, 
E aftfiebataó oò coxZnò 
Com &Zex.õe>t> Zangoftosaò .

Tu me Zaceftaò, mofiena, 
Com tiZ&o de aZgum deépeZto 
Teu oZho, Zua Aenena.

A primeira estrofe de "Esfinge" recupera com mais 

pertinência a antinomia da figura feminina baudelairiana. Na 

tradução, a maldade acha-se excluída, conservando-se sõ o se 

ma de atraçãos que não repousa, inclusive, em nenhuma opos^ 

ção .‘‘Fada" e "sereia’ não se opõem como "ange" e "sorcière".
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A substituição do adjetivo do 49 verso por uma oração adjetj^ 

va dilui a força poética: "Sorciere aux yeux al1êchants"/" Fa_ 

da do olhar que me enleia".

E a substituição de "sourcils mêchants" por "cTlios 

de sereia" implica uma perda importante do universo poético 

baudelairi a no . Mais grave ainda a do vocativo "ô ma frivole " 

por "ternamente" que inclusive caracteriza equivocadamente o 

impulso violento e totalizante do poeta em relação ã amada , 

recuperado com fidelidade por TeÕfilo Dias na sua última es; 

trofe.

0 emprego de "olho" no singular por olhar, causa es 

tranheza na língua portuguesa e o 49 verso da 8- estrofe qu£ 

bra o ritmo. Parece-me que TeÕfilo Dias saiu-se melhor com 

seu: "Dos teus olhos-negras luas".

Ainda outro reparo: Baudelaire ê poeta de fácil com 

preensão, do ponto de vista semântico. A traduçao de "coussins" 

por "coxins" ê evidentemente precisa e recupera inclusive um 

aspecto sonoro, mas introduz uma palavra de pouco uso em poj2 

tugues. Enquanto que "lençóis", usado por TeÕfilo Dias,é tão 

corrente em português quanto "coussins" em francês. A tradjj 

ção séria e cuidadosa de J.A. Haddad cai, frequentemente, nes 

tas armadilhas de erudição, fazendo com que o seu Baudelaire 

se transforme num poeta erudito e, em muitos momentos, de rijt 

mo amarrado. Consulta-se menos o dicionário ao se ler Baude

laire no original do que ao se 1er essatradução; percalço não 

encontrado no poema de TeÕfilo Dias.

Assim, o leitor que nao conheça Baudelaire, certa 

mente o encontrará com mais fidelidade em "Esfinge" do que na 

tradução de "Canção da Sesta". 0 poeta maranhense recupera a

concepção da figura feminina baudelairiana, sedutora em sua



.112.

ambivalência, imagens semelhantes e o mesmo nTvel lexical. A 

poesia de Teõfilo Dias ê, portanto, veiculo mais fiel da po£ 

sia baudelairiana do que a tradução.

5. ENTRE NUVENS E PERFUMES

As "Flores Funestas" sao, provavelmente, o maior con

junto de poemas produzidos sob a influência de Baudelaire na 

literatura brasileira do século XIX: dos 19 poemas, sõ lhe e£ 

capam 2 (18) e das 8 traduções, 7 são das F1ores do Mal. 0 tT 

tulo baudelairiano ê, portanto, pertinente.

"Passeio Matinal" ê o esboçar tímido desta tendência,

ponte entre o livro anterior, de um 1 i ri smo romântico, e este de £ 

centuado erotismo. 0 tema e banal: a amada passeia pelo ja£ 

dim, exalando perfume e graça, diante da natureza em deslumbra^ 

do êxtase. Jã estava presente na Lira dos Verdes Anos, em que 

podemos ler a seguinte estrofe de "Foge, minha alma", de 1875:

, como um pe.A.^ume 
pu^o e c/ZvZno,

Ou como a nota dc um htno
Vo co/lo doò á c/va ^tnó . "

Insinuam-se, porem, no passeio, alguns elementos que 

crescerão nos próximos poemas:

(18) Os poemas de "Flores Funestas" que nao revelam nenhum traço baudelai, 
riano são "Carta" e "Soneto de uma moça pobre". Destoam, alias, do 
conjunto e revelam um humor inusitado em Teõfilo Dias.
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"OnZeni pe£a manhã, do jaadtm atH-avéí 
Eu te escutava o pano, o htno de teu& péó, 
Que, pen. fumando a tteíva, e tneba.tando o^ tatZhoÁ, 
Como untcoA AtnatA, deixavam A.ai>ttt-ho■& 
Ve uma enência óuttt, de uma ^ftaQ/dãncta siafia, 
Que jamaté pei^uminta em vtd/ioÁ ence^.aan.a;
Cheta de uma ataação tne^ãveZ, dtòcn.eta, 
Matò gx.ata do que o ^tno extrato de vtoüeta;"

O andar da amada ê um hino que perfuma a relva. Te£ 

filo Dias desenvolve, progressivamente, um sensorialismo que 

abre livre transito entre os diversos sentidos e acentua - se 

pelo cultivo das "correspondências" baudelairianas.

Ainda titubeante, TeÕfilo Dias alterou, na versão d£ 

finitiva do livro, o 79 verso de "Passeio Matinal", mais ba£ 

delairiano quando publicado na Revista Brasileira, com data 

de 19.03.1880:

"Cheta de uma ataação violenta, óecaeta"

A substituição que pudemos ler - "atração inefável, 

discreta" - ê menos baudelairiana, mas mais coerente com o 

frescor do jardim matutino e radioso.

Alguns versos anunciam o poema seguinte:

"........................................................... E que magia acaio
Pode & u^pfoeende^, encaA.ceA.a/L num va^o, 
Ene ^Zutdo ^ugaz, ^ãtuo, vivo, tdeat 
Va nuvem que te envolve o coApo nm rtival?"

"A Nuvem" navega em águas baude1 airia nas. Eliminan

do o cenário, o poeta concentra-se naquilo que constituirá o 

cerne das "Flores Funestas": a relação do poeta e da amada , 

construída num erotismo inspirado sobretudo no ciclo Jeanne 

D u v a 1 :
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"SuZcaA o a/i de. um naAtfio pefi^umoAo 
Que oa ne^voA me aZvo /io ça e tantaZZza, 
Quando o teu co-^po muAtcaZ deAZZza 
Ao htno do teu paAAo ha^imontoAO .

A p/teAAao do teu Zãbto Aabon.oAO
Vente-me na aZma um vtnho que eZet^vtza, 
Que oa mÚAcuZoA me embebe, e oa neeta/itza, 
E a frouxa-oa , num detZquto ZangottoAo.

E quando junto a mtm paAAaA, eA.Zança, 
ReuoZta a c^teApa, ZuxuoAa trança, 
Na eApadua atilando em tãti.bZdoA neg^.umeA, 

Nau^/caga-me a ftazdo em Aomb^a denAa, 
Como Ae houvera Aob/ie mtm AuApenAa 
Uma nuvem de cáZZdoA peA-^umeA!"

Três verbos abrem o 19, 69 e 129 versos, construindo a 

relação poeta/amada: "sulcas" - a passagem da amada; "verte-me" 

- o contato; "naufraga-me a razão" - o efeito da passagem sobre 

o poeta. Dois índices de figura feminina - o rastro tantalizan- 

te e o vinho eletrizante de seus lãbios e duas metonimias do 

poeta - nervos e músculos - enlaçam num consórcio físico esses 

dois elementos poéticos que emergem, assim, das relações pia tô

nicas e espirituais do Romantismo.

A presença da amada mergulha o poeta num estado de 

torpor quase permanente. E o elemento baudelairiano do filtro to 

xico e inebriante, fator de unidade da mulher amada, segundo Aji 

tonio Cândido (19) e praticamente da poesia das "Flores Fune£ 

ta s".

(19) Na sua "Introdução" ãs Poesias Escolhidas, diz o critico:
"Um fator sutil de unidade da mulher amada, porque a define psicolo
gicamente como um todo coeso, ç, em "Flores Funestas", o elemento ba£ 
delairiano do 'filtro' - substancia inebriante e tóxica, formada, £ 
ra no gosto, ora no perfume, ora na voz; e que, ao transformar a sua 
dispensadora em um ser fatal, reduz o poeta a sua mercê." (p.28)
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No todo coeso deste soneto, encontramos elementos de 

mais de um poema de F1ores do Mal .

No 29 quarteto, o filtro tóxico provém dos lábios e 

do sabor. Antonio Cândido chama atenção para a substituição da 

palavra "salive" por "pressão" nas traduções que Teõfilo Dias 

faz de Baudelaire (20) e rei aciona-a com a presença da palavra 

neste poema. Embora não se verbalize claramente a saliva, a 

sua sugestão eufemística e bastante clara e também presente de 

forma similar em Baudelaire:

"Comme. un ^tot Qfioò&t paft ta ^onte.
Ve.& Qtaete.fii ^ondantó, 

Quand t'e.au de. ta bouche. fie.monte.
Au boftd de. te.6 denti,

Je. câoZó boZA.e un vtn de. Bohcme.,
Ame.fi e.t vatnque.ufi,

Un ctet ttqutde. qut pafiò^me.
V' e.totte.0 mon coe.ufi!"

0 poeta em "Le serpent qui danse" faz uma alusão mais 

explicita ã saliva, através de "l'eau de ta bouche". Mas, se 

gue-lhe os passos nosso poeta e o "vinho que eletriza", alusão 

1íquida,instaura um vocabulário corrente em "Flores Funestas".

(20) "No original: 'Tout cela ne vaut pas le terrible prodige/ De ta sa
live qui mord'. Sempre que precisou traduzir 'salive1 (elemento im 
portante no imaginário erótico de Baudelaire), Teõfilo substituiu- 
a por 'pressão', que nada diz de positivo; para Baudelaire ê 
justamente a saliva que substancia, como um 'filtro', todo o vene
no difundido no poema. Também nos seus versos originais, o nosso 
poeta usou algumas vezes o mesmo eufemismo, deixando-nos ver que 
pensava na outra palavra, sem ter a ousadia de arriscá-la." 
op.cit. p.110.
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0 perfume perigoso e envolvente, introduzido por ver 

bo relacionado a agua, aparece no último terceto de "Le Chat": 

"Et, juAqueA ã ta tête,
Un atA. Aubttt, un dangeA.eux paA.^um

Nagent autouA. de ton eoA.pA bA.un"

Se quisermos recuperar rastros miúdos, poderemos ate 

encontrar um correlato para o 9Q verso em "Le Beau Navire":

"Tu paAAeA ton chemtn, majeAtueuAe en£ant!"

Perfume tóxico impregna o quarto e os lençóis em "0

Leito", lançando o peta em completa letargia:

"MaA.eA de. eApãmeo atboA. de. A.endaA A.eveAttdoAÍ 
VagaA, ehetaA de. adorna, e de toA.poA. ^eeundaA! 
PaA.a a ^ebA.e tentA., que. eAvatA.a.-me oa AenttdoA, 
QueA.o neAteA tençotA meA.guth.a-to A, ve.nc.tdoA, 
Num maA. de AenAaçõeA tetaA.gtcaA, pA.o ^undaAl

Áqut, de A.egtõeA opoAtaA, cttmaA vãntoA 
Ute^cam Ae encont^a^., poA dtveA.AOA camtnhoA 
Pa^a depoA., ^ZétA, AubmtAAoA tA.ZbutaA.ZoA, 
0a pA.odZgtoA do goAto, ÚA.duoA, tmagtnaA.toA, 
Em peA.^ume, em eetZnA, em AedaA, em aA.mZnh.oA.

VeApenhada do teto, em tuA.bZthão Ae entoA.na, 
Muda, ZmÕvet caAcata, a coA.tZna nZtente, 
VeA.Aamando no aA uma pAeguZça moA.na, 
Que oa muAcutoA dtAtende e oa neA.voA amadoA.na, 
Em Znttma votãpta, eAtA.anha, ZnconActente.

RepaAAa, embebe a ateova, em toda a ptenttude, 
A emanação Auttt, que enteva, que extaAta, 
Ve um coA.po vtA.gtnat e cheto de Aaude, 
GA.ato e^tuvto do Aangae, em ptena juventude, 
Oue do ot^ato a avtdez Aatu.A.a, e não Aacta.

PeA.^umadoA tençotAÍ voa aoZa aA bA.ancaA tendaA, 
Onde, aA.abeA do amoA, meuA vagoA penAamentoA 
NaA AottdõeA da noZte ouvem eAtA.anh.aA tendaA, 
Enquanto Aob o ceu enubtado de A.endaA 
EneAva-me o tuaA de unA othoA AonotentoA!"
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0 perfume exala de um corpo sangiiineo e saudável c>o 

mo pleiteava Carvalho Junior em sua "Profissão de fe" e inuji 

da a alcova, fazendo as vezes da cabeleira baudelai riana:

”0 toZson, moatonnant íua. £ ’ encoZuA.e.’
0 boacZes! 0 pa/t^am cha^go. de nonchaZoZ/c!
Êxtase! Poa^t peapZe/t ce soZn. Z* aZcove obscaA.e 
Ves so aventas do^cmant dans cette càeveZuA.e, 
Je veux Z’agZte>L dans Z' aZ/i comme un moachoZ^.!" 

(Zn "La CheveZa^e")

P.E. da Silva Ramos ja notara um parentesco métrico 

e semântico entre os dois poemas:

"Meómo metfiZeamente e no tom vocabaZa/i TeÕ^ZZo
VZas se deZxoa at^taZ^. pon. BaadeZaZn.e, como pa 
tentetam as qaZntZZhas de '0 LeZto’, qae p*.o_ 
dazem o esqaema - a b a a b - de ' La Che- 
veZan.e ’. ” ( p . 87 )

Os dois primeiros versos de ambos os poemas surfam 

ao compasso das mesmas ondas rítmicas: pausa marcada 1o^o d£ 

pois do substantivo inicial e ponto de exclamação final.

Considerando-se a substituição da cabeleira pelos 

lençóis, pode-se aproximar rítmica e construtivamente ainda 

dois versos:

"Fontes t^esses, soyez Za hoaZe qaZ m1enZeve." 

"Pen.^amados ZençÕZs! vos soZs as brancas tendas,"

A. contaminação do poema francês aparece no vocabulã 

rio marítimo de "0 Leito": "mares", "espúmeo albor", "vagas"e 

no banal "mar de sensações", já encontrado em "0 Perfume" de 

Carvalho Junior. Aparece ainda em coincidências de ritmo, no 

perfume tóxico do corpo feminino, na "morna preguiça", em 

"regiões opostas, climas vários" que retomam a Asia e a Áfri

ca de "La Chevelure".
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Os indícios de "La Chevelure" - "1'ardeur des cli 

mats", "eternelle chaleur", "l'huile de coco" - remetem a cli 

mas tropicais enquanto TeÕfilo Dias fecha seu poema com 

tendas e lendas árabes, mostrando mais uma vez que o exotismo 

tem conotações diferentes de um lado e de outro do Equador.

Opõe-se a direção da viagem: em "0 Leito", vemos um 

"aqui... vieram se encontrar" e em "La Chevelure" um "J1 irai 

lã-bas". A "féconde paresse" e o perfume da cabeleira lançam 

o poeta francês num despertar sensorial. Sendo o perfume tÕxi^ 

co como os "paraísos artificiais", podemos dizer que ele pr£ 

picia ao poeta uma "viagem", no sentido que lhe dá a gíria coji 

temporânea, projetando-o em margens desconhecidas da sensibi

lidade. Enquanto o poeta maranhense lança âncora num mar 

de tecidos aromáticos, no porto seguro da alcova.

Mas, TeÕfilo Dias chegou a perceber a relação do 

filtro tÕxico, emanado pelo corpo feminino, com os " paraísos 

artificiais", como mostra o último quarteto de "Os Seios":

nPoZ4 não ha ÕpZo ou haò ch^cA 
Que. me ab/iZ£.hante. aA ZdãÂ.aó 
Como aó ^/iagãncZaò òutiò 
Que. 6e-^ve.m naô tuaó ve.Zaó,."

Se o poema se fecha com este endosso de uma postu

ra baudelairiana, abre-se com um curioso trançado de um el £ 

mento baudelairiano e outro do momento poético brasileiro. 0 

movimento da serpente mimetiza, nas Flores do Mal, o movimen

to do corpo feminino. Por outro lado, jã nos referimos ãs me 

tãforas animais para designar o impulso masculino. Muito pro 

vavelmente, desta fusão nasceu o 19 quarteto:
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"Como AeApente aAquejante 
Se enAOAca em £eAvtda aAeta, 
Meu ãvtdo othaA Ae enteta 
No teu coto deAtumbAante."

Ainda outro aproveitamento bastante particular da poé 

tica baudelairiana: TeÕfilo Dias torna literal a imagem do vam 

piro das F1ores do Ma1 . 0 poeta quer sorver, através do perfume^ 

o sangue da amada, na 4- estrofe do mesmo poema:

"E tu nem AequeA pAeAumeA 
Que. então, queAtda, ate cAeto, 
Soa.oca, deA£etto em peA^umeA, 
Todo o Aangue do teu Aeto."

Este vampirismo olfativo, cuja presença assinalamos em 

"Modulações" de Carlos Ferreira, ê tema de "Embriaguez de san

gue", poema que não figura em "Flores Funestas", mas poderia ser 

nelas inserido?tal a sua consonância com 0 espírito da obra:

"Oh! quando aA tuaA mãoA, bAancaA, etetAtzadaA, 
VeApenham-te em anétA, em tÚAbtdaA coAAenteA , 
Vo teu cabeto cacua.o aA tA.anq.aA Ae^utgenteA, 
Va ttAa anca aoA peA motemente eApathadaA.

Quando ca dedo a £ebAtA eAtatam-Ae ^AementeA, 
0 ctnto do coApete, aA £TtaA entaçadaA, 
E detx.ando catA-te aA AoupaA peA^umadaA, 
VeAvendam-te a nudez daA ^oAmaA etoq^enteA, 

Um hãttto de ^ogo 0 petto me deApede, 
No Aeco, aAtdo tábto, ã ^ata Ae me Zmpede; 
PAo^unda embAtaguez oa meuA AenttdoA toma;

E enquanto AobAe mtm 0 teu othaA agudo 
VtbAa como um punhat, eu, TmÕvet e mudo, 
ReAptAo do teu Aangue 0 catoAoAo aAoma.” (21)

(21) Este poema estã reproduzido num libreto de 26 páginas, dedicado a Teq 
filo Dias e publicado em 1977 pela Fundaçao Cultural do Maranhão. Cons 
tam do volume uma biografia, uma bibliografia e alguns poemas. Tive q 
portunidade de consultá-lo na Casa de Cultura Josué Monteilo, em Sãb 
Luís do Maranhão.
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Encontramos o mesmo erotismo das outras peças, o po£ 

ta torporizado e, até, no último terceto, uma imagem baudelai- 

rianissima - o olhar agudo e cortante como um punhal - do 19 

terceto de "Le Chat":

”Je voté ma ^e.mmz en eòpfitt. Son tiegatid, 
Comme. te tten, atmabte bete, 

PftQ^ond et ^fiotd, coupe et ^end comme un da/td, "

Concentrando-se Teõfilo Dias no polo poeta/amada, pojj 

ca coisa capta, fora disso, do rico universo poético das F1 o- 

res do Mal . No entanto, a leitura assídua do poeta francês dei^ 

xa marcas na criação de uma ou outra comparação insólita como 

ainda em "Os Seios", em que o lenço, objeto quotidiano, é ine 

tafora da alma, em imagem de inspiração provavelmente baudelaj_ 

r i a n a :

que aòptfio, anótado, 
Vo teu nZveo coto o Zncenóo 
MZnh1 aZma éemeZh.a um Zenç.0 
Ve vZva eòiêncZa moZhado"

Podemos levantar duas outras metáforas da alma que se 

guem a mesma linha. Uma em "Spleen", em que "a alma ê um velho 

arsenal" e outra na tradução de "La Cloche fêlée", em que ela 

é um velho sino rachado. Ev.i dentemente, esta última jã existia 

no poema original; mas com todas as alterações que sofrem as 

traduções, é significativo o que se conserva exatamente como 

o original.

Outras vezes, a transposição de uma metáfora baude- 

lairiana adquire foros de paráfrase, como em "Sulamita":

"Teu tãbZo e ^onte, onde, em beZjoó
Mata a òede devo tiante
A caravana a/tquejante
Voé meuà camadoò deòejoó."
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TeÕfilo Dias praticamente retoma o 29 quarteto de 

"Sed non satiata", em que os lábios da amada são um oásis que 

mata d sede dos desejos do poeta:

"Je pae^eA.e aa co nAtance, à -Copium, au nuZtA
L' eZZxZA de ta bouche ou Z' amouA ie. pavane;
Quand veAA toZ meA deAtAA paAtent en ca^auane, 
Te-ó yeux Aont Za cZteAne ou boZvent me.i ennuZA."

Como em "Frêmitos" e "Esfinge", delineia-se, neste 

poema, através das "correspondências", o conjunto de uma figiu 

ra sedutora que ativa todos os sentidos do poeta: olhares e£ 

cutam, ouvidos devoram, a voz exala som e perfume. Os outros 

concentram-se numa parte do físico feminino; estes, como em 

"Toute entiêre", compõem um todo.

0 último terceto de "Frêmitos" mostra claramente que 

esse conjunto se totaliza através do desejo do poeta:

"E bAZZha-me, aiAavíó de um pAtAma aA.de.nte., 
Teu vuZto aeAeo, aAtZAtZco, ^Aemente 
NaA veAteA ZdeaZA doA meuA de.Ae.joA."

0 olfato ocupa lugar de destaque no senso ri a 1ismo 

das "Flores Funestas". "Saudade" tematiza essa obsessão:

"A Aaudade da amada cAZatuAa
NutAe-noA na aZma doZoAtdo gozo, 
Uma Zne^ãveZ, ZntZma to AtuAa, 
Um Ae.nttme.nto aceAbo e voZuptuoAo 

AqueZe amoA cAaeZ e caAZnhoAo 
Na memÕAZa ZndeZeveZ noA peAduAa, 
Como um acAe aAoma abAOAto na textuAa 
Ve am co^Ae oAtentaZ, ^Zno e poaoao 

- EntAanha-Ae; Znvete.Aa-A e; - de jeZto 
Oue do tempo ao voZveA, Zento e nocivo 
KeAZAte; - e aZnda mZZ peçadoA {^eitoA
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0 tZgneo mce/t, que o A.e.téni cativo, 
Cada pa/ice.£a ^tepA-o duz pex fieZto 
0 meàmo a/toma, Znaíte^-ãveZ, vivo.'1

Segundo Antonio Cândido, "Saudade" é "pareia 1 mente 

inspirado em 'Le Flacon'", poema de fechamento do ciclo de Ma^ 

dame Sabatier. 0 que este soneto recupera do poema de 7 quart£ 

tos ?

0 recipiente que conserva o perfume: um cofre orien

tal cuja matéria ê porosa ao odor; a natureza acre do aroma; a 

lembrança de um amor, permanecendo viva na alma. Em outras pa^ 

lavras, a imagem literária do amor-aroma.

E que transformações teria introduzido o soneto?

Em "Saudade", o sentimento ê generalizado através do 

pronome "nos". Em "Le Flacon", o pronome é da primeira pessoa 

do singular, "je", individualizando o sentimento. A metáfora do 

frasco designa o poeta e essa personificação permite o diálogo 

direto entre ele e o aroma, processo que permite a projeção de 

sua alma em abismo secular.

Subjaz ainda em "Le Flacon" a temática da morte: 

"chrysalides fúnebres", "Lazare odorant déchirant non suaire", 

"cadavre spectral", "sépulcral", "je serai ton cercueil", "la 

vie et la mort de mon coeur".

0 cofre teofiliano aprisiona, em seus limites, o poe 

ta e mais uma vez não se recupera o enlaçar de Eros e Tanatos 

que percorre as páginas das Flores do Mal, nem os vertigi nosos 

oximoros criados a partir dai :

"un vZeZf amo ah haneZ, chahmant et 4 epuZchat" 

"Je òehaZ ton cehcaeZZ, aZmabZe peòtZZenee!"
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6. VE REPENTE, UM GATO!

Mulher e gato passeiam, sinuosos e indolentes, pelo 

universo baudelairi ano, no qual suas características se cons

truem em eco.

0 primeiro "Le Chat" (XXXIV) se constrói através de 

comparações» explicitando.a relação: "Je vois ma femme en 

prit". 0 paralelo se adensa, metaforizando-se no segundo "Le 

Chat" (LI). Gato e mulher se fundem em uma sÕ fonte de sensa 

ções (22) .

Nos dois poemas, concentram-se atributos femininos 

que mergulham o poeta em prazer e são reencontrados através da 

presença magnética do felino: a elasticidade e a eletricidade 

dos movimentos; o perfume perigoso da cabeleira e da pelugem ; 

o ar de mistério e de magia.

Mas hã um atributo do gato que apenas de passagem ê 

ligado explicitamente a mulher: a voz, terna, discreta, rica, 

profunda, filtro felino por excelência. Se o paladar e o olf£ 

to avultam no universo sensorial baudelairi ano, a audição ê re 

legada a segundo plano. A voz feminina aparece fundida a ou 

tros elementos em "Toute entiere", em que interessa o conjunto, 

o sentimento de totalização.

0 som reveste-se, mais frequentemente, nas Flores do 

Ma 1 , de conotações negativas: ê o soar de sinos rachados ou em 

lamentos, é a voz contaminada do poeta:

(22) Antoine Adam em suas notas a este poema (in Les Fleurs du Mal), Pa
ris, Garnier, 1961) afirma que o gato em questão era de Marie Dau- 
brun, havendo uma correspondência entre o felino e sua dona, cuja 
cabeleira ruiva, segundo Banville, tinha reflexos louros e casta
nhos e cujos olhos eram uma mistura de azul e verde, com um brilho 
dourado.
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"Me óaZ-ó-jefun £au.x aecoA.d 
Vanò ta dtvtne. A ymphontz, 
G^taee d ta vostace. Istonte. 
Qut me. et me mo^.d?

Ette eòt danò ma votx, ta ex-ta/ide!" 

(tn "L'Héaatonttmofi.0umenoA”)

SÕ a voz do gato ressoa com sensualidade e ecoa c£ 

mo um filtro sonoro na alma do poeta.

Em "Flores Funestas", hã três poemas cujo tema são 

os efeitos inebriantes da voz da amada sobre o poeta: "Latet 

Anguis", "0 Elixir", "A Voz" e ainda um quarteto de "Sulamita". 

Ela ocupa, portanto, 1ugar de destaque no conjunto.

Em "0 Elixir", a voz é um filtro funesto que abate o 

poeta. Em "Latet Anguis", ela produz som, aroma e cor, filtra- 

se na alma do poeta como a voz do gato "qui perle et qui filtre/ 

dans mon fond le plus tênêbreux" (in "Le Chat"-LI). Reveste-se, 

ãs vezes, de ironia que "salta e morde" reproduzindo o efeito 

da voz do poeta, e não da amada presente em "L1Heautonti morou - 

mênos " .

"A Voz" retoma o elemento do filtro: "Um filtro musi_ 

cal, um vinho de harmonia". Duas vezes aparece a "eletricidade", 

o timbre "elétrico", utilizado por Baudelaire na descrição do 

gato. Outros elementos que compõem a descrição da voz como a 

onda, no 49 quarteto, poderiam ser igualmente empregados para 

descrever o felino: "voluptuoso dorso", "espreguiça o corpo pe£ 

fumado/indolente".

Teõfilo Dias empregou assim, diretamente relacionados 

ã figura feminina, vários elementos que Baudelaire utilizava , 

mas através da mediação do gato. Esta relação ê explicitada ap£ 

nas em "A Matilha": "o dorso aveludado, elétrico, felino".
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7. "A MATILHA”

"Pendente a ZZngua rubra, o a AentZdoA atentoAj 
InquZeta, raAtejando oa veAtZgZoA AangrentoA, 
A matZZka ^ekoz perA egue en^urecZda, 
AZucZnadamente, a preAa maZ^erZda.

Um, a^Ztando o oZkar, Aonda a eAcura ^oZkagem; 
Outro co nAuZta o vento; outro ío/lví a bagagem, 
0 ^reAco, vZvo odo/L, cãZZdo, penetrante, 
Que, na rãpZda ^uga, a vZtZma arquejante 
VaZ deZxando no ar, pér^Zdo e traZç.o eZro ; 
TodoA, num turbZZkão ^antaAtZco, ZZgeZro, 
Ora, em vortZce, aquZ ac agrupam, rodam, gZram, 
E, ckeZoA de ^uror ^renétZco reApZram, 
Ora, cegoA de raZva, a^aAtadoA , dZAperAoA, 
Arrojam-òe a correr. Vão por trZZkoA dZverAOA, 
EAbraAeando o oZkar, dZZatando aA narZnaA. 
TranApoêm num momento oa vaZeA e aA coZZnaA, 
Sobem aoi aZcantZA, deAcem peíaA encoAtaA, 
Pecruzam-Ae ^ebrZA em dZreçõeA opoAtaA, 
Té que da preAa, en^Zm, noi mú.A cuZoa canAadoA 
Cravam com avZdez oa denteA a^ZadoA .

Não de outro modo, aAAZm meuA AÔ^regoA deACj oa, 
Em matZZka voraz de a&ucZnadoA beZjoA, 
Percorrem-te o prZmor aA ZangoroAaA ZZnkaA, 
Aa curvaA juvenx.A, onde a voZupZa anZnkaA, 
FreAcaA onduZaçõeA de ^ormaA ^ZoreAcenteA 
Que o teu contorno ZmprZme aA roupaA eZoqdenteA: 
0 dorAo aveZudado, eZetrZco, ^eZZno, 
Que poreja um vapor aromãtZco e ^Zno;
0 cabeZo revoZto em aneZA perfumado A, 
Em ^o^oa turbZZkõeA, eZÚAtZcoA, peAadoA; 
Aa ^ZbrZZkaA AutZA doA ZZndõA braçoA b^ancoA, 
FeZtoA para apertai, em ne^tvoAoA arrancoA;
A exata correção daA azuZadaA vcZaA, 
Que paZpZtam, de &ogo ZntumcAcZdaA, chexaA, 
-Tudo a. matZZka audaz pe^iZuAtfia, co^^iq, aAp-i^a, 
Sonda, CAquadrZnka, expZo^a, c anetante neAp<^a, 
Até que ^dnaZmente, embriagada, louca, 
VaZ encontrar a preAa, - 0 gozo - em tua boca.
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"A Matilha" ê o poema mais conhecido de TeÕfilo Dias. 

Exaltado, como vimos, por críticos da época, desperta ainda o 

interesse dos críticos contemporâneos e é presença constante 

nas antologias parnasianas. Provavelmente, é o responsável p£ 

los comentários que enfatizam.a carnalidade exaltada de Fan

farras , em que encontramos, na verdade, mais a sensua1idade e 

a languidez de um poeta torporizado.

Para compreender bem o poema, devemos recuar a mo 

mentos anteriores da obra de TeÕfilo Dias. 0 primeiro poema

"Minha Terra", dedicado ao amigo Foji 

na parte III, a caçada de um tapir.

Ha vocábulos e expressões coincidentes nos dois tejí

de Lira dos Verdes Anos, 

toura Xavier, descreve, 

tos:

"Hcnha teMa"

agudoA dentei 
^chjoz maiÁZha 
^e^ído tapVi 
manando Aangue 
oZhaK ardente (do gaZgo) 
otkoA em b/un-a (a 
jã ^iaAgando-Zhe a peZe

Té que do caçadon

”A MatMa" 

denícó a fitadoa

A matíZha fie^oz 
ph£Aa matfieKtda 
veAtZgtoA AangK.eni.oA 
eAbKaAeando o oíhan

no A muAcutoA canAadoA / 
ceavam com avidez oa dente a 
fitado A
Té que da pK.eAa

A "feroz matilha" de "Minha terra" é composta de um 

galgo "amestrado", "corpo ereto", "pertinaz", "célere", "espeir 

to lutador" que deixa mais uma impressão de.leveza, elegância 

e rapidez do que de fúria e violência.

A selvageria e o furor são atributos do animal pe£ 

seguido que espuma enraivecido. Um certo peso da fera con tra 

ta com a leveza e a rapidez do galgo. Entre os dois animais 

trava - sè "uma luta sinistra", cujo fim ê determinado pelo 

tiro do caçador.
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Na "Matilha", não hã a descrição de uma luta, a pre 

sa sõ aparece no momento inicial. Assistimos não ã "luta sj_ 

nistra", mas ao "turbilhão fantástico" dos cães ao encalço da 

vitima. E realmente uma matilha feroz que persegue enfurecida 

e alucinada a sua presa. Aqui o furor e a selvageria são atrj^ 

butos dos cães e não da fera perseguida, aliás, nunca descri

ta. A ênfase e dada ao "turbilhão fantástico" do vai-e-vem dos 

cães, com os sentimentos em alerta, buscando a presa.

"A Matilha" apresenta uma composição bastante parti_ 

cular, num livro em que as peças tem, em geral, estrofes de 

número de versos regulares: um quarteto introdutório que col£ 

ca a matilha face a presa; uma estrofe de 16 versos que des^ 

creve a perseguição e outra de 18, que cria a alegoria da ca_ 

çada para representar o impulso amoroso. 0 gancho entre estas 

duas partes e exatamente este "furor frenético", comum aos se£ 

tidos dos cães em alerta e aos sentidos do poeta, despertados 

estes pela presença da amada, rodopiando ambos ao encalço da 

presa. A sucessão de verbos dos versos 35 e 36, separados ap£ 

nas pela vírgula, caracteriza o ritmo acelerado e ofegante.

Antonio Cândido aponta no movimento a "linha mestra 

da poesia de Teõfilo Dias": a "buócu de uma cen.ta mobZZZdade, 

um ceA.ío agZtan penene que, ona bnando, ona acetenado, moòtna 

o putòan da vtda, em unZòAono aà coZóaó" (p.19). Neste senti

do, o poema seria bastante representativo da sua obra.

Por outro lado, em "A Une Martyre", encontramos a 

imagem da "meute alterêe/des dêsirs errants et perdus". E no 

poema XXIV das F1ores do Mal , o poeta se lança, em ritmo de 

assalto animalesco, sobre a mulher:
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”Je m’avance a t' attaque, et je gAZmpe aux aóóautÁ, 
Comme. ap-iè-i un cadavAe un ckoeuA de veAmZò^eaux, 
Et je ché^Zz», o bete Zmptacabte et cA.uette! 
Juóqu^ ta ^AoZdeuA ou tu m'e* ptu& bette!"

Neste ímpeto, a amada contamina-se da animalização - 

"bete implacable et cruelle" - criando uma dubiedade comum no 

universo baudel ai ri ano, sugerida também pelo nosso poeta: " o 

dorso aveludado elétrico, felino".

Essa eletricidade felina da mulher, jã vimos ser de 

origem baudelai riana, bem como os cabelos elástico e pesados , 

assim descritos em "Le Parfum": "De ses cheveux élastiques et 

lourds".

Ainda um terceiro ingrediente entra nesta receita: a 

moda da metáfora animal na poesia da época para exprimir o d£ 

se j o.

Estes elementos de origem diversa - a própria poesia 

anterior do poeta, a influência baudelairiana, a moda poética- 

confluem para compor, integrados, em dicção nervosa, caracteris^ 

ticamente teofiliana, o que Antonio Cândido chama de ” òZnteòe 

daé quatZdadeA maté tZpZcaó de òua poeóZa maduAa" (p.30).

"A Matilha" é exemplar justamente por permitir que 

se observe a implantação da•inf1uência baudelairiana e da moda 

poética num motivo já existente na poesia teofiliana e como 

isto contribui para o surgimento de um novo modelo feminino e 

de uma nova relação entre o poeta e a amada, bem diferente do 

que se observava nasobras iniciais do poeta maranhense, repre 

sentativas, como vimos, do momento poético. A poesia teofilia

na, esquecida pela historia literária, revela-se um espaço pro 

picio para se observar uma transição da nossa poesia e um elo 

importante entre vários momentos. Projetando este elo para o 
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futuro, seus ecos seriam perceptíveis em versos de Augusto dos 

Anjos, ligando-se, assim, a criação de uma nova concepção po£ 

ti ca :

"Ta£ uma ho/tda dc cãe-ô ^am^cntoA,
ktfiavcòA ando uma CÁtação dcí>cn.ta, 
Uivava dentro do eu, com a boca aberta, 
A matZZha CApanúada doi ZnA t^ento ò 1 "



CAPÍTULO VI

FONTOURA XAVIER
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1. VE POETA SALTIMBANCO A VANVI VIPLOMATA

Panfletário e impulsivo, mais envolvido em estudan- 

tadas do que em estudos, o poeta gaúcho Fontoura Xavier come

çou vários cursos, sem concluir nenhum. Ao iniciar a sua vida 

de jornalista na corte, trouxe de São Paulo "fama de mau est£ 

dante e bom poeta" (1). Republicano ferrenho, de verve violeji 

ta, fez da poesia sua tribuna.

Boa parte de sua produção é engajada e enfaticamen

te datada. E a jã referida poesia socialista que, cunhando na 

mesma moeda positivismo, progresso, republicanismo e ateísmo, 

pretende traduzir as aspirações da época, apos o individuali£ 

mo e alheamento românticos.

Fontoura Xavier tornou-se conhecido aos 17 anos, pe 

lo Regio Saltimbanco, poema ditado por suas posições radicais. 

A obra foi publicada em opúsculo, por não conseguir espaço 

nos jornais. Não é de se espantar, apesar da campanha republ_£ 

cana em ritmo acelerado (estamos em 1877), essa falta de espa. 

ço: entre outros encômios, o imperador e chamado de Don Juan, 

truão, frascário e saltimbanco. Obviamente, a ambientação ro

mana do poema não chega nem a ser encobridora:

”E o CoZZóeu: matò vaòto e mató fecundo
Tem Roma po/t eenãjito e pox. pZateta o mundo. 
É matà van.Zada a £eóta. A um tempo o Zmpe^adoA. 
E áãbto, poZZgZota, a^ittita e p^to leói>oK, 
Acrobata, t^uão, ^aòcã^Zo, Ket e me&tfte, 
V.Juan, Robetit, FaZòta^ e Benotton eqUeòt^e."(2)

(1) A expressão e de Artur de Azevedo, Apud MAGALHAES JR., R. 0 Império 
de chinelos. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1957. p. 238.~

(2) Régio Saltimbanco. Rio de Janeiro, s.c.p., 1877. p.3.
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0 titulo da obra parece ter sido pinçado em poema 

machadiano (3) e fêz carreira entre os republicanos como belo 

apelido do monarca. Seus versos serviram inclusive a conserva

dores, seduzidos pelo exagero bombástico; o poema romano agra

dou, então, a gregos e troianos (4).

0 prefácio é de José Lopes Trovão, outro ferrenho r£ 

publicano que troveja no mesmo ritmo do poeta; D. Pedro é tão 

achincalhado no prefácio quanto no poema:

"PevoZvo-Xe o Xea RêgZo SattZmbanc.o. ApenaA. de. 
o modeta^eé pe.£o &iaço vVitt da moderna e.ic.o- 
£a poettca a que. te ^tttaòte, pe^tcebem-òe no

(3) “Recorda o ensaísta (Brito Broca], em especial, um poema das Crisá
lidas, 'Os Arlequins', que, malgrado a obscuridade de certas alu- 
soes, parece ter sido uma sátira visando o histrionismo do Imperador; 
na terceira estrofe do poema, há, mesmo, uma referência a 'régio saj^ 
timbanco', epíteto que faria longa carreira durante a campanha repu
blicana, tendo servido inclusive de título ao famoso, desabusado e 
medíocre panfleto de Fontoura Xavier."

PAES, José Paulo. Ainda Machado de Assis. In: _____ . Mistério
em casa. São Paulo, Conselho Estadual de Cultura, 1961. p. 72^ 

Transcrevo, a título de curiosidade, a referida estrofe de "Os Arle- 
quins";

"E o povo que beijava 
Outr'ora ao deus Calígula o vestido. 

De novo submetido 
Ao régio saltimbanco o aplauso dava.

E tu, tu não te abrias,
0 céu de Roma, ã cena degradante!

E tu, tu nao caias, 
õ raio chamejante."

(4) "0 apodo chegou inclusive a seduzir os próprios líderes conservado
res: em 1884, discursando na Câmara contra o ministério Dantas, en
tão propugnando a alforria dos sexagenários. Ferreira Viana, baluar
te da reaçao,nao hesitou em apelidar o Imperador de 'novo César, ca
ricato', glosando assim o epíteto tornado famoso sete anos antes , 
por Fontoura Xavier."

PAES, José Paulo. 0 régio saltimbanco. In: . op.cit. p.60.
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peZío do teu hen.ÕZ as tZbZas puZsações de um 
colação covan.de e hZpÕ cn.Zta. ” (5)

Fala ainda em "esboço de tão sórdida fisionomia" e 

acredita que»se versos como estes se multiplicassem, certamen

te logo a Patria estaria livre de tudo quanto é "falso, menti

roso, pérfido", criado pelo reinado de D.Pedro II. E, aliás, o 

prefaciador quem nomeia, explicitamente, o "homenageado": no 

panfleto, sõ se fala em Roma e Césares.

0 elogio literário também é datado: a qualidade dos 

versos vem da negação da poesia romântica:

”Congn.atuZo-me, poZs, peZas magnZ^Zcas estn.o- 
^es; e tanto maZs pon. que. neZas vejo também 
a negação eZoqllente de cen.ta poesZa Zan.eZn.Z 
nha e pZegas, que. avZZta a poétZca nacZonaZ 
com umai sentZmentaZZdades n.ZdZcuZas . " (6)

Entn.e as obsenvações sobn.e os aspectos ZZten.ã 
n.Zos, Znten.es s a-nos pan.tZcuZan.mente uma em 
que. cZassZ^Zca o poeta gaúcho:

"MaZs do que. todos eZes [^aZa dos poetas bn.a- 
sZZeZn.os~] tens as can.acten.Zzações acentuadas 
da nova escoZa: - a ZõgZca ^usão do n.eaZZsmo 
e do n.omantZsmo, pon.que encen.n.as a £n.Za ob- 
sen.vaq.ao de BaudeZaZn.e e as sun.pn.eendentes 
deduções do veZho mestn.e Hugo.
Re^Zn.o-me a essa pn.o ^unda escoZa pon. Guen.n.a 
JunqueZn.a e GuZZh.en.me de Azevedo, cm boa ho- 
n.a fundada, pan.a saZvan, de todo, a poesZa 
pon.tuguesa do nau£n.agZo, em que a^undou-a a 
dZtadun.a ZetaZ do £Znado VZsconde de CastZ- 
Zho.

(5) Régio Saltimbanco. Rio de Janeiro, s.c.p., p.III

(6) op.cit.p.VII
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Em v-úitude. da e.òcota a que. tc ^tttaÁtc, a tua 
£oftma e potiv e.ntusia matò e. a tdcta não 
tKanÁtgc com oó px.Q.concQ.tto.i> da cpoca." (7)

Pode-se perceber que, em 1877, a influência de Baude^ 

laire e utilizada como elemento de classificação e com uma na

turalidade que nos leva a crer que não se trata de uma idéia 

nova. Pelo menos, Lopes Trovão não procura convencer o interl£ 

cutor ou explicar a utilização do nome de Baudelaire, parecen

do antes lidar com elementos assimilados. Aliãs, Machado de 

Assis retoma esta mesma observação em "A Nova Geração", consi

derando-a pertinente, com ressalvas apenas ã classificação de 

"realista" atribuída a Baudelaire.

Mas a participação exaltada de Fontoura Xavier na 

agitação republicana começou a incomodar D.Pedro II que, aves

so a medidas violentas, recorre a diplomática psicologia. Ofe

rece ao endiabrado poeta o colarinho de ctnsul privativo do 

Brasil em Baltimore. Que duro dilema se coloca para o j ornaii£ 

ta iniciante, de magros rendimentos, recêm-casado. Falou mais 

alto ao jovem então com 30 anos (1885) a segurança financeira 

e ele aceita o cargo, meio a violento tumulto na Câmara dos d£ 

putados, ofendidos os conservadores com a nomeação de tão de

clarado republicano (8).

A nova carreira repercute em sua atividade poética: 

da edição de 1905 de Opalas cortou 3 poemas: "0 imperador em 

Minas", "A liça" e "Lux et tenebra", os três violentas diatri

bes anti-monarquicas:

(7) op.cit.p.VIII

(8) 0 episódio ê minuciosamente relatado em: MAGALHAES JR., R. Fontoura 
Xavier, o rebelde domesticado. In: . op.cit. p.238-259
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"Soo-Xe, a hosta da vZngança'.
0 psiêétZto doé Ce^asteÁ avança, 
Jã no tesuno de uma tsiaj etostZa. . . 
E o cadavest óenZZ da MonastquZa 
AZ vem a camZnho da mandão òombstZa 
Vo necsiotéstZo tãbZdo da HZ^tÓscZa*."

(Zn "Ave ItaZZa")

As vezes, a amputação foi profilãtica, pois tratava^ 

-se de versos de bilioso mau gosto:

"Veuól o vago ZdeaZ da HumanZdade, 
Posí quem oé vago* césiebsioA psto^undoò, 
Astmadoà da CZencZa e da Verdade, 
l nteststogastam peZagoà de mundoò, 
VeZo ã Zuz como um mZ^esto monòtstengo, 
Expost-ée ao guZòo, a chança doé stZdZeuZoò, 
Ao toque Zndecostoéo noi teòtZtuZoÁ de um tostpe ca- 
mestZengo . ”

(Zn "Ave ItaZZa"}

De fato, versos como estes não combinam com o retra 
to que Ruben Dario faria, em 1912, de Fontoura Xavier:

"A^ãveZ e eZegante, cestZmonZoòo como qua^e to- 
do& oé Áeuò compatstZotaA cuítoé, o poeta cap
tou Zogo a mZnha óZmpatZa. Hã neZe um cestto 
dandZ&mo dZécsteto que o tosina atstaente na vZ- 
da iocZaZ.” (9)

Foi também, provavelmente, a sua carreira diplomãti

ca que lhe propiciou uma reputação fora do Brasil. 0 Visconde 

de S.Boaventura diz conhecer traduções de seu poema "Brinde" 

em francês, alemão, espanhol e ate mesmo duas em inglês, uma

(9) Fontoura Xavier, In: XAVIER, Fontoura. Opalas. Rio de Janeiro,Sauer, 
1928. p.200.
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delas aliás, de um "excêntrico londrino baudelai ri ano Willian

Watson". José Santos Chocano traduziu mais de 54 composições 

suas que agrupou sob o titulo Opa 1 os. Na introdução, faz outra 

descrição da aZianee social de Fontoura Xavier:

"La x.epx.eAentacZÕn dZpZomãttca de au gx.an patx.£a 
en ZaA x.epúbZZcaA ZAtmtcaA, tx.ajo Fontoura Xa- 
vZca a mt conocZmZento pex.AonaZ: au ^Zgux.a 
bx.eve y nex.vZoAa, aua ojoa Zmpex.atZvoA que 
con^Zx.man cuanto dZcen aua ZabZoA, liacenZo un 
tZpo x.ecaZcZtx.ante de ZnteZectuaZ ZatZno, que a 
poeo de pZatZcax. ií anZma y pone en au mano de 
amZgo un caZox. de AZncex.Zdad que Ae AaZe deZ 
eoftazon. EApZx.Ztu mundano en eZ bon AentZdo, 
£Zox.etea con mãZtZpZcA ZdZomaA y ac mueAtx.a 
acox.azado con una AÕZZda cuZtux.a tomada de todaA 
pax.teA: habZa de cZ^x.aA y de Zetx.aA; y en eZ 
Aabox. de aua paZZqueA, mezcZa Za ^uex.za de una 
educacZõn px.ãtZca y Za gx.acZa de una ZdZoAZncxa 
AZa ax.tZAtZca, que acuAam aZ hombx.e de aua 
tZempoA, ^ZexZbZe y compZZcado como una tabZa 
pZtagox.Zca en que Za vexdad apax.ece beZZa." (10)

Assim, Fontoura Xavier arrebatou a juventude republi

cana ate meados dos anos 80 e depois o gx.and monde internacio

nal. Num certo sentido, ê este também o desdobramento de sua 

poesia mais difundida: a poesia socialista e uma poesia malicio 

sa, jocosa, conhecida de cor por muitos jovens da época.

Quanto ã critica que dele se ocupa, temos o artigo 

citado de Lopes Trovão; a apresentação da edição de 1884 de Opa 

las por Anibal Falcão, em substituição a Artur de Oliveira; o 

juizo critico de Visconde S.Boaventura, na edição de 1905; os

(10) Opalos. Paris-México, Bouret, 1914. p.1-2 
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artigos de Rubên Dario (1912) e de Santos Chocano (1909), na 

edição de 1928. Todos encomiãsticos, com pouca análise, como 

habitualmente os prólogos da época.

Se nos adentrarmos pela critica mais recente, Fon

toura Xavier ê nitidamente deixado de lado, figurando em ape

nas uma das antologias mais correntes (11).

Agripino Grieco, na sua Evolução da poesia brasil ei 

ra, não lhe gaba os dotes e apenas comenta eventuais influen

cias (12); José Veríssimo nem lhe menciona o nome na sua his

tória da literatura brasileira; Sílvio Romero, Ronald de Car

valho, Alfredo Bosi e Massaud Moisés limitam-se a citá-lo, 

classificando-o como realista ou precursor do parnasianismo.

As observações pertinentes de Machado de Assis, em 

"A Nova Geração", no caso do poeta gaúcho são forçosamente 

restritas: na ocasião, o poeta publicara alguns versos espar

sos e 0 Régio Saltimbanco. Alias, o critico afirma não poder 

dizer muito sobre ele. Reconhece-1he o talento, sobretudo no 

que concerne o manejo do alexandrino, mas aconselha-o a não 

deixar a exaltação política abafar-lhe o estro. Parece, incljj 

sive ter-se incomodado com o empréstimo da expressão "régio 

saltimbanco":

"Vxgo -£h.e que não deZxe aba^a/L aé qua-bZdadeó 
poétZcaA, que exerça a imaginação, e

(11) SILVA RAMOS, P.E. org. Poesia Simbolista. São Paulo, Melhoramentos 
1960.
Figuram quatro poemas de Fontoura Xavier: "Flor da decadência","P£ 
mo do Mal", "Nevrose" e "Carvalho Junior".

(12) "Não valendo o Carvalho Junior da 'Parisina' e conservando sempre 
na inteligência o sotaque da sua região, Fontoura Xavier acredita^ 
va-se um Baudelaire em edição gaúcha. Mas, na realidade, estaria, 
como poeta lírico, perto de Campoamor, e, como satírico, próximo 
da Guerra Junqueiro, esse Frei Satanás luso, pastor de manadas de 
búfalos, Tolstoi de Barca d^Alva. As 'Opalas' sao apenas ecos e 
reflexos. Fontoura Xavier nao sabia mais do que encontrava nos li
vros alheios e nunca aprendeu nada diretamente com a vida" p.65 
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api-tmo-ie o e.òttto, e. não e.mpA.ígue. o 3 eu beto 
vtuo em dai. vtda noua a meiã^oi.aò caducai; 
£tqu.e tó^o aob qu.e não ttvei.em me-co de convo
cai. a atenção doô tettoi-CA(p.222)

P.E. da Silva Ramos reconhece a presença de Baude

laire em Fontoura Xavier e afirma-a tão presente quanto em 

Carvalho Junior e TeÕfilo Dias, manifestando-se especia 1 mente 

através do satanismo. Considera o poeta gaúcho incontestável 

decadista. Mas não chega a analisar sua obra nem lhe dedica a 

mesma atenção que aos outros dois baudelai ri anos (13). Inclu

sive no seu capitulo "A Renovação parnasiana na poesia", in

sere Fontoura Xavier apenas na poesia socialista, deixando de 

lado parte de sua produção poética.

Precisaremos esperar 0 ensaio de Antonio Cândido S£ 

bre os primeiros baudelai ri anos para ver sua obra estudada 

mais de perto. 0 critico reputa-o inclusive como "talvez o 

mais interessante dos baudelairi anos brasileiros".

2. H1STR1ÔNICES BAUVELA1RIANAS

Opa 1 as divide-se em 3 partes, bastante significati

vas de suas facetas poéticas: "Musa livre" (16 poemas), a poe^ 

sia socialista; "Clowns" ( 9 poemas), poemas jocosos, que se 

fecham invariavelmente com uma pilhéria; "Ruínas" (17 poe

mas), poemas líricos, em que aparece a influência de Baudelai 

re.

(13) op.cit. p. 14-15



.139.

"A Musa livre" não trai o título: trata-se, em geral, 

da chamada poesia socialista, cantando a pátria, o progresso, a 

liberdade e heróis como Tiradentes, homenageado em um dos poe

mas. Outros são elegias, como por ocasião da morte de Carvalho 

Junior. Não hã nenhuma descrição de figura feminina, temática 

de eleição dos dois outros baudelai ri anos seus contemporâneos e 

amigos Teõfilo Dias e Carvalho Junior;Fontoura Xavier aconselha 

inclusive o primeiro, instando-o a abandonar este caminho poêtj, 

co:

"Batido! o can^aA. Aomente o coto nu da amante 
Não dtz com a evo£uç.ão do Aecuto gtgante! 

Enquanto tu AosuitA 
Ve uni othoA AenAuatA, 
Noa tõbtiegoA covtA, 
NaA ÁutinaA tmpetitatA, 

Acende, a neateza a coteja ttgfitna 
E Aedenta e £etioz! na tuta que a domtna 
Atitioja-Ae de encontro ã nona Átimã JuAttça 
Tentando-a Aeputtati no chão da enorme Ztqa!

E AabeA, a JuAttça e o Aot da Nova Idéta, 
A muAa vationtt da home^tea epopeta!"

Um dos únicos poemas que descrevem a amada revela pini 

celadas baudelairianas e parentesco com os de Teõfilo Dias:"LoL[ 

ra e branca" (na 3— parte, "RuTnas"). A crer Figueiredo Pimen- 

tel, o poema deveria corresponder ao gosto da época, pois "não 

havia quem não o soubesse de cor".(14) Refere-se ao corpo femi

nino, qualificando-o de "lânguido e felino", adjetivos utiliza

dos por Teõfilo Dias e Carvalho Junior. Ela se move envolta em

(14) "0 aparecimento de Opalas foi um sucesso, diz-nos Figueiredo Pimen-
tel. Nao havia quem nao soubesse de cor o soneto 'Loura e branca'." 
apud BOAVENTURA, Visconde S. Fontoura Xavier. In: XAVIER, Fontoura. 
Opalas. Lisboa, Viuva Tavares Cardoso, 1905. p.XVI
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linhos e cambraias; seu corpo ê "musical" e o poeta "ouve" suas 

formas, numa aplicação do principio das "correspondências" ã 

descrição do corpo feminino. Na perspectiva da coletânea deve 

ser ressaltado, pois e a única vez em que hã referência ao titu 

1 o:

"CamZníia! e. o canto unZ^^ono ZAcheãZa 
Como poA noZZeh de ZangoAeh moA.noh, 
Toda, a voZãpZa dum ZuaA. de opaZal ...”

Pouco impregnado por essa temática, Fontoura Xavier 

consegue distanciar-se e satirizar a tendência ao erotismo de fu 

ror selvagem e canibalesco em "Roast-beef":

(A A/ituTt Azevedo)

”E£a Zem a beZeza, a ^ZãeZda ehZAuZuAa, 
oh eonZoAnoh vZAZh, ge.ome.ZA.Zc.oh, aZZZvoh, 
A bAanca caAnação doh bonh modeZoh yZvoh 
Vo mãgZco buA.ZZ doh FZdZah da ehcuZZuAa.

RehumbAa-Zh.e a epZdeAme - aZvZhhZma ZexZuA.a - 
Oh ^ZZZAoh henhuaZh, oh ZõxZeoh ZaheZvoh, 
Que aoh maA.ZZAeh da ^e, aoh cAenZeh pAZmZZZvoh, 
SeAvZAam de adoç.aA o cãZZx da amaAguA.a.

Ao vc-Za, não cobZço oh ocZoh dum nababo, 
Nem penho num cavaZo eZãhZZco do Cabo 
TaAa ^uAZã-Za ãh mãoh dc um J onaZah paZZ^e,

Ouço um coao ZdcaZ c haAmÔnZco dc bcZjoh’ 
E hZnZo ^cAvZZhaA.-mc o pego doh dchejoh
Ve um TãnZaZo ^amZnZo em ^ace de um A.oahZ- bee^ ’

0 soneto abre a 2— parte de Opalas , "Clowns", inseriji 

do-se de saída, na irreverência jocosa que a caracteriza e nao 

deixando dúvidas quanto à intenção satírica.

0 modelo feminino evocado no 19 quarteto alude ao es-
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cultõrico parnasiano. No segundo, nos deparamos com expressões 

freqüentes na poesia teofiliana - "tóxicos lascivos", "filtros 

sensuais" - tornando presente uma sedução feminina que se mani^ 

festa através do filtro entorpecedor, de origem baudelai riana . 

Segue-se, portanto, o figurino da época e nada parece questio

nar a sua seriedade. Prepara-se, assim, o contraste com as es

trofes seguintes.

A ironia aparece nos tercetos em que expressões saT- 

das da poesia lírica, como "coro ideal e harmônico de beijos" 

e "fervilha-me o pego dos desejos", deslocam-se de apetite se

xual para um apetite literalmente gastronômico. Subjaz ao poe

ma e duplo val or semântico da palavra "carne"e este jogo humo

rístico desmistifica o ímpeto exacerbado dos contemporâneos , 

vestindo peles de lobo ou de leão, para lançar-se sobre suas 

amadas. 0 ímpeto sádico é ridicularizado na imagem de uma fig£ 

ra mitológica diante de um rosbife, palavra que, ainda por ci

ma, rima com "patife".

Fontoura Xavier desmistifica simultaneamente o cultj_ 

vo da mitologia e a voragem canibalesca dos poetas que criti

cam o Romantismo. E com divertida desfaçatez que este Oswald 

de Andrade baudelairiano car.navaliza a seriedade com que seus 

contemporâneos se atiram sôfregos sobre suas amadas. Hã neste 

exagero um qué de artificialismo que, paradoxal mente,os aproxj^ 

ma do distanciamento e do medo de amar dos românticos. A obse_r 

vação do ato amoroso submerge, num e noutro caso, na convenção 

literária.

Na poesia frequentemente cáustica de Fontoura Xavier, 

não é este o único momento em que a. ironia se enlaça com ele
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mentos de origem baudelairiana. Segundo P.E. da Silva Ramos, 

'Minha Dor' evoca irremissivelmente 'Recuei 11ement'." (15) 0

critico alude ao clima geral dos dois poemas, sem fazer uma 

comparação mais detida para fundamentar sua observação.

Em ambos os casos, o poeta dirige-se ã Dor, em voca- 

tivo de abertura idêntica - "õ me Douleur"/ "õ minha Dor" - ,

instando-a para que se aquiete ate o cair da noite, quando sai. 

rão abraçados, para contemplar os homens, mergulhados em pra

zer. Cessa ai o parentesco e começam as diferenças: irremissí- 

vei s.

Em "Recuei 11ement", o poeta isola-se com a Dor e di£ 

tancia-se do Prazer, sentimento da multidão. Este, na concep

ção baudelairiana, emerge como um sentimento torturante 

"bourreau sans merci" - e traz, em sua esteira, o remorso:

"PendanZ que de4 moA.Ze£4 ta muttttude vtte,
Soa* te ^ouet da Ptat*ta, ce bouAAcau *an* meA.eZ, 
Va cuetttta de* aemoad* dan* unA &ête *eavtte, 
Ma Vouteua, do nne-mot ta matn; vten* paa tet,

Lotn d’eux. Vot* *e penchea te* decante* Année*, 
Sua te* batcon* du ctet, en aobe* *uaannee*; 
Suagta da ^ond de* eaux te Regaet *ouatant;"

Em "Minha Dor", o poeta enlaça a Dor, que se apreseji 

ta como uma companheira de noitada, vestida na moda, figurino 

que se opõe aos trajes demode* em que se apresenta a alegoria 

do passado no poema francês:

"Como ao paazea, hã pouco, eu daa-te-et o baaço 
E taemo* como o* bon*

Ao ctaco hoje a**t*tta a e*taeta de um pathaço 
E não *et quanto* ctown* .

(15) Do Barroco ao Modernismo. 2.ed. Rio de Janeiro, LTC, 1979. p.214
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E como tmpoA.taé muito, ou viva, ou mo^-ta, ou AaJEva, 
Ao4 pê^ame^ genXZ^,

ÍA.a4 ue^^Zda a moda, a paíta ã MaA.tatva 
E a bouionniuie, um ttÁ .

Juntos, o poeta e a Dor, irão ao circo e ao restau

rante, mergulharão no vício. No final da noitada, o poeta, em 

atitude de acintosa e atrevida pretensão, sente-se com o poder 

de mudar a Dor, como se ela fora, não um sentimento de caráter 

metafísico, como no poema baudelairano, mas um componente da 

moda, como um corte de cabelos:

"Jã não cá maii a vtt que. conduzia ã moite.
Oá eéàeb/LOò btaòeÁ, 

um acinte ao tom, e como a moda o cofutc, 
Eu mudo-te, bem uêó . ”

Até o adjetivo "vil", que se aplica ã Dor, tinha ou

tro destino no poema francês, referindo-se ã multidão, que se 

situa no polo oposto ao da Dor: "multitude vile".

Hã uma inversão de atitude em relação a "Recuei 11ement" 

que, desde o título, sugere uma atitude introspectiva. Aqui, o 

poeta abre-se para o prazer, muda a Dor. Pode-se, como vimos, 

perceber elementos de "Recuei 11ement" por trás de "Minha Dor", 

mas o roteiro e a intenção do poema francês encontram-se 

desafiadoramente subvertidos. Houvesse mais pontos de apoio e 

poderiamos falar até em paródia.

3. MORTE E EROTISMO

A morte, como tema e motivo literário, freqtienta a 

obra de Fontoura Xavier, importada, em vários momentos das Fio 
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res do Mal.

Em "A Grande Viagem", o poeta se utiliza da viagem 

marítima como metáfora do destino do homem. Viajasse em... "ne

gro oceano" e o céu não tem luz, nem estrelas; navega-se sem 

rumo, tendo a morte como capitão:

" E vamos, vamos! nada maíi sabemos; 
Senão SÕ que nos guia nestas ondas 
A. moh.te - o capitão que vai ao iemel"

A imagem da morte como capitão do navio parece ter 

seduzido Fontoura Xavier que, em torno dela, articulou seu poe

ma. Os elementos citados, que se distribuem ao longo do sone

to, estão concentrados no penúltimo quarteto de "Le Voyage":

”0 Mostt, vieux capitaine, ii est temps ! ievons Canele! 
Ce pays nous ennuie, ô Mofct! Apa/teiiions !
Si ie ciei et ia mex. sont noi-is comme de i* encfce, 
Nos eoeufts que tu connais sont n.empiis de Jvayonsl”

Mas, "Le Voyage" não ê sõ pontuado pela fatalidade 

tirânica do partir e do viajar: configura-se também como o po£ 

ma epílogo das Flores do Mal, retomando temas importantes da 

obra, como o pecado, os paraísos artificiais, o tédio, a revoj^ 

ta e a busca do novo. 0 peso da existência esmaga com tédio e 

horror o ser humano para quem o mundo, ao cabo da viagem, ê: 

"Une oásis d'horreur dans un désert d'ennui!"

"A Grande Viagem", apesar do adjetivo do título, es- 

vazia-se do sentido de busca metafísica do périplo baudelairija 

no, conservando sÕ a imagem literária da morte ao leme, marca 

explícita de Baudelaire, na medida em que o último verso do S£ 

neto é praticamente uma tradução:

"A moK-te - o capitão que vai ao ieme!"

Baudelaire aparece citado em outro soneto que se ar

ticula também em torno da morte: "Carvalho Junior" ou "Nos fu
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nerais de um poeta", como vem intitulado na 4— edição que, 

aliás, omite a última estrofe.

Estes versos satânicos, de acintoso ateísmo, tem o 

visível intuito de chocar a sociedade provinciana e católica 

do Brasil do século XIX: o poeta declara que o coveiro pode lie 

var a alma do morto a Satanás, pois ele não pretendia a salva

ção de Deus. Ate a rima do 29 e 49 versos ê profana emparelhar^ 

do "Deus" e "ateus". Baudelaire é evocado como patrono desta 

situação de escândalo e de profanação.

Ainda um terceiro poema de "Musa Livre", "A Morte de 

Gerard de Nerval", revela uma leitura baudelairiana. Girando a 

produção mais antiga de Opalas em torno de 1876, esta elegia 

vem com cerca de 20 anos de atraso, pois Gerard de Nerval ama

nheceu enforcado na rua Vieille Lanterne em janeiro de 1855. 

Não se trata, portanto, de uma efeméride.

0 eixo temático do poema - cidade, cadáver, corvo 

origina-se dos versos de Théophile Gautier tomados como epigra^ 

fe e omitidos na truncada edição de 1928:

’’2uZ óaZt òZ Ze noZK pZumage de Z* oZé eau, ion CA.Z 
£unebA.e, Ze nom patZbuZaZA.e de Za A.ue, Zfa^pect 
epouvantabZe da ZZeu, ne pa^uA-ení à cet eépA.Zt, 
depuZó ií íongie.mpi en ptioZe au rCeve, ^oA.meA. de^ 
concon.daneeò cabaZZétZqueé et dêteA-mZnanteò, et 
òZ, danA Z’âpA.e òZ&^Zement de Za b/tZòe d’h.ZveA. 
ZZ ne cA,ut pa4 entend-^e une voZx chuchoteA.: Ce.it 
Zã!...”

Gautier atribui ao cenário a motivação do suicídio.

Fontoura Xavier não demonstra nenhum interesse pelas causas do 

suicídio de Nerval ou pelas razões filosóficas do ato em si; o 

poema descreve exclusivamente o cenário e o cadáver. 0 episó

dio configura-se como o insólito que aguarda o passante a cada
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virar de esquina da cidade. Cria-se uma situação semelhante ao 

inTcio de "Les sept vieillards" e de "Les petites vi ei 11 es",em 

que a cidade concentra-se na expectativa de mistério e de hor

ror misturado ao encantamento:

”FouA.mZ££anZe eZíe, cZZÕ pZeZne de steoet, 
Ou te Apectste cn ptetn joust A.accA.ocfce Ze paóóan-t! 
Le.ò my4teste4 pasttout coutent comme de4 4eve4 
VanA teA canaux etscottA du cotoAAe putAAant."

("Lca Aept vtetttastdA")

"VanA teA pttA Atnueux deA vtettteA capttateA, 
Ou tout, meme t* hoststeust, toustne aux enchantementA, 
Je guette, obétAAant a me4 humeustA ^atateA
VeA etsteA AtnguttestA, decstepttA et chastmantA . ” 

("Lca pettteA vtettteA")

Que Fontoura Xavier leu com relativa atenção "Tableaux 

parisiens", atesta-o sua tradução de "Le soleil". Os nossos 

baudelai ri anos praticamente não traduziram esta parte

das Flores do Mal. Sõ TeÕfilo Dias traduziu dois quartetos de 

"Brumes et pluies", sob o titulo de "Manhã de inverno" (16). 

Talvez Fontoura Xavier tenha se interessado mais pelo tema do 

sol, do que pela presença da cidade. Um poema sey, "0 velho 

Deus", exalta o astro-rei e a eqüidade com que trata os ho

mens, como no último verso do poema baudelai ri ano, em que se 

introduz igualmente em hospitais e em palácios:

"Sempre tenA um pedaço do teu manto, 
Um ^astftapo de tuz pasta a mtAesttal 
E eu nunca vt a pústpusta de um Aanto 

Enxugast um AÕ pstanto 
Ou cobsttst uma chaga detetesítat "

(16) A primeira traduçao completa das Flores do Mal no Brasil foi realiza^ 
da no centénãrio da obra, em 1957, por Jami1 A. Haddad. Segundo o lie 
vantamento que faz dos poemas traduzidos esparsamente, 9 dos 16 de 
"Tableaux Parisiens" nunca tinham, até então, sido traduzidos, con
tra 2 dos 85 de "Spleen et Ideal."
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No poema sobre Nerval, o vício e o lixo são coloca

dos no mesmo plano e impregnam um ao outro, num enfoque de ins 

piração baudelairiana:

"Num beco da. ctdade, onde, o vtcto tnanóbonda 
Como de. vaòa tmunda o Ztxo da ientina., 
Fot que. eZe amanheceu pendente de uma conda, 
Sutctda, enZaçado ao Zamptão duma eéqutna."

Depois do beco, o poema concentra-se na descrição do 

cadáver pendurado. Duas comparações revelam um fascínio pelo 

insólito:

"E o cadãven pa^òou toda a notte. ao neZento 
OòctZando ao Zamptão como um penduZo eótnanho.

Ttnha bnanco de neve o chapéu na cabeqa 
Como um Zango abat-j oun d ^nonte embactada, 
E cobnta-Zhe a Ztngua uma camada eApeAAa 
Como a £ennugem cobne a ^oZha de uma empada."

A comparação impõe-se pela forma similar do humano e 

do objeto. Estabelece-se uma relação entre elementos que a tra^ 

dição literária não era afeita a reunir. A visão de um cadáver 

até este momento da história literária aparece, em geral, 1ig£ 

da a todo um arsenal funêreo, a cemitérios, tumbas e ciprestes- 

E insólito que esta visão seja aliada a um objeto tão quotidia. 

no quanto um abajur. Cria-se um efeito semelhante ao de se compja 

rar uma mulher a um belo navio e seus seios a um armário, como 

faz Baudelaire:

"Quand tu vaé baZayant Z’atn de ta jupe Zange,
Tu ^ató Z’e££et d’ un beau vatóÁ eau qut pnend Ze Zange, 

Changê de toZZe, et va nouZant
Sutvant un nythme doux, et paneA-6 eux, et Zent.

Ta gonge qut 4’avance et qut pouòòe Za motne, 
Ta gonge tntomphante e^t une beZTe anmotne
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Dont teò panneaux bombéô et etatA.ó 
Comme. teò boueZteA.ó aceA.oc.he.nt deó eetatA^,

BoaeZtcA.6 piovoquantó, aA.méò de potnteó A.06CÁ1 
A/imotae à doux éeeA.et&, ptetné de bonneò choÁeA, 

De vtn-&, de paA.^umòf de ZtqueuA.6
Qut £eA.atent dettA.eA. Le& eeA.veaux et teó coiuu'.”

(tn "Le. Beau NavtA.e")

0 fascínio de Fontoura Xavier pelo mórbido revela-se 

em "Adeus", homenagem de despedida à atriz Apolônia. 0 tema es^ 

colhido - uma descida aos infernos - não ê propriamente festi

vo para a despedida de uma diva dos palcos fluminenses.

A marca explicita não ê baudelai riana: duas vezes, o 

poeta cita Alighieri. 0 poema narra uma descida ao Inferno,des. 

crito como um "abismo medonho", "oceano de crânios", sobre o 

qual navega um barco, conduzido por uma "Sombra fatal". Apesar 

da temática e da alusão ao poeta italiano, a leitura das Flo

res do Mal se faz presente: retoma-se o tema dos marinheiros 

apavorados em negro oceano; alude-se a um enorme albatroz que 

viaja a caminho do nada e,sobretudo, no último verso, o adeus 

da atriz ê como um õbolo atirado a Caronte, retomando o gesto 

do "D.Juan" de Baudelaire, poema traduzido por Fontoura Xavier:

"Não me otvtde^ a mtm que te abandono aó ptagaó 
AttA.ando um adeuà como um ob’to a Caronte’."

Na poesia de Fontoura Xavier, a influência baudelai- 

riana manifesta-se especial mente na confluência dessa temática 

da morte e do macabro, com toques de zpteen, assimilando-se o 

erotismo a estes aspectos. Os poemas representativos deste 

amálgama acham-se na terceira parte de Opalas, "Ruínas", que 

se abre com significativo triolê, ã guisa de epígrafe:
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"São aA auíi daA A.uZnaA
Aa aZmaA daA cotAaA moA-taA.
Como do ma/t aA ondtnaA
São aA aveA daA A.uZnaA. . .
-Se aA ZZuaõca que aAAaAAÍnaA 
BateA.em-te aA negA.aA poA.taA, 
São aA aveA daA RuZnaA, 
Aa aZmaA daA cotAaA moA.taA."

0 seu primeiro poema e o soneto "Flor da decadência": 

"Sou. como o guaA.dtão doA tempoA do moAtetA.o!
Na tumuZaA. mudez d'um povo que. deAcanAa, 
Aa cA.ZaçõeA do Sonho, oa ^etoA da EApeA.ança 
RepouAam no meu Acto o Aono deA.A.adetA.0.

Pe quando cm vez eu ouço oa dobA.eA do AtnetA.o: 
É matA uma ZZuAão, um ^eA.etA.o que avança. . .
Vtzem-me - Vcua . . .Jcaua . . . outA.a paZavA.a manAa 
DepotA um Aom cavado - a enxada do eoveZA.o!

Mtnh' aZma, como o monge ã AombA.a daA cZauAuA.aA, 
PaAAa na AoZZdão do pÕ daA AepuZtuA.aA
A deA^taA. a doA. no pA.anto da demência.

-E e de cogttaA. ZnAano n' caaua couaua, 
E da AupuA.ação medonha d' caaua Zouaua 
Que medA.a em nÕA o tedto - a ^Zoa. da decadência!"

0 titulo e baudelai ri ano. A metáfora da flor percor

re, com certa freqüência, as’ páginas de Opalas: "flor da deca

dência", o tédio; "flor da mágoa"; "flor do pasmo" e "fina 

flor de gaze", a amada; "flor sonora", o riso. A flor e imagem 

mais freqüente do que nos leva a crer o titulo, o qual prova

velmente originou o comentário de Santos Chocano:"y encuentro, 

por el tono general de tales poesias, atinadisimo hasta el 

titulo de Opalos, ya que, a su manera, evocando las Flores 

dei Mal de Baudelaire, este livro es un cofre en que un poeta 

ha atesorado las ptedA.aA deZ maZ". (17)

(17) Prólogo.
p.8.

In: XAVIER, Fontoura. Opalos. Paris-Mexico, Ch.Bouret,1914.
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A imagem da flor ê utilizada, na tradição poética bra. 

sileira, para traduzir frescor e primavera. 0 seu emprego alia

do a um substantivo abstrato, de conotação negativa, brota pro

vavelmente de mudas baudelai rianas. Os poemas em que aparecem 

estas exóticas flores de decadência, de mágoa e de pasmo são de 

inspiração baudelairiana e impregnados de

0 primeiro verso de "Flor da decadência" tem estrutu

ra similar ao verso de abertura do terceiro "Spleen" das Flores 

do Mal , texto que Fontoura Xavier traduziu:

"Sou como o guaA.dZão doé tempos do moÁteZ^to l" e 

”Je óuZá como Ze ttoZ d'un payé pZuvZeux"

Nos dois casos, temos o verbo ser, a conjunção compa

rativa e o elemento ao qual o poeta, sujeito da frase, é compa

rado. Mas, o poeta de "Flor da decadência" mantêm-se antropomo£ 

fo, sem ousar identificações radicais do tipo:

"Je òuZ& un cZmeZZèste abhoA.^c dc Za. Zune" ou

"Je óuZó un vZeux boudoZA. pZeZn de fLOée& ^aneeé"

(Zn "SpZeen", LXXV1)

Imagens de morte, freqÜentes nos "Spleen" baude- 

1 ai ri anos, são retomadas: "tumular mudez", "sono derradeiro", "d£ 

bres do sineiro", "fêretro", "coveiro", "sepultura". A Esperan

ça, que chora, vencida, no quarto "Spleen", não está aqui em me_ 

Ihor situação, pois seus fetos não chegam a nascer. Deste clima 

brota a flor da decadência, flor tumular na poética de Fontoura 

Xavier. Ha, inclusive, neste soneto, um tom solene comum aos 

"Spleen" das Flores do Mal .

Esta morbidez contamina o erotismo da poesia de Fon

toura Xavier em que morte e sensualidade enlaçam-se ao som de 

dobres fúnebres', em dois sonetos: "Nevrose" e sobretudo "Pomo 
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do Mal", cujo titulo, ligado ao de "Flor da decadência" - pri

meiro poema de "Ruínas" - compõe um desdobramento de "flores 

do mal" :

"PZmanam do teu con.po a& gn.andet> dZgZtaZeò, 
Oò ^ZZtn.ot> da ZaòcZvZa e o ie.muatúmo bn.uto! 
Tudo que. em tZ n.evZve e ton.pe e dZ&éoZuto, 
Tu ca a encan.naç.ão da éZnteòe doA maZeé.

Ho entanto, toda a vez que. o íeto te. pen.scn.uto, 
A tn.anò bon.dan. de amon. como o pn.azen. de um câZZx, 
AiAaZta-me um deòejo, Õ gZÕn.Za da& On^aZeòl 
-Mon.den.-te o colação como Ae mon.de um £n.uto!

Então, Ae dentn.o deZe um maZ que a don. excZte 
ContênA de maZA que o pomo eAten.ZZ do Aa £aZtZte, 
Eu beben.Za a don. noA eAtoA do deZZscZól . . .

E podZaA-me ouvZn., exce.ntn.Zco, medonho, 
Como um canto de mon.te ao n.Ztmo d’um Aonho 
0 poema da can.ne a dobn.eA de man.tZn.Zo ■ . . . .

0 poema se estrutura numa relação de erotismo e du

plicidade; o poeta devora o coração da amada, mas nele bebe a 

dor.

A duplicidade do masculino e do feminino encontra r£ 

batimento em outros elementos de "Pomo do Mal". As digitales 

ou dedaleiras são plantas de propriedades medicinais. As doses 

administradas podem eventual mente ser venenosas, como o filtro 

emanado pela amada, veiculo do mal e que colabora para configi£ 

rar uma visão de mulher fatal. Suas flores, vermelho violãceas, 

são hermafroditas.

0 vocativo do segundo quarteto - "glória das Onfales" 

- faz presente a figura mitológica de Onfale, a rainha da Lídia 

que comprou e escravizou Hércules. Sua representação, junto ao 

herói, estampa outra inversão: aparece vestida com a pele do
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leão de Neméia e segurando a clava e ele, com um traje leve e 

feminino e o fuso na mão, simbolizando a submissão do hérÕi 

ao princípio feminino.

Centraliza o poema a imagem do coração devorado,que 

não Õ estranha ao universo das F1ores do Mal, em que aparece 

em pelo menos quatro poemas:
"Femme óípu^e.' UennuZ ton âme cA.ueZZe. 

PouA. exeA.ceA. teA dentA a ce /eu ^ZnguZZe^., 
IZ te ^aut chaque joua. un eoe.uA. au A.dteZZeA.."

(Zn "XX(/"J

"Je óuZó comme un peZntA.e qu'un VZeu moqueuA. 
Condamne e peZndA.e, heZaA’. aua. Zca tenebA.eA; 
Ou, cuZAZnZeA. aux appetZtA ^unèbA.eA, 
Je ^aZA bouZZZZA. et je mange mon coeuA.,"

(Zn " LeA Tene.bA.eA")

"Je auZa de mon coeuA. Ze vampZA.e"
(Zn "HéautontZmoA.oumenoA")

"Ta maZn Ae gZZAAe en vaZn aua. mon coeuA. quZ Ae pâme;
Ce qu’eZZe ch.eA.che, amZe, eAt un ZZeu Aaccage 
PaA. Za gAZ^e et paA Za dent f^cA-oce de Za ^emme. 
Ne cheA.ch.ez pZuA mon coeuA.; Zca bêteA Z'ont mange;" 

(Zn "CauAeA.Ze")

As combinações entre devorador e objeto devorado

são variadas: a mulher ataca, incessantemente, corações; o po£ 

ta prepara e come seu próprio coração ou deixa-o ã merce das 

feras. A ação devoradora tem como objeto o poeta e nunca a mulher.

Quando ele sai de sua posição passiva, transforma-se em sua

própria vítima.

Em "Pomo do mal", a metáfora do coração-fruto ex-

nrpssa a nervers*dade de um amor com foros de sadismo. Embora 

despojado das metáforas zoológicas que Fontoura Xavier ironiza 

em "Roast-beef"» é o amor devorador deste momento da poesia 

• Mac a relação poeta-amada complibrasileira que aqui aparece. Mas, a reiaçau r
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ca-se, pois esta emana violência e ê a encarnação do mal. 0 

ataque impetuoso tem como resultado o sofrimento. Essa dupla 

relação insere este amor no signo do sofrimento e retoma a re

lação ambivalente de muitos poemas das F1ores do Mal, revelan

do um aprofundamento na compreensão do erotismo baudelai ri ano 

e dos seus vampiros femininos.

Apesar desta aproximação, a influência de Baudelaire 

na obra de Fontoura Xavier não ê disseminada como na de TeÕfi

lo Dias, nem chega a conferir uma feição particular ao conjun

to, de forma tão decisiva quanto na do poeta maranhense. 0 po£ 

ta gaúcho passa para a nossa história sobretudo como o autor 

de triolês e epigramas, apesar deste seu baudelai rianissímo 

hêautontimoroumênos.



CAPITULO VII

VICENTE DE CARVALHO
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1. BAUPELA1R1AN0 POR UM LAPSO

Nome consagrado pela crítica, Vicente de Carvalho 

dispensa apresentações. Mario de Andrade considera-o “um dos 

maiores poetas brasi1 eiros" e Manuel Bandeira reclama para ele 

um lugar ao lado da tríade parnasiana. E o poeta da Natureza, 

o cantor santista do mar, cuja poesia fácil, até coloquial, 

atinge inclusive o leitor não especializado.

Na sua opinião, a arte "ê e sempre foi simples" e a 

"única fonte de poesia e a vida que o poeta vive ou ve" (1). 

Adota nos versos o mesmo princípio buscado em sua carreira p£ 

lítica e administrativa de "viver as claras", em perfeito 

uníssono existencial e poético. Segundo P. E. da Silva Ramos, 

Vicente de Carvalho passou pela vida com um sorriso nos lá

bios, apesar das vicissitudes encontradas (2). Observação que 

se casa perfeitamente com as fotografias da juventude e da rna 

turidade, que mostram uma figura franzina, sorridente e afá

vel. Um contraste com o rosto amargo e marcado de Baudelaire. 

Assim como pode causar surpresa a sua inclusão nesta plêiade 

de seguidores do poeta maldito.

A presença baudelai riana na obra do poeta santista 

não é disseminada: localiza-se em seu primeiro livro, Arden- 

ti as , configurando-se mais como um momento baude1 airi ano. 

Quando falo em Ardentias, refiro-me a primeira edição de 

1885. A versão que consta de Versos da Mocidade, de 1912, foi 

substancialmente modificada. 0 próprio autor nos adverte, no 

prefacio, ao explicar a composição do livro:

(1) PACHECO, João. 0 Realismo. 4.ed. São Paulo, Cultrix, 1971. p.127.

(2) Do Barroco ao Modernismo. 2.ed. rev. e aum. Rio de Janeiro, LTC , 
1979. p.192.



.156.

"ApAoueZXou Co poetaj pan.a tóéo: pan.te, menoò 
da metade, da matén.ta eonttda na.i An.dentta.&; 
mutto do Re£ZeãA.Zo; e o que pode. enco ntn.an. de 
mató ou menoA apn.e-6 entau et na òua pn.oduç.ão 
dtópenóa, e em boa pan.te extn.autada, de 1889 
a 1 894. E e^Xe, poté um ttvn.o novo, ^etto de 
ven.ÁOò vet-hoÁ." (3)

Levando-se em conta que jã em Reii cãr i o, vários poe

mas são reaproveitados de Ardentias, essa atitude revisionista 

propiciaria, por si sõ, um interessante estudo sobre o poeta , 

pois teremos vãrias obras com duas e até três versões: "Adorme^ 

cida", "Madrugada pagã", "Vieille Chanson", "Balada", "Idade 

Média", "Spleen". As alterações são substanciais, com títulos 

mudados, estrofes cortadas ou acrescentadas. As epígrafes fo

ram sistematicamente omitidas. Nada menos do que 18 para os 36 

poemas de Ardenti as. E um dado importante, pois através delas 

podemos conhecer as leituras, gostos e interesses literãrios 

deste jovem poeta estreante, sob o impacto de diversas influên^ 

cias. Teria justamente querido apagar o seu rastro? A verdade 

é que as alterações são muitas e de ordem diversa.

P. E. da Silva Ramos detém-se nas três versões de um 

poema que se intitula "Na Idade Média" em Ardenti as, e "Medie

val" em Relicãrio e Versos da Mocidade. 0 poeta teria, na últi 

ma versão, refeito o 29 quarteto para mudar as rimas e adotar 

o modelo petrarquiano ditado pelo nosso parnasianismo. Neste 

caso, as mudanças seriam causadas por uma "parnasianização" de 

Vicente de Carvalho (4).

(3) Porto, Chardron, 1912. p.VIII 
(4) op.cit. p.186.
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"Adormecida" ê outro poema apresentado em três ver

sões, uma em cada obra. De 1885 a 1888, as mudanças são míni

mas, mas uma delas e importante. A epígrafe da primeira ver

são: "Era um quadro celeste", ê do poema homônimo de Castro 

Alves, modelo evidente, indicado "epigraficamente". Em Reiica 

rio, ê outra: "Divina fermosura, alma divina!" (A.Ferreira) . 

A influência, antes tão claramente assumi da, começaria a inco

modar? A única alteração aparece na 4— estrofe e ê difícil 

determinar se foi ou não casual:

"Loasta, a ma.do.Zxa ao. do.Ao.n/toZava" (1885) 

"No.gtia, a mado.Zxa ao. do.AO.nsLoZ.ava" (1888) 

Teria o poeta decidido assumir a morenice de sua nw 

sa, coincidindo com "as negras tranças" da musa castroalvi na? 

Ou a mudança seria simplesmente casual, como as tinturas de 

cabelo de Marília de Dirceu? De qualquer modo, ate 1912, con

serva-se o modelo castroalvi no. 0 quadro ê o mesmo: a amada 

adormecida, em displicente intimidade, os cabelos soltos, re

pousando uma, na rede, outra, no leito; hãbitos baianos e saji 

tistas. Jã nesta poesia, tão calcada em Castro Alves, Vicente 

de Carvalho introduz a imagem do mar. A campina e o jasminei- 

ro são substituídos pelo raio de luar.

No poema de Castro Alves, ha um velado erotismo por 

traz do jogo do galho do jasmineiro que, "indiscreto", diz o 

poeta, tenta beijar a moça, que se aproxima e foge, estendida 

na rede. Mas, o beijo ê dado. 0 fecho de Vicente de Carvalho 

ê bem mais puritano: o raio de luar entra sorrateiro, e recua 

ante a visão da moça adormecida, não concretizando seu "volu^ 

tuoso anseio":
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"E o Zaa/t, amosioho, mudo, atge.nte., 
Como um bandido, peta &>iehta veto 
Enteando quteto, hon.n.ateth.amente.

Ia betjã-ta em votuptuoho anheto 
Mah ao vê-£a doA.mtndo en&te ah he^enah 
Ondah daquete hono hem Keceto,

Hehttou em betjart-Zhe ah mãoh pequenah, 
E humZZdemente, e como aj oeZhando 
Betj'ou-Zhe a ^ZmbA.Za do vehttdo apenah...”

Apesar das outras modificações, este desfecho pudi- 

co mantém-se nas três versões. Levando-se em conta que a po£ 

sia brasileira, no seu caminhar para o realismo, lutava contra 

esta versão do amor romântico, podemos dizer que ha um recuo 

no poema de Vicente de Carvalho e que ele ê, aqui, mais român

tico do que seu antecessor Castro Alves. Esta postura de reca

to não ê um campo arado para o Baudelaire sensualizado que apa. 

rece na poesia de Carvalho Junior e de TeÕfilo Dias.

No entanto, o poeta santista mantinha relações de 

amizade com o poeta maranhense: o exemplar de Reiicãrio , que 

consultei, pertencera a TeÕfilo Dias e tinha uma dedicatória do 

autor (5). Não esteve inclusive totalmente infenso à sua in

fluência literária.

“Balada" de 14 quartetos, na edição de 1885, trans

forma-se em "Canção" de 10 quartetos, na edição de 1912. A te

mática - a descrição da figura feminina - ê teofiliana por ex

celência, e pouco vicentina. 0 cotejo de alguns versos revela 

traços teofilianos no tratamento do tema e mostra que Vicente 

de Carvalho leu TeÕfilo Dias de perto, como vários poetas des

sa geração:

(5) "A TeÕfilo Dias, Vicente de Carvalho" (sem data)
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UZceuXe de CaAvatho 1eÕ£Ulo VtaA

"Quando paAAOA po^t mim 
-EAtAela do A meuA aneloA 
aAAOAtam-me teuA cabeloA 
po/t outAoA mandoA A em á-Zm;"

"E quando junto a rntrn paAAOA, cAtança 
Revolta a cAeApa, tuxaoAa tAanqa, 
Na eApãdua aA^ando em tuAbtdoA negAumet,"

(in "A Nuvem")

"Em teu othaA - notte eAcuAa 
que me envotve e me Aedaz"

"Se ^alaA, vtbna na tua voz"

"Cada nota da tua ^ata
É um oaíao qae Ae peAdeu: 
Mlnh1 alma vat p/iocuAÃ-la 
PetoA abtimoA do cea"

"Voa teuA olhoA - negAaA tuaA"

"Vtb/ia na tua voz"

(in "Esfinge")

(in "A voz")

"Não de outAo modo, aAAlm, ao Aom da tua 
^ata
Hã um decttve doce, extãttco, que embala 
No fluido de mtnha alma, a tua voz tAemente,, 
Qae em meandroa AuttA, tnvtbtvetA, aza vota 
E penetAa-lhe o abtAmo haAmonto A amente."

(in "A Voz")

uos 36 poemas de A r d e n t i as, 4 revelam traços 

baudelairianos: "Visão Negra", "Spleen", "Sobre uma criança 

morta", "Sobre um túmulo" e ainda uma tradução de "Remords 

posthume".

É difícil precisar se Vicente de Carvalho conhecia 

ou não o comentário de Victor Hugo sobre Baudelaire: "Vous

dotez le ciei de 1 art d'on ne sait quel rayon macabre. Vous 

créez un frisson nouveau". Coincidência ou não, a epígrafe de 

"Visão Negra" e de Heine e expressa idéia semelhante: "Cette 

pensêe me vient comme un frisson". 0 frisson na epígrafe e o ma 

cabro no poema:

"Eu penAo mutta vez em tt que jã moAAeAte 
VeltctoAa rnulheA que tanto amet um dta 
E'que do^imeA ago/ca embaixo do cínhe , + o 
Na ^uné/iea mudez da Aepultuxia ^nta.
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Em tt, poA. quem outA* oA.a aAdente eu de4 ^othava
A gAtnatda de tuz do4 vtvtdo4 de.Ae.jo-t>, 
E em deA.A.edoA. de quem ^amétteo esvoaçava 
-Patpttante e ^ebAtt - o enxame de meu4 betjo4.

E jutgo veA. então - negA.a qutmeAa tn^oAme! - 
EAgueA-4e do 4eputeAo em que teu coApo doAme 
Uma 044ada a4queA04a, e vtA o ^eAeceA-me

A meu4 betjo4, um Ao4to e4buAaeado, tn^eeto, 
Onde cevou-4e a boea e4quãttda do veAme. . .
-E a um eadãveA de amo A, o amo A de um e4queteto

A temática é baudelai riana: a decomposição da matéria, 

observada através do corpo da amada. Mas que transformações te 

ria sofrido esse tema na poética vicentina?

Em primeiro lugar, convém retomar "La Charogne". A 

amada ê presença viva, estrela, sol, anjo, paixão, graça e bele 

za; e também uma possibilidade de cadáver. Por outro lado, a 

carcaça revela traços humanos: lubricidade, displicência e ci

nismo; traços atribuídos em outros poemas ã mulher. A descrição 

da carne em putrefação é voluptosa; mas ê também naturalista, 

pois se integra de novo na Natureza, sob o olhar do céu e do 

sol, como uma flor que desabrocha:

"Le 4otett Aayonnatt 4ua eette pouAAttuAe, 
Comme a^tn de ta eutAe ã potnt, 

Et de AendAe au eentupte ã ta gAande UatuAe 
Tout ce qu'en4embte ette avatt jotnt;

Et te etet AegaAdatt ta eaAea44e 4upeA.be 
Comme une &teuA 4’épanoutA."

Grande parte do frisson causado pelo

poema vem desse paralelismo que se instala a partir da 10— 

estrofe, iniciada por um travessão e por uma adversativa. Ate
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aqui falava-se sõ na carcaça; agora a amada converte-se em 

possibilidade de cadáver e é colocada em paralelo com a carca^ 

ça, conservando, ao mesmo tempo, sua sedução e sua vida:

n-Et pou^£an£ voas 4eAez à eeZZe o/tdu/te, 
A ceZZe hoA.A.zbZe £n^ee££on,

Eto££e de. me-i yeux, ioZeZZ de ma natuA.e, 
Vouó, mon ange et ma paóóton!n

Vicente de Carvalho alude a um amor passado. A pre

sença feminina, intensa em "La Charogne", esvanece-se dupla

mente: pela vaguidade do "deliciosa mulher" e pela represente^ 

ção fúnebre. Na verdade, seu poema não recupera nem a volúpia 

nem a integração cósmica do poema francês. Baudelaire não men. 

ciona túmulos e cemitérios, no que ultrapassa o 19 Romantismo, 

para quem a morte significava sobretudo o clima lúgubre e faji 

tasmagõrico. "Visão Negra" fala em "ciprestes", "funêrea mu

dez", "sepultura fria", "sepulcro", "ossada", "esqueleto" e o 

poeta parece mais fascinado com o clima de cemitério. E a po£ 

sia do macabro, espectro ainda da nossa literatura de roman

tismo negro, erguendo-se da tumba. 0 último verso soa até 

meio cômico:

"E a um cadáver de amoA., o amon. de um eòqueteto

A metáfora "negra quimera informe" destaca-se no s£ 

neto, situada entre dois traços. Atualizam-se as duas acep

ções da palavra "quimera": de monstro mitológico e de fanta

sia, de visão. 0 poeta vê um monstro projetado por sua imagi

nação. E este monstro ê "informe"; sem modelo. 0 adjetivo re

veste-se de especial importância porque na concepção baudelaj. 

riana o amor sobrevive através da sua forma e da sua essên

cia:
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Ô ma beaute! dZteA ã Za ve.>Lmíne. 
QuZ v o ua mangeA.a de bai^eu, 

Que j * a£ gaAde Za [olmo. et Z*eAAence dtvZne 
Ve meA a.mouu deeompoAeA !"

Idea1ismo) que é reforçado se nos lembrarmos de um 

trecho de Mon coeur mis à nu, aplicável ao poema:

"Toute cA.éêe, même paA. Z* homme, eAt
ZmmoA-teZZe. CaA. Za £oA.me eAt tndêpendente de 
Za matZeA.e, et ce ne iont paA ZeA moZec.uZeA 
qut conAtZtuent Za ^oA-me." (6)

No poema baudelai ri ano, se a putrefação espreita a 

vida, a imagem sedutora da amada permanece, recuperada no úl

timo quarteto do poema. No poema vicentino, transforma-se, lí^ 

teralmente, em "rosto esburacado, infecto". 0 conteúdo filos£ 
Une. — __

fico de Charogne" desaparece e também a força estética do 

paralelismo da visão incomparável da amada e da carcaça que 

jaz ã beira do caminho.

0 tema reaparece em "Sobre um túmulo", que agrupa 

três sonetos. Na verdade, sua unidade é sé temática; Fausto 

Cunha classifica o primeiro de baudelai ri ano, o segundo, de 

castro-alvi no e hugoano e o terceiro, de "romântico descabela^ 

do". De fato, se familiaridade baudelairiana existe, ela está 

no primeiro soneto:

"VeAeeAte novamente ã entAanha ZaboA.ZoAa 
Que geAa a Zuz do aoZ e oa chaAeoA, e aA bontnaA, 
Ve onde noA veem a notte e aA aZvaA cA.tAtaZZnaA, 
E que ^oAma de poetAa aA petaZaA da A.oAa.

E eu não h.eZ de AabeA onde andaAão dtApeAAOA 
Oa AeAtoA deAAe coApo aAtZAttco e gAacZoAo

(6) OEuvres completes. Paris, Seuil, 1968. p.639.
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Em tox.no ao quat £XQ.mta o e.nxame. x.umox.oAo
Voa meui Aonh.oA de. amox num tux.btthão de. ve.x.A0A.

Vox.me.A na Aeputtux.a 0 de.x.x.ade.tto Aono 
Envotvtda na paz &x.tox.e.nta do abandono... 
E Aobx.e. a x.ulna vZZ daA ^ox.maA tão ce.te.Ate.A

Que. tnAptx.ax.am-me. outx.ox.a aque.te. amox. ax.de.nte., 
Vat paAtax. Atte.nc.toAa e. de.vox.ante.me.nte.
A ^ome. ve.ge.tat daA tügubxe.A ctpx.e.Ate.A."

Repete-se a situação de "Visão Negra": a amada jã 

estã morta. A evocação é mais naturalista e menos macabra. 0 

enfoque cósmico de transformação da matéria ocupa todo 0 pri

meiro quarteto. Reduzem-se as alusões ao cemitério para "se

pultura", "paz friorenta" e "lúgubres ciprestes".

Da poesia baudelai riana, aproveitou-se, como no po£ 

ma anterior, a temãtica da decomposição da matéria e os ver

mes devorando 0 corpo.

Talvez possamos encontrar ecos baudelai ri anos no 

próximo soneto da mesma série, em que a amada é uma miragem 

no deserto:

"E e.u mutta ve.z e.ngot&o 0 me.u othax. tnee.x.to 
Na &unda e.Acux.tdão que. e.nvotve. a tua tmage.m, 
Pax.a vz-ta ^utgtx. - e.Apte.ndtda mtx.age.rn 
NaA mudaA Aottdõe.A e.nox.me.A de. um de.Ae.X-to."

E 0 coração do poeta é, não desejo-caravana, mas be 

duino sedento:

"E e.m mtm que. aou tão moço 0 de.Aate.nto ne.val 
Me.u cox.ação - be.dut.no e.xte.nuado - be.be.
A vtda, que. é. uma tuz, na mox.te. que. e. uma tx.e.va'."

Ainda um terceiro poema composto por ocasião da mor 

te da irmã , "Sobre uma criança morta", fala da morte e apre-
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senta traços baudelai ri anos:

No AeZo do toftftão umZdo, o iu- 
dãftZo do cadãveft tZnha apodfte- 
cZdo com eZe. . .

Euri co

"Entftegaftam-te en^Zm ã paz do cemZteftZo, 
VeZxaftam-te na cova o coftpo deZZcado, 
E a ^unda eAcuftZdão enoftme do MZAteftZo 
Pana Aempfte engoZZu-te, Õ ZZftZo deA^oZhadol

Agofta, na umZdade aApeftftZma do AoZo, 
T eftãA pafta abftZgaft-te o deftftadeZfto iono 
-Em vez do oZhaft mateftno e do mateftno coZo- 
Á tftZAteza gZacZaZ de um Zugubfte abandono.

E Zã - Zft-te-ão ftoç.aft a aZvZAAZma epZdeftme, 
E, ftoendo-te a caftne, apodfteeeft-te oa oaaoa, 
0 contato nojento e tãftbido do veftme, 
E aA negftaA podftZdõeA doA chafteoA e doA poçoA.

E enquanto adoftmecZda a Aombfta do.AoZada
Voa cZpftzAteA, tua caftno. apodftzntaft-A e, aA £e.ftaA 
Hão do. Aoftveft a Zuz ao cãZZx da aZvoftada 
E hão deaA pZftaft o aftoma ãA ^fteAcaA pftZmavo.ftaA .

E enquanto na ^unéftea eAcuftZdão doftmZfteA, 
A tefifta hã de AoftftZft naA expanAÕeA da fiZofta, 
Hão de en^aZxaft o céu aA cofteA do aftco-ZftZA, 
E o aoZ ha de ^uZgZft naA pãftpuftaA da auftofta.

E tu. . . não hãA de maZA coZheft peZoA camZnhoA
A ftubfta ^Zoft abeftta ã madftugada; e ã ave
Não maZA ZmZtaftão a mÚAZca doA nZnhoA
Aa doceA vZbftaç.õeA de tua voz Auavel
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Amanhã ta AeftãA o todo de um monturo, 
Uma eaveZA.a a A.ZA. um fitAo tdtota;
E óu^gt^ãó no £Zmof e haA de Ae*. vet-me ZmpuA.o, 
E ut-iaA na e^va x.u£m que. a Aeputtu^a b/cota. . .

Embora! TeA.aA AempA.e a atvuJia do atabaAt^.0 
A vtAta eAp£A.£tua£ de. uma ZtuAão materna. . . 
Ao othaft de tua mãe tu Ae^tãA Aemptte um aAtn.o 
EAeutptdo no azul de uma Aaudade ete-tna!"

Dos tres poemas, apenas este foi retomado em Versos da 

Mocidade, com algumas modificações: a epígrafe foi omitida; a 

a 4— estrofe foi cortada; o 89 verso transformou-se em "A soli

dão sem fim do supremo abandono" desanuviando a morte dos adjeti

vos "glacial e lúgubre"; o 119 verso tornou-se mais objetivo: 

"0 contato voraz das larvas e dos vermes" e perdeu qualquer cono 

tação dúbia que pudesse surgir de "nojento e túrbido".

Ainda assim, conserva-se a temática da decomposição da 

matéria, que passa por versos, ãs vezes, de cômico mau gosto, cio 

mo e o caso da 7— estrofe; descompasso provável de uma influên

cia digerida de forma superficial, sem avaliar todas as implica

ções do tema na poesia baudelairiana.

A imagem da caveira, superpõe-se a imagem do corpo em 

vida e em putrefação. Mas quem conserva esta visão de "astro es

culpido" ê a mãe, penãant romântico da irmã, num fecho que "dejs 

camba para um romantismo açucarado", conforme bem observa Fausto 

Cunha (7).

Diante dessas poesias, conclui-se pela impecável coe

rência de Vicente de Carvalho na escolha da sua tradução das 

Flores do Mal: "Remords posthume". A tradução não figura no le-

(7) Apresentação. In: Vicente de Carvalho (Poesia). 2.ed. Rio de Janeiro , 
Agir, 1977. p.79.
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vantamento de J. A. Haddad. Não tendo sido reproduzida poste

riormente, talvez a lacuna se deva à dificuldade de encontrar 

a edição de 1885 de Ardentias♦ De qualquer forma, acho que 

mais uma vez se desmente a afirmativa deste critico na introd£ 

ção a tradução das Flores do Mal:

"Outfio mZòtefiZo aZnda (tatvez apafiente, poZ& que. 
òeftZa extefiZoftZzação nova de^òa ZeZ do mZnZmo 
cò ^oa.ç.0) : tfiaduz e em gefiaZ oò poemas apftoxZ 
madamente da pftZmeZfta metade do ZZvfto . VaZ poft 
dZante começam a ftafteafi aó tfiaduçõeó. Ternos a 
Zmpfie^Áão de que. ui, poft atgum motZvo, a òeqlien 
cZa doA poemaò do oftZgZnaZ ^fianceA dZveft-
òa daqueZa que aA edZçõeó gefiaZmente coitumam 
dafi, dZ^enente tefiZa éZdo a noAAa coZeta de poe 
mai de BaudeZaZfte tfiaduzZdoó pafta o pofitugueó." 
(P-12)

A escolha da tradução tem, em geral, a ver com o in

teresse do poeta no universo poético de Baudelaire. No caso de 

Vicente de Carvalho poderiamos quase dizer que se "Remords 

posthume" fosse o último poema, ainda assim ele o teria tradu

zido:

”Quando ^ofteé en^Zm jazeft abandonada 
Sob a Zama do chão, beZa ^Zoft tenebftoAa! 
E eAAe coftpo gentZZ de cofiteòã gfiacZoòa 
Um òepuZcfto tZveft poft Zãgubfie moftada;

Hã de e-imagafi-te o peZZo a ZouAa ftegeZada, 
VeZxafiã de batefi teu cofiação; e, Õ ftosa’ 
Pfteéoò teuó aZvoA pé* ã teftfia AZZencZoòa 
Não maZ-ó Zftãó a ftZft da vZda peta eòtfiada.

E o tumuZo, o meu tofivo e auAtefto con£Zdentef 
Em óudí noZteé gZacZaZô de que ZmpZacaveZmente 
£ deÁtefifiado o iono, hã de afiguZft ^ombftZo;
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"Pe que. te òeA.ue ago^a o nunca te*.-te doZdo
A ZdeZa do que. t>o^>te. um mo-ito, um e^quecZdo?"
-6 o vestme te A.oe^ã como um A.emouo ^Zo!"

A palavra "lúgubre" que qualifica a morada e constrói 

a metáfora do túmulo não existia no original e coaduna-se mais 

com o clima dos poemas baudalai ri anos de Vicente de Carvalho do 

que com o metafísico "Remords posthume".

Apesar do vocativo "bela flor tenebrosa", a tradução 

aponta para uma figura feminina diferente daquela que aparece 

em "Remords posthume", cuja descrição ocupa apenas um verso:

"Et te..& átancA qu'aAAoupZZAòent un cha/Lmant nonch.aJLoZt."

0 verso é de difícil tradução, mas não parece ser es

ta a razão pela qual Vicente de Carvalho praticamente o deixou 

de lado: na verdade, ele constrói, em sua tradução, uma figura 

feminina conflitante com a do poema original e acabamos por nos 

deparar com um "corpo gentil de cortesã graciosa", "de alvos 

pes" e que vai "a rir pela estrada da vida".

A utilização da palavra "cortesã" pode ter ligação 

com "manoir". Mas, a figura feminina de "Remords posthume" não 

sugere a combinação de graça, gentileza e riso que resultou da 

tradução. Menos ainda a alvura dos pés, incongruência flagrante 

numa "belle ténébreuse"; brancura convencional, de raízes romãji 

ti cas.

"Spleen" abandona a temática da morte, mas é o mais 

nitidamente baudelai ri ano dos poemas de Ardenti as:

"Je haZ& Ze monde entZen, et je m^bho^e 

moZ-même!" (Voltaire - Zaire)
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”Ma ^unda i>oZZdão das noZteò Znv e/inoóa^ 
Quando AoZuça o vento uni ^úneb/ce-ò gemtdo-b, 
E a ^/tZa chuva bate oò vtd/voò Áacudtdoó, 
Com a cadínua ^e/vaZ daò mú^Zca^ cho/Lo^aò;

Enquanto ao Zonge eòtou/ca a trovoada /touca 
PeZoò ant/coó A em ££m do espaço ZZZmttado, 
Fazendo eòt/temece/c o mundo eòtateZado 
A medonha expanòão daqueZa ^ú/Lsa louca;

Me/cguZhado no ho/c/co/L que Znvade a natureza 
SZnto abJtüt-ic-me. n* alma o abismo da t/cisteza 
Em cujo ^undo neg/to habZta a ^Zo/l do mal

No ApZeen que me aò-iobe/Lba e o et>pxJi.£to me toma, 
Eu tenho o ianguiná/tío Znòttnto do chacaZ. . .
-E comp/ceendo Ne/vo ZncendZando Roma! . . .”

"A flor do mal", no 119 verso, certamente alude ã 

obra de Baudelaire. Recupera-se o clima úmido e invernal do 

último "Spleen".

A chuva estoura, com força e violência de tempesta

de, "rouca" e em "fúria louca"; num ritmo semelhante aos si

nos baudelai ri anos que gemem, urram e saltam com fúria. 0 ex

plodir da tempestade, correspondente ao "tout ã coup sautent 

avec furie", é reforçado por uma mudança de ritmo do primeiro 

para o segundo quarteto. 0 primeiro tem um ritmo cadenciado , 

sugerido pelo jogo de consoantes: uma sucessão de "f" (funda, 

fúnebre, fria, feral), alternado com "s" (solidão, soluça, sa 

cudido), de "v" (inverno, vento, chuva, vidro) e ainda a rep£ 

tição de "chuva" e "chorosa". Cria-se um clima de horror e 

uma natureza opressiva. 0 tédio do poeta, no último terceto , 

remete ao tédio do rei no terceiro "Spleen" das Flores do 

Ma1; o ato incendiário sugere, no entanto, o aplacar do té

dio, busca infrutífera do "rei do pais chuvoso".
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Na edição de 1912, hã uma versão que sõ conserva o 

último terceto; ainda assim a palavra spleen foi substituida 

por tédio. Os elementos de relação com os poemas de Flores do 

Mal desapareceram. Hã uma chuva que escorre pela vidraça, mas 

que permanece como elemento natural, sem enovelar o poeta em 

horror. A expressão "flor do mal" foi deixada de lado.

A opinião posterior de Vicente de Carvalho sobre 

seu próprio livro e bastante desabonadora: "quase tudo bor

rões - aspecto e substância", "uma estroinice de estudante" , 

ate "um pecado de que me arrependo". Aconselha aos poetas jo

vens que "deixassem amadurecer suas poesias antes de as fixa

rem num livro". Chega mesmo a fazer um pedido, não atendido 

pelos pesquisadores: "não os desenterre do põ em que jazem s£ 

pultados (os versos) algum implacãvel pesquisador de coisas 

esquecidas." Impossível maiores indícios de rejeição da pri

meira obra.

Ardenti as não ê, de fato, o melhor livro do poeta , 

ainda estreante e permeável em demasia ãs poéticas em voga. 

Diz Fausto Cunha: "A verdade é que no primeiro livro ha mais 

influências do que páginas." Tem razão o crítico e até acres

centaríamos que o exame detalhado das influências encontradas 

em Ardenti as contribuiría para um estudo das vogas literárias 

em vigor no momento; e entre elas, a de Baudelaire.

Parece-me que, neste caso, foi um tributo do jovem 

poeta de 19 anos ã moda poética do seu tempo. Contaminação 

efêmera que sõ deixou arrependimento do pecado de juventude. 

Os quatro poemas e a tradução de "Remords posthume" não che

gam nem a comprometer a fisionomia geral da obra, um trinar 

de versos gorgeantes, desfolhados em natureza pri maveri1 .
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Ardenti as compõe-se de poemas de tipos variados; irônicos, de 

tendência simbolista (“Na Idade Média”); poemas descritivos e 

imaginativos sobre regiões que o poeta confessa nunca ter vi_s 

to ("Região polar", "Deserto do Saara"); poemas castroai vi nos, 

baudelai ri anos e até uma tradução de Byron conservada post£ 

riormente. De qualquer forma, a estatística pende a favor da 

primavera, do sol, dos pássaros e das flores.

Sobre esta juvenil tendência baudelai riana , temos o 

depoimento posterior do prÕprio Vicente de Carvalho, que de

clara, em 1918, num discurso pronunciado por ocasião de uma 

homenagem de normalistas, em São Paulo:

"Sob a tn^tuê.neia de.te.té.KÍa de. BaudetaiKe, Kt- 
mou cot^aà que. tinham inte.nqão de. óatâni- 
ea& e. e.Kam ape.naó inge.nuame.nte. de.c.iamatÕKiaó . " 
(8)

0 emprego do adjetivo deletério ê, por si sõ, sufi

cientemente esclarecedor da sua posição em relação aos seus 

poemas a Baudelaire; posição que esclarece a omissão e altera_ 

çÕes dos poemas baudelairi anos.

Estabelecido na vida pública, não quis o poeta ver 

seu nome ligado a uma influência que julgava desabonadora. 

Tais poemas não combinariam com um repertório de poesias como 

"A flor e a fonte" e a "Oltima confidência", "declamadas am

bas por todas as alunas primárias da Sra. Berta Singermann" , 

como nos informa Agripino Grieco. (9)

(8) As referências ao discurso estão no texto de Fausto Cunha e no de 
Joao Pacheco, jã mencionados nas notas 1 e 5. Infelizmente, nenhum 
dos dois dá uma referência bibliográfica que tivesse permitido a lo- 
calizaçao do discurso, para uma leitura integral.

(9) Evolução dapoesia brasileira. 3.ed. São Paulo, José Olympio, 1947 . 
p.70 .
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Mais ainda: a concepção de morte expressa nesses 

primeiros poemas não coincide com a de outros, da sua fase 

madura, como "Sonho póstumo", em que o título de cheiro bai£ 

delairiano talvez aponte exatamente para uma revisão do seu 

baudelai rianismo tumular:

”Poupem-me, quando mo Ato, à seputtuAa: odeto 
A cova, e4cuA.a e ^Za.

Ah! deZxem-me acabai aZeg^emenZe, em meZo 
Pa tuz, em pteno dta.

0 meu ãtttmo sono eu queAo asstm doAmt-to:
-Num taAQo descampado,

Tendo em ctma o esptendoA do vasto ceu tAanqUtto. 
E a pAtmaveAa ao tado.

A seputtuAa e notte onde Aasteja o veAme...
5 tuz que eu tanto adoAo, 

ÁmoAtatha-me tu! E possa eu des ^azeA-me
No aA ctaAo e sono ao!"



capTtulo viu

WENCESLAU DE QUEÍRÕ2
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J. 0 "BAUPELAIRE PAULISTANO"

0 "Baudelaire paulistano". Assim chamou Ezequiel 

Freire a Wenceslau de Queiroz, no seu artigo de 1887 sobre o 

poeta. 0 leitor que nele buscar um estudo comparativo entre o 

poeta francês e o paulista, ficará decepcionado. Primeiro, tra 

ta-se de uma crônica e não de um estudo critico; segundo, a 

alcunha baseia-se mais numa suposta semelhança física:

"VamoA agoba ao betbatot

Quanto ao ^LaLco: WeneeALau Ae eon^eAAa 'LdÕLa 
Latba da ^obma'. É Aua dLvLAa LLtebãbLa.

’EZ4 um que. não hã de LdoLatbab-Ael’ ÀentencLou 
maLLeLoa amente aLguem, ao ouvLb do poeta aque- 
La pbo ^LAAão de ^e eAtetLea^

Ve ^ato, Ae muLheb, WeneeAL.au não Ae pobLa em 
eompeteneLa de ^obmoAuba com a VênuA de MLLo , 
maAj pobventuba, com a antZteAe deAta, a VenuA 
Hotentote.

Se aLudo a taL cLbeunAtãneLa, é paba LLqutda.fi o 
eaAo de AemeLhanqa, pob tantoA aAALnaLada, de 
WenceALau com BaudeLaLbe, o AatãnLco.

BaudeLaLbe e WenceALau Aão LguaLmente ^cLoa, com 
eAta dL^ebença: que o pbLmeLbo tem aLgo hÍApL- 
do o LãbLo AupebLob, bapado compLetamente ã na 
vaLha no outbo.

Ma4 a boca e a meAma em amboA: gbande, cab 
nuda, AenAuaL.

VaL, apeAab deAAa ALmLLLtude, eAta dLApabLdade: 
- BaudeLaLbe apabenta um boupeta LubbLco, Wen 
ceALau um ^auno voLuptuoAO.

A be^ebLda a^LnLdade pALcoLÕgLca e documentada 
em amboA pob um pbognattAmo eabactebÍAtLco.

Também naA AuaA obbaA, nenhum doA doLA dLA^ab- 
qa ou atenua, anteA pabeee que ^az tLmbbe da
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que-Ce. pendoft tuxufitoso do espZfttto.

Baudetatfie e4cA.eveu as Vtoftes do Mat, aqueta 
^eftmentação poettea esveftdeando-se sobfte um be 
to tatento e um'atma cofifiupta, . .

Wence^Zau, que. não ehega a seft satântco, e, en 
tftetanto, eaftactefttstteamente um eftõtteo".

Esse nosso "Baudelaire" nasceu em Jundiai, a 02 

de dezembro de 1865 e recebeu a formação habitual que a bu£ 

guesia da época dava aos seus filhos: do Caraça a Faculdade de 

Direito de São Paulo.

Teve vida pública e intelectual atuante: juiz federal 

substituto, professor, deputado estadual. Foi um dos fundadores da A 

cademia Paulista de Letras e também do Conservatório Dramáti

co e Musical de São Paulo, onde lecionou Estética até ser sub£ 

tituído por Mario de Andrade. Faleceu as vésperas do Modernis. 

mo, em janeiro de 1921.

Como jornal i sta^ desenvol veu profusa e importante a^ 

tividade critica, abarcando a música, a pintura e a literatu

ra. Lamenta P.E. da Silva Ramos que essa sua produção crítica, 

publicada no "Correio Paulistano" e no "Diário Popular" não 

tenha sido reunida em volume; acrescenta Fernando Carvalho que 

seria material interessante "pafta um estudo da ttteftatufia pau 

ttsta e pafta uma fteeonstttutção do mundo tnteteetuat do ^tm 

do secuto passado e pfitneZpto deste". (1 ) Wenceslau de Queiroz 

prometia inclusive, em 1917, "um ttvfio sobfte a ttteftatufta pau 

ttsta em todas as suas ^ases, desde as pfttmetfias mantgestações,

(1 ) Introdução. In: Poesias escolhidas de Wenceslau de Queiroz. São Paulo, 
Conselho Estadual de Cultura, 1962. p. 25.
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aXe no4óo4 ” (2), e que estaria praticamente pronto; mas 

a obra não chegou a ser publicada.

Sua obra poética não ê especialmente volumosa; i ni^ 

cia-se aos 19 anos, com a publicação de Goi vos (1883), de ap£ 

nas 11 poemas, que não tive ocasião de consultar, bem como He 

rois (1900), poemas patrióticos e Sob os olhos de Deus (1901), 

um poemeto. Versos compõe-se de 103 poemas produzidos entre 

1884-88 e foi publicado em 1890.

Fernando Carvalho, que escreveu a "Introdução" p£ 

ra uma edição de Poesias Escolhidas de Wenceslau de Queiroz , 

também não conseguiu encontrar exemplares, nem comentários de 

Goivos e de Herói s Quanto a Sob os olhos de Deus, diz tratar 

-se de 8 sonetos de poesia social.

Rezas do Diabo reúne poemas divulgados pela impreji 

sa ate 1905, mo ti vo pelo qual foi incluído neste trabalho, a^ 

pesar da publicação em livro datar de 1939. 0 prefaciador, R^ 

bens do Amaral, comenta essa defasagem cronológica:

”’Reza4 do VZabo' apasiece ^osta do 4 eu tempo.
vaztasiam-Ae aA tn^ZuenetaA baudetatsvtanaA, ex 
ttngutu-Ae o cuZto 4atantAto., paAAou a nevtuoAe 
ou tomou novai ^owai, num mundo em que aA do_ 
Aeó não Aão matA doençaA, Aão si.evo2.taA . 0 eco 
que caaca poemaA ttvestam naA pagtnaA e^emest-aA 
doA josinatA e daA sievtAtaA, não siepesLcattscã h.o_ 
je ao siedosí do ZZvslo". (3)

(2) Apud CARVALHO, Fernando, op. cit. p. 22-23.
(3) Rezas do Diabo. São Paulo, Empresa Gráfica da "Revista dos Tribunais", 

1939, p.6.
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Pelo que se pode depreender das datas, o critico 

terminou por sobrepor-se ao poeta: sua produção poética pratj[ 

camente cessa com a virada do século. Aliás, Versos se fecha 

com uma espécie de prévia do trabalho critico, com 8 sonetos 

que procuram definir a obra de alguns contemporâneos (4).

Nas historias da literatura, Wenceslau de Queiroz é 

mencionado como "poníe do paA.na^o ao SZmboZZòmo, conétAuZda 

com mateAZaZò tomadoà a um poeta ambZvatente como BaudeZaZA.e" 

(5) ou "paAnaéZano de e&tZApe baudetaZA-Zana" (6). Andrade M£ 

ricy 0 inclui no seu Panorama, dizendo que "muZto contAZbuZu 

paA.a a ^oAmação, em São Pauto, do et>pZA.Zto éZmboZZ&ta, meA.ce 

de ácua oefL&o& ZmpAegnadoA de baudetaZA-ZanZAmo” (7). P.E. da 

Silva Ramos revê sua classificação de "epZgono" do Parnasiani£ 

mo para "decadentZòta acabado". João Pacheco acha que em Ver

sos , hã "toné paAnaóZanoò, não &ão tZpZcoò" e em Rezas temos 

”um AepA.e&entante deò gaZhado da coAA.ente baudetaZAZana do no^ 

ao ReaZZómo, a medAaA AetaAdataAZamente em meto ã ^ZoAação paA. 

naòZana" (9).

(4) São eles: Raimundo Correia, TeÕfilo Dias, Alberto de Oliveira, Augus 
to de Lima, Artur Azevedo, LuTs Guimarães Junior, Gonçalves Crespo , 
Fontoura Xavier.

(5) BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 2.ed. São 
Paulo, Cultrix, 1974. p.302. " ‘

(6) MOISÉS, Massaud. 0 Simbolismo. 4.ed. São Paulo, Cultrix, 1973, p. 52.

(7) Panorama do Movimento Simbolista brasileiro. 2.ed. Brasília, Conse- 
Iho Federal de Cultura e INL, 1973. v.l. p. 278.

(8) As duas classificações aparecem em suas duas obras jã varias vezes 
mencionadas: a primeira em "A Renovação parnasiana na poesia" (p.126) 
e a segunda, em Do Barroco ao Modernismo (p.214).

(9) 0 Realismo 4.ed. São Paulo, Cultrix, 1971. p. 114.
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Pode-se concluir que os traços baudelairianos de 

sua poesia são elementos-chave para inseri-lo nas escolas 1 i 

terãrias. Como os outros baudelairianos, aparece em antologias 

simbolistas e parnasianas (10).

2. GARRULICES

Quando Ezequiel Freire alcunhou-o de "Baudelaire paij 

listano", achava-se o poeta mergulhado em plena produção de 

Versos, que publicaria em 1890. Fernando Carvalho assim se 

pronuncia quanto a obra:

"I/&U 06 & acenda uma m-L6iu^a de. /toman-t^émo e. paA 
, apfie.ie.ntan.do aZvida e.m um e outifio 

poe.ma o c^e.ntÁ.^Zc.Zòmo fuLaLiita" (11).

No seu conjunto, são poemas de conteúdo filosófico 

ou 1 irico-amoroso. Nestes, encontramos reflexões sobre o a^ 

mor, muito mais do que descrições de figuras femininas. Aqui

(10) BANDEIRA, Manuel, Antologia dos poetas brasileiros da fase parna
siana: "Beata Beatrix".

SILVA RAMOS, P.E. Poesia Simbolista: 
""Nevrose", "Poema da carne", "Arte Maldita", 
"Doutor Fausto", "Sonetos de um mago" e "Missa 
de Amor".

SILVA RAMOS, P.E. Panorama da poesia brasileira - Parnasianismo: 
hGelo Polar", "Biolets", "Julia", "Virgem Santís 
sima", "A comédia do amor", "Beata Beatrix", "VT 
são de Santa Brigida" e "Ato de Contrição".

MURICY, J.C. de Andrade, Panorama do movimento simbolista brasil ei - 
ro: 
^evrose", "Nostalgia do Céu", "Irrepará
vel".

(11) op. cit. p.13. 
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e acola, um poemeto de salão, despedidas ingênuas. 0 tom teji 

de, em geral, a um romantismo fresco e resvala para a piegui

ce. Hã também poemas de tema mitológico ou histórico. Sente - 

se, às vezes, uma certa inclinação ao narrativo. A Natureza 

esta presente como objeto de descrição ou como elemento de 

composição metafórica. Em pelo menos 40 poemas, hã algum pãs^ 

saro, de espécie variada, de gavião ã andorinha. A ave al^ 

ça-se até a metáfora do verso:

"Na doce. ^aZna dc ^aze^em nZnhoA 
Hã. muZto vZvcm cAiaé clvca; cueZo 
kte que o& ootboh meuA óão paóòalinhoò 

Que me ^ogem do éeZo..."

(Zn "Mad/LZgat")

As ilustrações da primeira e única edição podem ser 

entendidas 1iteralmente: são imagens e figuras que ornamentam 

e elucidam os poemas, sublinhando e realçando seu conteúdo. 

No inicio de cada poema, arabescos emolduram rostos mitológi

cos, pequenos cupidos, liras e>no fim de cada um, vemos fl£ 

res, pássaros em ramos delicados, gorgeando ou borboletas voaji 

do. Respira-se^nas ilustrações, o clima primaveril do livro.

Por outro lado, em muitos poemas, descritivos ou fi

losóficos, hã uma postura de distanciamento e comedi mento a 

gosto parnasiano. Abundam rimas ricas e encontramos até um e 

xemplo de rima rara, que poderia, muito bem, figurar em trata^ 

dos de versificação ao lado de "estrelas"/"vê-1as": "ve-se" / 

"d'esse" (in "Obelisco de ouro").

Ligações com outros poetas brasileiros podem ser r£ 

cuperadas. Hã, por exemplo, um poema dedicado a Vicente de Car 

valho, "Marinha"; nada melhor do c,ue uma descrição do oceano 

para homenagear o poeta do mar. 0 poema tem imagens convencio 
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nais como "lua opalina", o navio avançando qual monstro mari^ 

nho, o brilho do mar como a cauda de uma sereia; mas é inte 

ressante pelas associações que desencadeia. Vamos nele encon 

trar ecos da poesia do homenageado. Os rochedos são assim des 

cri tos:
"Oa stoehedoA AoZZtãstZoA

EA^umam-Ae no h.osvtzonte, 
Como oa bstaneoA oAAuãsttoA 
Ve um antZgo maitodonte.."

Em "Gélida^ Vicente de Carvalho se utiliza da mesma 

imagem para descrever as montanhas:

"Oa eA queZetoA bsta.nc.0A daA montanhaA
Sob o veu tstanA pastente daA nebZtnaA
Vão de.Ae.nh.ando apasttçõeA eé tstanhaA . . .
Tem a tsttAteza vaga daA SLuZnaA
Oa eAqueZetoA bstaneoA daA montanhaA".

No poema de Vicente de Carvalho, encontramos imagens 

polares - imensidões brancas, ursos, ventos gelados - para des 

crever a indiferença da amada; tema de que se ocupa o segundo 

poema de Versos, "Gelo polar". Aliás, o pólo^como motivo, ap£ 

rece em outras peças, inclusive em "Nevrose", de que nos ocu

paremos mais detidamente.

"Como naA noZteA poZasteA,
Ve umtdaA tstevaA SLetZntaA, 
Rastejam ustAoA no A asteA 
Absttndo aA bocaA ^amtntaA. "

Ainda uma estrofe reproduz o titulo da primeira obra 

do poeta santista:

"0 bstZZho daA astdentZaA
Sobste. aA ãguaA ^oA^osieta 
Como a Zuz daA pedstastZaA 
Ve aZguma ocuZta AesteZa."
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Em meio as garrulices românticas, ao panteTsmo sua^ 

ve e delicado, acs parnasianismo comedido, encontramos três po£ 

mas que causam, nesse contexto, certo sobressalto no leitor , 

pelo seu sensualismo realista e por uma certa morbidez. Dois 

deles jã a partir do titulo: "Nevrose", "Poema da carne", "JG 

1 ia".

Impõe-se aqui uma observação. 0 leitor curioso e não 

especializado que quiser conhecer a poesia de Wenceslau de 

Queiroz sem recorrer a bibliotecas para consultar a edição de 

1890, certamente utilizará as antologias em que encontrara 16 

poemas (ver nota 7). De "Versos", 5 poemas: "Nevrose", repro

duzido em duas delas, "Poema da carne", "Júlia", "Gelo Polar" 

e "Biolets". Pelo que neles se veicula, o leitor não tera uma 

visão correta desta obra do poeta, pois lera três poemas de 

exceção. Assim, o Wenceslau de Queiroz que circula nas antol£ 

gias ê sobretudo o poeta de Rezas do Diabo.

3. LIMON, LODO, LIA.

Dos três poemas que se destacam do conjunto de Ver

sos , dois - "Poema da carne" e "Julia" - descrevem a figura fe 

minina, tema pouco cultivado pelo poeta. "Nevrose" descreve e£ 

tados de morbidez, causados por sentimentos como o remorso e 

a tristeza e ê dedicado a Teõfilo Dias. Pode-se começar a 

tudar a obra do nosso "Baudelaire" exatamente pela sua rela^ 

ção com a do poeta maranhense.

Que Wenceslau de Queiroz leu Teõfilo Dias, outros 

poemas de Versos o atestam:
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"Na Zn^o^.me eAcu^Zdão caõtZca do abZAmo 
Ouço de Jeová a ^e^ea voz troando: 
E a Zuz, e o céu, e a tc^aj - o abZAmo vomZtando 
Eotimam da natureza o eZettcZco ottganZAmo.

NovaA cenaA depoZA vão-ac deA enxotando, 
ÕA.a ch.ci.aA dc amo^, o-ia cheZaA dc egoZAmo: 
Raem g/iandcA naçõeA, como um catacZZAmo, 
Voa pfvo^ctaA hebfteuA ao bteado ^o^.mZdando. 

Tcncb/LOAaA vZaõca, vZaõca AZnZAt^taA paAAam, 
VeA^ZZam ante mZm, vocZfienam, ameaçam, 
-NuneZoA ceZeAtZaZA da coteja Zn^ZnZta...

Tudo, postem, ac CAvaZ no adorna capZtoAo 
Que aApZx.0 ao AeZo teu, - do una de eAtA.anh.o gozo, 
(5 £Z£h.a da JudéZa, Õ caAta SuZamZta!"

("Lendo a BZbZZa")

Sulamita jã foi personagem e titulo de poemas de 

Carvalho Junior e de TeÕfilo Dias. 0 de Carvalho Junior, po£ 

ta das alcovas, concentra-se na descrição do espaço, no qual 

se destaca a figura feminina. 0 de TeÕfilo Dias concentra- se 

na amada, no odor torporizante que se exala, sucessivamente , 

de seus seios, voz e cabelo. Aqui, todo o universo desaparece 

ante o aroma do seio amado da Sulamita. A marca especifica de 

Wenceslau de Queiroz aparece na inserção cósmica do tema. A£ 

sim como o olhar envenenante da amada baudelairiana sobrepõe- 

se a todas as sensações despertadas pelos paraísos artificiais, 

o cosmos desaparece ante o "aroma capitoso" da Sulamita quei- 

rozi ana.

0 filtro venenoso dos lábios é antídoto do tédio em 

"Entremez lírico":

”Ê acu ZábZo ace^ejado 
Vc/itZa AutZl veneno, 
- VZvo antZdoto do enfado 
A que Acmpne me condeno."
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0 tema do filtro amoroso torporizante, constante em 

Teõfilo Dias, ressurge em "A Mandrãgora":

"0 teu amou, mandscã gosta maldZta 
Cuja staZz no colação me habZta 
Um veneno me embebe noA AentZdoA. ”

Outras vezes, o vocabulário teofiliano se faz pr£ 

sente, como na descrição da mulher indiferente e fria de "Ne 

ves eternas":

"No teu olha a. Ae vê um fluido que. eletftZza 
Que. encanta, que. Aeduz, que. a todoA tantalZza. ..

0 Xeu peA-^ZZ nestvoAo, eAbelto, grande, e nobtte 
Impõe-Ae a toda gente: ao ftZco, ao pástZa, ao pobsie."

E ainda para fechar o poema, a mulher passa, indife 

rente, e seu olhar e cortante como um instrumento de metal, co 

mo em vários poemas das F1ores do Mal , elementos retomados tam 

bem em "Flores funestas":

"MaA. . . paAAaA ostgulhoAa e ^Za e ZndZ^esiente, 
Se.m ven que. post tl AÕ anAeZa toda gente.

E tenA no grande olhast unA b/tZlhoA de cutelo
E no AeZo, talvez... um colação de gelo."

0 "Poema da carne" descreve uma figura feminina sen 

suai, seus cabelos, olhos, braços, pele, aroma e voz. Fala em 

desejos ardentes, "atroz pressão" dos beijos, idéias dominadas 

pelos sentidos. Compõe-se de quartetos setissilabos como "E£ 

finge" e "Chanson d'après-midi". Um deles, inclusive, compara 

c perfume da amada ao de um frasco destampado, retomando uma 

imagem do soneto teofiliano "Saudade", que, por sua vez, reto 

ma "Le Fiacon":



.183.

"A éen-óação maZi ^ugace 
PeA.^uma-te aA A.ÕAeaA pomaA, 
Como Ae aíguem deAtampaAAe. 
Um ^A.aAco cheto de aA.omaA."

A temática e a métrica são emprestadas a TeÕfilo Dias 

e o poema talvez se inserisse com mais fluência em Fanfarras do 

que em Versos. Todos os elementos baudelai ri anos presentes tam 

bêm são teofilianos. Se Baudelaire hã, ê via TeÕfilo Dias.

Em"Júlia", o galante e gorgeante poeta de Versos sju 

cumbe a moda da metáfora animal para expressar o desejo sexual, 

que invadiu nossa poesia na década de 80. Como Wenceslau de 

Queiroz não abre mão de sua obsessão pelas aves, a leveza das 

plumas num terceto, e o vigor leonino, no outro, contrastam, e 

videnciando a artificialidade da metáfora. Até o adjetivo "fer 

vido", corriqueiro em outros poetas contemporâneos, chama ateri 

ção na sua poesia, por vezes tão álgida:

"AZa-óe a mtnha ^antaAta, como
Uma ave., ã Zuz daA pZãmuZaA tAtando, 
Revoa em toA.no de um dourado pomo;
E, enquanto o Aeto vaZ-Zhe contoA.neando, 
Oa meuA deAejoA ^eA.vZdoA que eu domo, 
UA.A.am noA aAeA, como ZeõeA, em bando... "

"Nevrose", longo poema de 19 quartetos, apresenta o 

poeta corroído pelo remorso, pela apatia e pela dúvida, em cH 

ma difuso e mÕrbido. Curiosamente, o poema dedicado a TeÕfilo 

Dias reproduz aspectos encontrados em um sõ poema teofiliano , 

"Spleen"?e em algumas traduções do poeta francês que há em "Fan 

farras.

0 espaço do "Spleen" teofiliano ê um claustro deser

to, em ruínas, "recinto funereo", que lembra um cemitério. Wen 

ceslau de Queiroz descreve um reci.nto silencioso e tenebroso.
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TeÕfilo Dias traduz "La Cloche felêe", "Le Revenant", 

"La Fontaine de sang" e os dois quartetos de "Brumes et pluies", 

sob o titulo de "Manhã de inverno".

Nestes poemas, aparecem imagens de sangue, recupera^ 

das nas traduções. É a voz do sino que enfraquece como o e_s 

tertor de um moribundo esquecido "au bord d‘un lac de sang", 

perfeitamente reproduzido em "sob um lago de sangue". 0 san

gue que escorre de misteriosa ferida e inunda a cidade é o te 

ma de "La Fontaine de sang":

"It mu Acmbte pati^otA que mon Aang coute ã ^totA, 
ÀtnAt qu'une ^ontatne aux /LytkmtqueA AangtotA. 
Je fentendA bten qat coute avec an tong ma^mu/LC, 
Ma.Zó je me tãte cn vatn pou^t tnoavc^ ta bteAAu^.e."

A palavra "sangue" não aparece mais ao longo do S£ 

neto, embora se diga que ele sacia a sede das criaturas e tini 

ge de vermelho a paisagem.

A tradução de TeÕfilo Dias Õ considerada por Antonio 

Cândido "mutto boa, ajuAtando-Ae. A.tgoA.oAamente ao o/itgtnat" 

(12). De fato é; mas uma pequena alteração nos dois últimos 

versos introduz uma segunda vez a palavra "sangue", sugerida a 

penas, em francês, pelo verbo "boire":

”MaZ4 famoax. n'eAt pouft mot qu’un matetaA d'atguttteA 
Fatt poui donncK ã bot-^c d cca c^acttcA ^ttteA!”

"Matelas d'aigui11 es", imagem construída através de 

um objeto do quotidiano, descaracterizou-se e a alusão ao saji 

gue explicitou-se:

o amo^t, quanto a mtm, não c matA que um -invento 
Com qae noA Aaga o Aangue a Aede da muthe^."

Em "Nevrose", sucedem-se imagens de sangue:

(12) op. cit. nota 1, p. 112.
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”A noZ^e de agio Mmouo

Ve planto e Aangue geiou-a" 

"Suga-me a doi, como um potuo, 
0 Aangue, neAte quebianto" 

"Se toco o pe. de uma ioauj 
Nuda-AC cm tãbto Aangiento" 

"NoA aAtlOA - ZatvoA dc Aangue 
Eu encontio, quando OA otho"

A alma voa como um corvo sobre a planície em "Brumes 

et pluies", idéia retomada na tradução reduzida de TeÕfilo Dias 

e também em "Nevrose":

”A úantaAta naA gana A 
Leva-me a um pãiamo toivo 
Abitndo aA aAaA btzanaA 
NoA ccuA azutA como um coivo...n

E prossegue o poema, com clássica imagem baudelairia^ 

na de carcaça corroída:

"N’atma locu-mc a apatta 
Aa loAaA do acu con^oito 
Como a Zaiva úmtda c £ita 
Roe a calcada dc um molto."

0 seio do poeta está ferido e consumido: 

"Suigt, vtAÕCA do paAAado, 
NcAta mudez que me etnge: 
EtA meu Aeto gotpeado, 
Sugat-o, tãbtoA de eA^tnge..."

Em "Causerie", o seio do poeta ê pilhado pelas gar

ras e dentes ferozes da mulher. Quanto a esfinge, jã vimos co 

mo foi transportada das Flores do Mal para as "Flores Funestas".

A estrofe que abre a 2- parte de "Nevrose", percorreu 

o mesmo caminho:



.186.

"Na £JLÁ.bte.za e.m que. me. afiundo
Ne.m au, ne.m tuz e.u não btnto;
Hã tta amarga no fiando
EbeuJiO de.bte. Jie.c.tnto."

A atmosfera opressiva que fecha o "Spleen" teofilia

no também deixa vestígios de lodo; e lodo amargo, que recupera 

o "souvenir cuisant de son limon amer" de "Causerie":

"E de. ab ve.JL, - de. um vago tme.nbo
Ve-bota-me. o pe.bo atJLOz,
Como um ma/L pJio fiando, e.xte.nbq>
Que., num btte.nc.to fie/ioz,
Ce.ftea-me. buJLdo e. bombeo, 
E apob, JLe.fitutndo ao ta^-go, 
Só me deZxa ao tãbto fin.to 
Ve.bttgtob do todo amargo

A opressão do espaço em "Nevrose" ê, portanto, cat£ 

lisada numa expressão encontrada tanto no poeta francês quanto 

no maranhense.

Assim, lançando mão de aspectos baudelai ri anos pr£ 

sentes especialmente no "Spleen" de Teõfilo Dias e em traduções 

que ele fêz das Flores do Mal , Wenceslau de Queiroz da contor

nos mais nítidos ao universo da poesia decadista e seu clima 

de morbidez e neurose, de visões e de sentimentos difusos, a^ 

centuando aspectos diferentes do baudelairianismo sensualista 

do primeiro momento (13).

Se,nestes aspectos, Wenceslau de Queiroz contribuiu 

para a formação do Simbolismo e do Decadismo, por outro lado , 

não se pode, pelo menos de passagem, deixar de assinalar que

(13) Ver, neste sentido: SILVA RAMOS, P.E. Do Barroco ao Modernismo, 
p.214-215.
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alguns versos de "Nevrose" prefiguram outros de Augusto dos A£ 

jos; reproduzo, por isso, os quartetos iniciais do poema queiro 

ziano:

"Na voA.agem da Zn^ZnZta
LoueuA.a que. me AupZanta 
Hã uma AeA.pente maZdZta 
Que me conAtA.Znge a garganta.

A noZte de agA.o A.emoA.Ao,
-RemoA-Ao que me ^A.agoa, 
(NoZte em que. ehoA.o e me eAtoA.ço. . . ) 
Vo pA.anto e Aangue geA.ou-a.

CoA.A.ompem-Ae-me oa AentZdoA
EntA.e mÕA.bZdoA mZaAmaA: 
-Ouço na tA.eva gemZdoA, 
-Na AombA.a vejo ^antaAmaA.

Tomam coA.po e £oA.ma hedZonda 
Oa AonhoA meuA maZA AeeA.etoA, 
Como ^A.enét.Zea A.onda
Ve uma poA.ção de e.AqueZetoA."

4, SATAN1CES

Rezas do Diabo>que reúne poemas publicados em 1904 e 

1905 no "Correio Paulistano", divide-se em três partes: "Magias 

Negras" (35 poemas), "Magias da Carne" (7 poemas) e "Salmos e 

Exorcismos" (47 poemas).

"Magias negras" abre-se com 0 soneto "Arte Maldita":

"A/ite. maZdZta! CZA.ee ^eZtZceZA.a!
BebZ também teu ^ZZtuo de eAtA.amonZo
PaA.a AonhaA. a vZda ZnteZA.a 
No meZo deAte humano pandemônZo;
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Pan.a não ven., numa j$e£Zz cegueZA.a, 
Va ReaZZdade o negn.o honnon. gon-g^nto, 
Pagando ahhtm ã muHttdão n.ahtetna 
Sobn.e ah ahah n.ebe£deh do demonto...

Intenpnetando oh hZmbotoh etennoh 
Va Natun.eza, eneantoh e pavon.eh, 
Gozo de quem pen.con.ne eeuh e tn^ennoh...

E vou cnthtattzando no meu venho 
- No. meu venho onde ehtatam tantah doneh, - 
0 honho ahtnaí. do conação penvenho."

0 poema propõe-se como uma espécie de súmul a poética: a 

arte é sedutora feiticeira, a substância do verso pretende ser 

a dor e a perversidade, o poeta se alça nas asas do demônio pa_ 

ra interpretar os símbolos da natureza. Reconhecemos elementos 

de poemas iniciais de "Spleen et Idéal" em que a arte se aleg£ 

riza em imagens femininas enfei tiçadoras e indiferentes, o De 

mÔnio se faz presente como o condutor do destino do homem, a^ 

quele que "tient les fils qui nous remuent" e em que o Mal se 

coloca como matéria poética. E a teoria das "correspondências" 

é, basicamente, o movimento de decifrar a "floresta de símbolos" 

que constitui a natureza. Apesar dos elementos comuns, não se 

configura aqui uma peça baudelairiana, pois tudo se passa num 

nível de superficialidade, numa "feliz cegueira" que contradiz 

o mergulho consciente na realidade e na alma humana, este "mer 

gulhar no fundo do abismo", "no fundo do desconhecido", que é 

a viagem das Flores do Mal.

Na verdade, nesta primeira parte de Rezas do Diabo 

encontramos, não o "sonho astral de um coração perverso", como 

propõe o último verso de "Arte Maldita", mas uma visão literá

ria do Antigo e Novo Testamento, continuando uma certa tenderi 

cia narrativa do livro anterior. A história de personagens co 
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mo Adão, JÕ, JacÕ, São João Batista, Lázaro são retomadas nu 

ma perspectiva individual. Os desfechos são algo piegas, como 

Salomê, na solidão de seu quarto, a chorar e a beijar a cab£ 

ça de São João Batista. Ou inusitados: Judas teria traído Cris^ 

to por ciúmes de Madalena, ao ver a amada beijar Jesus, sob 

"um luar resplandecente". 0 símbolo universal da traição e r£ 

dimido de um pecado de amor, num enfoque até romântico:

”E paAa to do a um judeu pAoACAtto: 
MaA eu eAcuto o amoA que te Aedtme, 
Que te Aedtme o eoAação matdtto..."

Outros poemas concentram-se na maldição de Deus. Em 

"A Lógica do Diabo", hã um levantamento das ações divinas: 

Deus lançou o homem na luta da vida, colocou em sua alma a 

crença em um ideal decaído e depois fechou os ouvidos ao la^ 

mento humano. Todas as estrofes começam pela conjunção "se" , 

terminam por ponto ê vírgula, num encadeamento de suposições 

que culmina com a acusação maxima de filicídio e a maldição de 

Deus:

"Se VeuA matou Aeu pAÕpAto ^ttho - CAtAto;
(Fato poA voa , Õ mãeA1] Ae VeuA ^ez tAto ...
(Fato po a voa...) - Matdtto AejaA, VeuA!"

"A tentação de Cristo" lamenta que Jesus tenha sido 

ingênuo o suficiente para recusar, quando tenta do, um pacto 

com o Diabo. "A mulher de JÕ" mostra a personagem bíblica s£ 

frendo calada e sua mulher, revoltada ante a indiferença diví^ 

na, aconselha-o:

"VtAAe-the, então: - 'Amatdtçoa a VeuA e mcAAe! 
VeAengana-te, JÕ! que VeuA não te AocoAAe!’ - 
E não havta quem detxaAAe de te.A do

VeAAa agonta, deAAe. hoAAoA, deAAa mtAeAta, 
VeAAe dxA^oAme peAadeto da matÕAta...
Toda a Aazão, poAem, tinha a nuCheA de JÕ."
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Reunindo-se estes três sonetos, reconhecemos o Deus 

indiferente de "Le Reniement de Saint-Pierre", para quem as 

blasfêmias humanas são doce cantiga de ninar. 0 último verso, 

que da razão ã negação de São Pedro?e parafraseado no último 

verso de "A mulher de Jõ":

"Satnt Pten.n.e a ?tenZé ZZ a bten ^att.n

Uma tímida louvação do Diabo, alegorizado pela ser 

pente, encerra o soneto "A velha serpente":

”E Zu, SeA.penZe, de^de enZão ^a^ZeJaó, 
ouvei iÕ do teu goZ^ão de tn.eva 

Eita on.ação de amon.: - Bendtta iejai!"

A louvação de Satã í retomada num poema de " Salmos 

e exorcismos", "Glória a ti, Ó Satã", que tem epígrafe baude- 

1 ai riana:

"SaZuZe, õ Satana, 
0 ^ebeZZZone!*

(G. CaA.duccZ)

”GZ<?Z^e et Zouange a tot, Satan...” 

(C. Baude£aZ'ie)

GZo^tZa a tt, Õ Satã, no eten.no pan.o xtimo
Vo En.ebo eten.no! GZÕn.ta a tt, An.eanjo exuZ,
Que ionhai como um Veui, nai ténebn.ai do Abtimo, 

NoitaZgtco do AzuZ!...

'GZÕn.ta a tt, Õ ReveZ, que o monge em mtittctimo 
Tentai no cZauitno, e, a Zeite, ao oeite, ao non.te, 
ao iut, 
Retnai no Mundo, a n.tn. dai n.ezai do exon.ctimo, 

San.eaita Ancanjo exut!

'Gtón.ta a tt, Õ iobenbo An.auto do extenmZnto,
Que tniungei contn.a a Canne e o exencíto ^u£mx.neo

Voi ionhoi ieniuati!
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'GZÓAÂ.a a tZ, Õ PemÔnZo uZtAXz, de aAaA AuZ^uA.eaA, 
Que queZmaA no bA.aAeZA.0 ZnZquo daA LuxuA.ZaA

Oa eoA.poA vZA.gZnaZA ! ”

0 Satã sonhador e majestoso do 19 quarteto remete a 

postura da prece final de "Litanies de Satan".O adjetivo "e- 

xul" inclusive retoma sonoramente "Prince de l’exil", do 49 

verso. Apesar dessa imponência. Satã não e aqui depositário do 

lamento da miséria universal como em "Litanies"; e antes tran£ 

formado em arauto da luxúria, o que modifica seu alcance sim 

bôlico. De qualquer forma, este demônio sobranceiro não ê a 

regra em Rezas do Diabo.

Retomando Eliot, Pierre Emmanuel apresenta uma col£ 

cação sucinta e esclarecedora do cristianismo de Baudelaire:

"Au tempA ou BZZot eeA.ZvaZt, Za tendanee de Za 
eAZtZque aZZaZt vca.a un BaudeZaZA.e 'eh.A.étZen, 
cathoZZque, et AeA.Zeux' . BZZot paA.tageaZt 
cette vue, bZen qu'avec ' deA A.eAeA.veA conAZ- 
déA.abZeAl Le chA.ZAtZanZAme de BaudeZaZA.e ZuZ 
paA.aZAAaZt ' A.udZmentaZA.e, embA.yonnaZA.e' . Son 
AatanZAme, en A.evanche, etaZt à aca yeuAc.' une 
tentatZve pouA. aecédeA. au ehA.ZAtZanZAme paA. 
Z'aA.A.ZeA.e-poAte', et Ae tA.ouvaZt dona A.achete 
(...) paA.ce qu'ZZ AZgnZ^Ze queZque choAe 
d'autA.e" (14)

Para o cristianismo baudelairi ano, Deus e Sata sao 

duas entidades de igual majestade. Emmanuel acrescenta incliJ 

sive: "Satan, c'eAt Ze damne danA Aa AeAAembZance paA^aZte a 

VZeu" (15). 0 ato satânico ê, por excelência, a usurpação dos 

poderes e da própria natureza de Deus. Neste sentido podem ser 

entendidas as "Litanies de Satan", em que o Demônio aparece

(14) Baudelaire, la femme et Dieu. Paris, Seuil, 1982. p.19.

(15) op. cit. p.106.
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investido da misericórdia habitualmente atribuída a Deus, s£ 

gundo os preceitos católicos. Antes mesmo de "Revolte", em 

"L' Irreínediabl e", o poeta jã diz que: "Le tou-

joanA bZen ee qu’Z£ ^aZZ.’".

Satã é figura imponente, forte e majestosa, rei e 

príncipe, que se apossa do Homem e incute-lhe seus desejos;eji 

volve-o de forma total, cósmica; e ar, ãgua e alimento; mas ê 

sempre entidade impalpãvel, sem forma física, podendo como um 

deus mitológico, revestir-se de forma feminina, numa alegoria 

da tentação:

"Sanz> à mcA cotcA A’agZtc Zc Vcmon;
I£ nagc autoun. dc moZ comme un aZn ZmpaZpabZc;
Je £’ava£e eZ Ze AcnA quZ bnuZc mon poumon 
EZ Z' cmpZZt d'un dcAZn. ctcnncZ ct coupabZc

Pan^oZA ZZ pnend, Aa.cha.nt mon gnand amoun. dc Z'Ant, 
La ^oh-mc dc Za pZaA AcdaZAantc dcA ^cmmcA, 
Et, Aou.A dc ApccZcax pnctcxtcA dc ca^a/id, 
Accoutumc ma Zconc d dcA phZZtncA Zn^âmcA."

(Zn "La PcAtnuctZon")

Jesus faz raras aparições nas F1ores do Mal . Em "Re 

niement de Saint-Pierre", evocam-se episódios de sua infância 

evangélica. Mesmo assim, o poema permite uma leitura alegóri

ca, sugerida por alguns críticos, transformando-o no símbolo 

de um ideal renegado.

A mesma trindade ê reencontrada em Rezas do Diabo , 

em que Deus se faz frequentemente presente na figura do Filho. 

Jesus é o Cristo Redentor, o Divino Mestre, o Nazareno, filho 

de Maria e do carpinteiro José, o autor de milagres como a 

ressurreição de Lãzaro, o Deus feito homem. A tentação de
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Cristo é inclusive tema freqíiente das Rezas do Diabo (16).

A este Jesus evangélico opõe-se a figura de um Dia 

bo alado - "asas rebeldes do demônio"; "asas foscas do diabo"; 

"asas de Lucifer"; "asas sulfúreas" - que carrega o homem, a^ 

traves do espaço. Não faltam descrições físicas:

”..................................... uma ^ZguA.a eóguZa,
de ^ogo, chamejantcé ZãbZoò

(Zn "Sonetos dc um mago”}

”..................................... entn.e chamaé vZu ^>un.gZn.,
cé&Lanha c beta,
A ^Zgufta do VZabo - o eten.no Veuò do vlcZo -

TZnha Satã na finante um nútZZo dtadema, 
Vo& ombn.06 the caZ^a a pún.pun.a, de gema 
e de oun.o on.nada ...........................................

(Zn ”São Man.tZnho ”)

”n.ubn.o manto do DenwnZo”

(Zn "Herança do Mat”)

Qua-áâ# se espera ver surgir um capeta de capa verme

lha e rabo, gargalhando, com seu tridente na mão, conforme o 

configura a imaginação popular. Um demônio em situações pungeji 

tes, como o de "Nostalgia do Céu", cujos olhos ficam " rasos 

d'ãgua" ao se lembrar do céu. Bastante diferente, portanto, do 

Satã Trismegisto, entidade encarnadora do Mal na obra baud£ 

1 ai riana .

(16) Poemas que falam na tentação de Cristo e dos Santos: "A tentaçao de 
Cristo", "Visão de Santa Brígida", "São Martinho", "Doutor Fausto".
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No catecismo queiroziano, opõem-se o Cristo Redentor 

e o Diabo Tentador. Tinha razão Belmonte na sua ilustração da 

edição de 1939 de Rezas do Diabo: um Cristo de longo manto braji 

co, mãos postas, olhar perdido para o alto e um diabo de manto 

negro, asas de morcego, a mostrar, curvado, o abismo, com suas 

mãos de garras longas. 0 livro sugere tal ilustração, descabi

da se aplicada ao satanismo de Flores do Mal.

Em "Magias da carne"; predomi na a temãtica amorosa e 

um sensualismos febril que, em alguns momentos, ainda trai a 

leitura da poesia teofiliana:

’’e44a boca que e afaga"

{Zn "1/uZnuA amon.Z&")

e

"Cuja Zuz e/LueZ me afaga, 
Cujo afago me Zo/ttu/La"

(Zn "Eòfange", de T. VZa^>) 

"Ve>tde& oZhoA de pê/cfado a&iatZvo"

(Zn "1 ftscepatáveZ.")

e

"VZb/ta na Zua voz um peAjZdo a&ia£Zvo" 

(Zn "A VozJ de T, VZaA)

0 primeiro soneto, "Irreparável", nada tem de comum 

com seu homônimo das F1ores do Mal. Trata-se da descrição de jj 

ma figura feminina que desperta sentimentos contraditórios:

"EZó a muZheti que eu amo e que eu odeZol"

Predomina a sensualidade e de seus olhos emana o fij 

tro, metaforizado através do absinto. Na verdade, méis interes^ 

sante do que o poema, ê a epígrafe, em que Wenceslau de Queiroz 

define o que e, para ele, o satanismo de Baudelaire:
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"ImpA-eó^ão de uma ãgua-^oAte - ’ A bebedoAa de ab 
htnto’ - de. Fettcten Roph, um doh matdttoh tnt- 
ctadoh no ehptAttuatthmo da tux.ÚA.ta de. Saude- 
tatAe: - o Satanthmo."

Assim, o Satanismo excluiria Satã e concentrar-se - 

ia numa visão do sensualismo, realizado provavelmente em pe 

ças como "Nova Eucaristia" e especialmente em "Missa de Amor", 

em que elementos litúrgicos prestam-se a construção de imagens 

amorosas:

"SobAe o teu branco ventAe, coa. de tette, 
-Átuctnante maA.moA.e de PaAoh,-
Canto, Õ meu honho, a mthha do detette, 
Eu, o mtnthtAo de teuh honhoh Aano&.

LubA.t£tcam-te oh othoh, como o azette
Va tampada de um tempto, oh ehtoh ctaAoh
Va votúpta... AZ, ahhtm, amo-te, amet-te, 
kttaA ungtdo de meuh betjoh caAoh.

Vamohl Que ah hÕhttah bAancah do teu heto 
TAemutah, hattem da camtha, touca... 
Que o cáttx heja a tua boca tangue...

Ve joethoh, pAehto! A mthha vat em meto,...
-Pode o betjo cantaA na tua bocal
-Pode AompeA a 0A.quehtAa do teu hangue!"

A intenção e provavelmente a de chocar e o recurso 

não e novo, se nos lembrarmos de "Sob as naves", poema em pro 

sa de Missa!» publicado a 24.03.1892. Apesar da responsabili

dade atribuída a Baudelaire, esta postura estã mais próxima de 

Huysmans, que f°rnece a epígrafe de "A Tentação de Cristo": 

ntendant deh homptueux pecheh et deh gAandh 
vtceh, Satan, c'eht tot que nouh ad.oAonh,Vteu 
togtque, Vteu juhtel"

Os recursos utilizados em "Missa de Amor" evocam mais 

4. monte a orgia litúrgica da missa negra que Durtal , pe£ di retanien 3 3 -
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sonagem central de Lã-bas, busca assistir durante todo o roman 

ce. Inserem também a concepção de amor, no melhor estilo deca 

dista, transformando-o em manifestações de luxúria.

0 segundo poema de "Magias da carne" ê uma paráfrase 

de "De profundis clamavi", como classifica o próprio autor: 

"ExoAo-íe piedade, Zmplo?to-ie boco^o, 
Peáte ablémo onde jaz meu £ftlo colação, 
Onde eu vtvo a moA.A.CA., onde, a vlveA. eu mosuto, 
Cheia a boca, dc ^el, dc hoMcoti, dc maldição...

£ uma /Legião pola*. que cm lãg/Llmab peA.co^o, 
Com oá pCÁ hobt.e a neve, o olha/L na e^cuA-ldão, 
Que encobre o ceu azul como chumbado £o^oí 
Um paló Aem calou e bem vegetação.

Acontece, po/tem, que a luz de um boi de gelo 
T*.ebpabba alguma vez a ebcu^ldão pola/i, 
Como be a tsiebpabbabbe um algldo cutelo...

E blnto em cada ^Ib/ia um u^tbo branco a ulvast, 
-T^Ôpego o pabbo, o olhaft em chama, hlh.buto o pelo,- 
Com ^ome do teu beijo, arcanjo tutelai'."

Nas F1 ores do Mal, o poeta implora a piedade, num jj 

niverso de horror e de blasfêmia, comparado pelo vazio e pela 

frieza ao mundo polar. Inveja a sorte dos animais, para quem 

não existe o passar do tempò:

"J1 Imp-êo^e ta pltlé, Tol,l1anlque que j’alme, 
Pu ^ond du gou^fte obbcuf. ou mon coeu^t ebt tombe. 
C'ebt un unlve>tb moA.ne ã 1'hoA.lzon plombe, 
Ou nagent danh la nu-ct l ’ ho^^ieu^ et le blahpheme;

Un holell hanh chaleut. plane au-dehhuh hlx molh, 
Et leh bíx aut^eb motb la nuít couvâc la ten^e; 
C'eót un patjò pluó nu que ta te^^e potaine;
-Ul bêteh, nl siuibheaax, nl veidutie, nx botb!
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0^- n'eòt pa^ d ’ Ro/iA.euA. au monde. qut AunpaòAe 
La ^otde c^.aaate. de ce òotett de gtaee 
Et eette tmmen&e nutt Aembtabte au vteux ChaoÁ;

jatoaAe te áo/lí deé ptuò vttò antmaax 
Qat peuvent ée ptongen. dan& an óommett òtuptde* 
Tant t^cheveau du tempé tentement &e dêvtdel”

No primeiro quarteto, Wenceslau de Queiroz conservou 

o tom exortativo e o mesmo universo. Hã um interlocutor preseri 

te, expresso através do pronome da 2- pessoa: "exoro-te" e "im 

ploro-te". 0 "Toi", grafado em maiuscula, no 19 verso francês, 

deu margem, com sua dubiedade, a interpretações diversas: S£ 

ria Deus ou Beatrix, símbolo da consolação (17). Qualquer que 

seja a interpretação, o fato e que o vocativo as permite varia^ 

das. No último verso, o "te" da paráfrase perde este status e 

configura-se na evidência de uma figura feminina: "arcanjo t£ 

telar".

A descrição da região polar e conservada no 29 quarteto e 

19 terceto. Persistem elementos traduzidos diretamente: "terre 

polaire "/"região polar"; "ce soleil de glace"/"um sol de gelo'.' 

"Cette immense nuit" recupera-se em "escuridão polar", mas sem 

a comparação com o caos.

(17) "Des commentateurs ont jetê de vaines obscuritês sur ce sonnet, et 
soutenu contre toute vraisemblance que cet 'unique' auquel s'adresse 
le poête, c'etait Dieu. Le texte de la publication preoriginale de 
1851 suffit, ã lui seul, ã ruiner cette interprêtation. Baudelaire 
s'adresse ã Beatrix, ã la femme qui devrait avoir pitiê de sa misere 
morale, ã celle dont la vocation est d'être sa consolatrice. La ma^ 
juscule de 'Toi', oú les exegêtes ont cru trouver un argument en 
faveur de leur opinion, n'apparaTt qu'en 1857, et son absence, en 
1851 et 1855, acheve d'enlever a cette hypothêse toute soliditê."

ADAM, Antoine. Introduction, releve de variantes et notes.

in BAUDELAIRE, Charles. Les Fleurs du Mal. Paris, Garnier, 1961. 
p. 313.
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Mas, no último terceto, instaura-se a diferença, pois 

tido do "De profundis clamavi" francês ê completamente al oserib^^ r
terado. Na versão brasileira, o generalizado "vils animaux"par. 

ticulariza-se no urso branco, animal polar, metaforizando o d£ 

sejo do poeta, conforme a moda poética do momento.

Estão ausentes da paráfrase todos os elementos meta^ 

físicos do poema francês: "gouffre obscur", "univers morne" , 

"vieux Chãos", "l'êchevau du temps". Esvazia-se o sentido do 

original, em que o poeta descreve sua desolação interior, cl£ 

mando por um lenitivo.

Comparemos este soneto que Wenceslau de Queiroz cla£ 

sificou de paráfrase e que J.A. Haddad relaciona como tradução 

a "Gelo Polar", poema amoroso que se utiliza de elementos pol£ 

res:

"Ro£e do tempo na llmoòa penha 
Um ano maló, e venha malé um ano, 
Roto. eòte ainda, e malò um out^co venha...

Que Importa! it no Aelo teu não medn.a 
Desengano nenhum, nenhum engano, 
Pois que ele abriga um colação de pedx.a.

A Indiferença e tanta, é tanta a neve 
Que no teu selo ãlgldo se acama, 
Do teu amon e tão gelada a chama, 
Que a amar-te, estãtua, já. ninguém se atreve...

E acu eu te desse o meu amor, em breve 
Sei que se tornaria, altiva dama, 
0 meu amor, a minha ardente chama, 
-Um urso branco ulvando sobre a neve..."

0 universo de gelo e de neve e utilizado para de£ 

crever a indiferença e a frieza da amada. 0 urso branco repete 

-se como metáfora do amor e do desejo do poeta. Estamos num con 

texto lírico-amoroso, sem extrapolações metafísicas. Na sua pa
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rãfrase, alterando o último terceto, Wenceslau de Queiroz trans 

formou "De profundis clamavi" num poema amoroso que se insere 

com fluência e coerência no seu universo poético, ao lado de 

outros como este "Gelo Polar".

Em Salmos e Exorcismos, predomina a tematica metafí

sica, o questionamento do sentido da existência, o ser humano 

que se debate ante a Dúvida e a Dor. Embora o tratamento do te 

ma, superficial e ingênuo em muitos momentos, distancie-se do 

tom baudelairiano, e significativa a escolha do poema traduzi

do das Flores do Mal - "Le Couvercle" - que também trata do Ho 

mem debatendo-se diante dos mistérios do universo.

A tradução - "0 ceu" - omite, desde o titulo, a metã 

fora do caldeirão. Mas conserva e acentua as imagens da existêji 

cia como um espetáculo teatral, alterando, nesta direção, os 

tercetos:

"En haut, te CZet! ce muA. de caveau quZ fétou^e, 
Pta^ond tttumtné patt um opé^a bou^e
Ou chaque htí>th. ton ^oute un &ot en^angtanté;

T<z.fiJi<Lufi du ttbeh.ttn, eàpotft du ^ot eh.mtte:
Le CZet! couve^cfe noZh. de ta grande mah.mZte 
Ou bout t*Zmpeh-eeptZbte et vaàte HumanZté.”

E temos, na tradução:

"Sempre o Céu! temp/ie o Céu! - teto que n ZtumZna, 
No teatro do mundo em que o Homem ftepfieò enta 
-Maòeah.ado hZ-&th.Zão! - a. comédZa dZvZna;

Em que o homem, - pobfte atoi, eheto de de*enganoò, 
DaA paZxõeò a/tfiaAtando a teh.h.Zv et tormenta, 
Cho-ia, btaó^ema e h.Z - hã mat^ de dez mZt ano&...,,
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"Plafond illuminé", "opera bouffe" e "chaque histrion" 

são recuperados em "teto que se ilumina", "mascarado histrião" 

e "comedia divina" e ainda se desdobram em "teatro do mundo" e 

"pobre ator". Neste sentido, a tradução de "Le Couvercle" il£ 

mina também outros poemas de "Salmos e Exorcismos" em que apar£ 

ce a metáfora do teatro para a vida:

"Pe-óCieu po/i tAAo mtnha Aã eonActência 
Ao atentafv, no patco da extAteneta, 
Em tantoA homenA e tão poucas atmaA."

(tn "0 eApetãeuto da vtda")

Em "Autozpsia", o "eu" poético é um cadáver que dialo 

ga com o anatomista, para bradar na última estrofe:

"EtA a cena ^tnat... VamoA! afvfieta o pano
Sobfve o meu eofvpo nu, Aem geAto e Aem ação...
Que tmpofvta! Vtbfve em mtm todo um ctamofL humano

Ve dofv e matdtção!"

E ainda:
"Não tmpofita.' a eavetfia atnda ftt matA ^oftte, 

PotA que eta paAAa, então, a mãAcafva deAetda, 
Va comedta da vtda ã eomédta da mofite."

(tn "A cavetfva humana")

Este último poema trata do tema da decomposição da 

matéria e da putrefação que- aguarda o ser humano, designado por 

"animal humano". Tema que retorna em "Ilusão da carne", pálida 

chafiogne, em que o poeta abraça a amada e reflete:

"Não paAAaA, £tofv, de um eAqueteto tmundo, 
Que apefvto noA meuA bfvaçoA, dettfvante, 
Como u.m teAoufvo Aem tguat no mundo..."
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Pudemos, assim, observar na obra do "Baudelaire pau 

listano" manifestações variadas do satanismo decadista.

ta contra Deus pela condição miserável do ser humano, o entre 

laçar da liturgia e da luxúria, episódios da tradiçao crista 

vistos de uma perspectiva profana, pactos faustíanos com o Di£ 

bo e a presença de um Demônio corporifiçado numa imagem de £ 

rigem popular.
Mas a proposta de "Arte Maldita" - cristalizar no 

verso "o sonho astral do coração perverso" - não se realiza e 

embora diversificado e presente na maioria dos poemas, o sat£ 

nismo queiroziano situa-se sempre no plano literário, sem in. 

tegrar o Mal em outros planos da existência e sem aprofundar, 

através deste tema, a visão do ser humano. Nisto distancia-se 

do satanismo baudelairiano, pelo que Fernando Carvalho carac

terizou como a ausência do motivo psicológico (18).

0 satanismo baudelai ri ano não se restringe a mero 

motivo literário, mas traduz uma concepção existencial e est£ 

tica solidamente construída, que se manifesta em praticamente 

todos os aspectos de sua obra, ultrapassando os limites das 

Flores do Mal.

(18) "Não achamos de cunho baudelairiano o satanismo de nosso poeta uma 
vez que falta a ele, como aliás a todos os pretensos discípulos de 
Baudelaire, o motivo psicológico._0 nosso satanismo, com seu cará
ter mais conceptual de que psicológico, e um prolongamento do espl 
rito polêmico que caracterizou o naturalismo da língua portuguesa. 
E se algumas vezes Wenceslau deQueiroz se aproxima do simbolismo 
ê mais por deixar a sua linguagem impregnar-se de vocabulário sim 
bolista. Porque o satanismo de caráter polêmico já aparece aqui em 
realistas como Fontoura Xavier e Carvalho Junior e atê na nossa poe 
sia parnasiana.11 op. cit. p. 15. ~
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0 seu projeto estético repousa, de forma consciente, 

na presença do Mal, segundo suas declarações no segundo proje

to de prefácio das Flores do Mal:

"Pca poeteò tttuA&iei & ’éZaZenZ pa^-tage depaZ^ 
tongtempò teá piovtneej» ^teu/iteò du djjmatne 
poettque. 11 m’a pa/tu pZaZóanZ eZ d’autant ptui 
agA.eabte que. ta tache etatt ptuô dt^tctte, 
d' zx&taÁJLZ ta beauté du Mal.n (19)

A este projeto estético, corresponde uma postura fi_ 

losõfica^ pois Baudelaire acreditou na realidade do Mal, na v^ 

são de um ser humano dilacerado entre uma aspiração de Infini

to e uma atração satânica de igual amplitude:

"Itya danò tout homme, à toute heu/te, deuK po£ 
tutattonb AtmuttaneeA, t'une Vteu, t’au- 
t/ie vtu Satan."

Essa ambivalência impregna não SÕ o misticismo, mas 

também a visão existencial baudelairiana, que se exprime atra 

vês do oximoro: "horreur de la vie"/"extase de la vie". Esteri 

de-se ao erotismo, criando essas figuras femininas dicotômicas 

esses anjos demônios, cujo corpo ê o espaço por excelência de£ 

sa ambivalência que se estende pelos vários ciclos das mulhe-

(19) BAUDELAIRE, Charles. Les Fleurs du Mal. Paris, Garnier, 1961. 
p. 248.
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res baudelairianas (20). Estende-se igualmente ã concepção do 

riso e do cômico, em cuja análise se revela, uma vez mais, a 

relação do humano e do satânico:

"Le AatanÁ-que., ut done p^lo^ondíme.nt 
huma-scn" ( 21 ) .

Satã não é, portanto, para Baudelaire, mero motivo 

literário, mas um dos polos de sua concepção existencial e e_s 

tética, aquele que "tient les fils qui nous remuent". E o dajn 

né, em tudo semelhante a Deus e que aspira a usurpação dos p£ 

deres e da própria natureza divina. É a figura majestosa do 

anjo decaTdo, cuja revolta cria uma perspectiva de ascensão.

Através do satanismo, o poeta francês aprofunda seu 

conhecimento da alma humana, o que não acontece em nenhum mo 

mento com o satanismo de Wenceslau de Queiroz que, longe de £ 

tingir esta amplitude situa-se na esfera de transgressão do 

discurso bíblico, sem mesmo chegar a subverter-lhe, de forma 

convincente, a ética.

(20) Apenas para citar alguns exemplos:
"Et je buvais ton soufflé, Ô douceuri Õ poisonl" 

(in "Le Balcon")

"Charmant poignard, jaillis de ton étui!" 
(in "Le Possédé")

"Je serai ton cercueil, aimable pestilence! 
Le têmoin de ta force et de ta virulence, 
Cher poison préparé par les anges! Liqueur 
Qui me ronge, o la vie et la mort de mon coeur!" 

(in "Le Flacon")

"Tu me déchires, ma brune,
Avec un rire moqueur.
Et puis tu mets sur mon coeur 
Ton oeil doux comme la lune" 

(in "Chanson d'aprês-midi")

(21) BAUDELAIRE, Charles. Oeuvres completes. Paris, Senil, 1968.



CAPÍTULO IX

CRUZ E SOUSA
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J. CRUZ E SOUSA: 0 EMPAREVAVÕ

Se os poetas de que antes nos ocupamos, parcamente 

citados, quase ausentes de historias literárias e de antoljo 

gias, exigiam apresentação, o mesmo não acontece com Cruz e 

Sousa (1). A biografia dramática do introdutor do Simbolismo 

no Brasil e o destino de sua obra são amplamente conhecidos. 

Alcançou-se mesmo uma visão critica de um certo equilíbrio eji 

tre atitudes extremadas como "a oratória apologêtica de poj£ 

cos" e "o panfleto demolidor de outros", conforme pleiteava £ 

duardo Portella, em artigo de 1961, comemorativo do centenário 

de nascimento do poeta (2). Atualmente, hã condições de não 

se rechaçar sua poesia com a veemência de José Veríssimo, nem 

de se endeusar sua figura com a fraternidade carinhosa de Ne£ 

tor Vitor.

Pareceu-me, portanto, mais pertinente para a natur£ 

za deste trabalho, em vez de repetir inúmeras apresentações do 

poeta catarinense, chamar atenção para as comparações entre e 

ele e o autor das F1ores do Mal, feitas por críticos de uma e 

de outra das referidas posturas.

A insistência desta comparação e a convicção com que 

a crítica relaciona os dois poetas transformariam em flagran

te lacuna a ausência de Cruz e Sousa num trabalho sobre a iji 

fluência de Baudelaire no período de 1870-1900. Nesta perspe£

(1) Excetua-se Vicente de Carvalho, conhecido e reputado. Mas, no âmbito 
deste trabalho, não pode ser considerado um poeta de primeira plana, 
pois sõ ocupei-me de alguns poemas de sua fase imatura.

(2) Jornal do Comércio. Rio de Janeiro, 08.10.1961
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tiva, impõe-se a inclusão de seu nome neste trabalho. Por ojj 

tro lado, a presença de um poeta desta amplitude e complexida^ 

de junto a outros nomes de menor porte poderia suscitar pro 

blemas, sua abordagem demandando um maior aprofundamento. Mas, 

o enfoque particular deste trabalho delimita os contornos das 

análises ã esfera que possa refletir a repercussão da obra de 

Baudelaire. Restri ngi-me, assim, ãs trilhas percorridas pelos 

poetas anteriores tal como circulam na poética cruz-sousiana e 

aos aspectos novos que ela soube captar na obra do poeta fra£ 

cês.

Os dois poetas apresentam alguns traços biográficos 

comuns: eram ambos marginalizados socialmente e afogavam-se em 

um mar de problemas financeiros que enfrentavam de cabeça e£ 

guida, mantendo sempre veemente dignidade. Na juventude, em 

fase de largueza, eram dándis elegantes, de vestimenta impecã 

vel e coletes acintosamente coloridos.

Sobre sua aparência física e seu modo de se vestir, 

na juventude, temos depoimentos de contemporâneos.

”MZnce, -Ce cou degagê..., deò manchetteò intac 
te*, une lege*.e canne ã petite pomme d'o*. ã 
ta main, et df un paó òouple, lent, ple&que 
fiythmique". (3)

De Virgílio Várzea sobre Cruz e Sousa:

"De um talhe espiegle e elegante, muito p*.eocu 
pado eom ma peòéoa, C*.uz, como acua paié não 
pneeiAaAAem de òeu auxilio pa*.a vive*., gaita
va tudo o que ganhava, na& liçõe* pa*.ticula*eA

(3) PO^MIER, Jean. Dans les chemins de Baudelaire. Paris, Corti, 1945. 
p.22. '
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Que tinha, cm XA.a/e4 vafiiadoit, £inoò c bem-^í 
to&, pito que. andava ie.mpfte. muito aiti>e.ado e be.m 
ve.&tido, de.it pent ando ainda, poft e.itite. tado ,maio_ 
fte.it o dioiidade.it e. inve.ja.it." (4)

Segundo depoimentos. Cruz e Sousa teria tomado cori 

tato com a obra de Baudelaire através do Dr. Gama Rosa (5) ,

em sua rápida temporada carioca de 1888.

0 conhecimento de certos autores estrangeiros pare

ce ter sido imprescindível para se tornar simbolista. Nestor 

Vítor dá a receita do "simbolismo radical", tal como era eni 

tendida na época, no Rio de Janeiro:

"Sinônimo de. de.c.adiómo ã Ve.x.taine., de. iataniimo 
a Baude.iaifte., à Huyi>mani>, de. ne.£ziibatiitmo à 
Eugênio de. Caitfto, e ate. me.i>mo, inge.nuame.nte. vm^vajO-Iísk^ 
Ftaubefit ou à Goncoufit. " (6)

A referência ao Simbolismo é importante, pois esta 

estética esta inevitavelmente ligada na França ao nome de Bajj 

delaire e no Brasil, ao de Cruz e Sousa. Baudelaire está para 

o Simbolismo francês como Cruz e Sousa para o brasileiro: am 

bos são apontados como iniciadores desta estética.

(4) apud VITOR, Nestor. Cruz e Sousa. In: COUTINHO, Afrãnio. org. _Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL, 1974. (Coleção 
Fortuna Crítica; v.4) p.lll.

(5) 0 sociólogo Dr. Francisco Luis da Gama Rosa foi Presidente da Províji 
cia, hoje Estado de Santa Catarina de 1883 a 1884, ocasião em que se 
aproximou de Cruz e Sousa, chegando a nomeã-lo Promotor de Laguna , 
cargo que não assumiu pela forte oposição encontrada entre 
os chefes políticos.

(6) op.cit. p.123.
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Quando se estuda as origens do Simbolismo europeu , 

chega-se as Flores do Mal e a teoria das "correspondências" , 

sendo quase infalível a referência ao 89 verso de "Correspon- 

dances" que consagra a sinestesia como a expressão de uma com 

preensão integrada do ser humano e do cosmos:

"Leó paA.^umó, couíeuA.4 zt òoné ií ^.cpondcn^’

Cruz e Sousa ê considerado marco inquestionável do 

Simbolismo no Brasil, com a publicação de Mi ssal e de Broquêis, 

em 1893. Antes do monumental levantamento de Andrade Muricy , 

alguns críticos, como Roger Bastide, identificavam inclusive o 

Simbolismo brasileiro com a figura do poeta catarinense:

"0 SimboZiAmo, aZiã&, não vingou no e. o
auto*, de. Mi-i&ai. ^icou aqui quaóe. como o único 
grande. ne.pn.e.t>e.ntante. de.Áòa e.óco£a." (7)

Por outro lado, Baudelaire ê o primeiro elo da co_r 

rente que conduz ã poesia moderna. Ja Rimbaud considera-o "le 

premier voyant" e Mallarme declara começar onde ele parara. 

Marcei Raymond considera-o uma das fontes da modernidade (8)e 

H. Friedrich, ao estudar as estruturas da lírica moderna co 

meça pelo poeta francês, T.S. Eliot, para quem Baudelaire ê o 

poeta por excelência da modernidade (9).

(7) A Nostalgia dc Branco. In: op.cit. p.159.

(8) De Baudelaire au Surrêalisme. Paris, José Corti, 1952. p.ll

(9) Structures de la poêsie moderne. Paris, Denoêl-Gonthier, 1976. 
p.39.
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A crítica brasileira também insere a poesia de Cruz 

e Sousa na modernidade. Em 1927, Nestor Vítor jã era conscieji 

te do papel que ela ocupava, equiparando-a inclusive a nomes 

internacionais como o do próprio Baudelaire:

”A ob/ta de Cauz - baAta Zaao, não ê a doA panna 
AZanoA - entnonca com a poeAZa atuaZ do OcZden 
te. Etc c maZA ’ ^utuntAta', no a£to AentZdo da 
paZavna, do que muZtoA ^utunZAtaA dc hoje. E 
o que acontece com Edgand Poe, com WhZtman,noA 
EAtadoA UnZdoA, com BaudeZaZne, com VenZaZne , 
com MaZZanme, na poeAZa ^nanceAa. Porque, como 
CAteA, dZAAe~o muZto bem o Sn. João da SZZva , 
jatando de BaudetaZne, etc, com acu AubjetZvZA_ 
mo emocZonaZ, ’neZntegnou a poeAZa , de^ZnZtZva 
mente, noA acua ZegZtZmoA domZnZoA’. 0 aZcance 
da obna de Cnuz e SouAa, no BnaAZZ, eAtã neAAe 
goZpe de genZo. Todo movZmento poetZco vanguan 
dZAta atuaZ tende pana caau ZZbentação, cada 
vez maZon, da poeAZa, tZnando-Zhe toda ganga 
de ZZtenatuna poAAZveZ." (10)

Andrade Muricy considera Broquéi s o primeiro passo 

da poesia brasileira em direção ã modernidade:

"VZndo cZnco anoA apÕA o auccaao daA PocaZoa , 
de BZZac, quando jã anteA dZAAo AZbento de OZZ 
veZna e PaZmundo ConneZa ac tZnham ZmpoAto ã 
opZnZão, BnoquéZA dava, com a poeAZa bnaAZZeZ- 
na, um AaZto pnodZgZoAo pana a modennZdade." 
(11)

Além destes pontos comuns que podem ser levantados, 

a crítica faz comparações explícitas entre a obra dos dois poe 

tas. José Veríssimo apoia parte de sua analise nas influências 

sofridas por Cruz e Sousa:

(10) A infantilidade de um príncipe. In: op.cit. p.56.

(11) 0 Cisne Negro Cruz e Sousa (1861-1961). op.cit. p.70.
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"Mão pode, também e pela meòma fiazão, pfietendefi 
eAte tZtuZo [de SZmboZZótà^ o Sfi. Cfiuz e Sou- 
ía, 0 éeu ZZvfio de vefiioi BfioquéZé é apena& 
de. um pafina&Zano que. Zeu VefiZaZne, 4em poMuZfi 
de&te, em gfiau aZgum, nem a ^aeZZZdade de Z 
deaZZzação poétZea, nem a iZneefiZdade da emo_ 
ção afitZ&tZea, nem a eZéneZa Znata da ZZngua, 
nem a pZaótZeZdade daò ^ofimai métfiZeaò. Mão 
hã neéóa fieunZão de poemas, na maZofiZa Aone- 
to.&, nada, òenão taZvez a Zntenção gofiada, quea 
&aça eZaóóZ^Zeafi na poeóZa àZmboZZòta. São u 
ma ^niénça^ ^aZha de BaudeZaZfie, modZ^Zcado pe 
Zo poeta de Fêteò GaZante-i. ” (12)

Poderiamos eventualmente discutir o que seria uma ”i_ 

mitação falha". 0 crítico não chega a explicar o que entende 

por isso. Mas, mesmo retratando-se em texto posterior, José Ve 

ríssimo ê crítico ferrenho de Cruz e Sousa e sua intenção é de 

sabonadora, sem que aponte exatamente o que o poeta catarinen

se imita do francês.

A crítica ê tanto mais contundente na medida em que, 

em outros textos, José Veríssimo reconhece que a existência da 

literatura em povos em formação e empreitada difícil. E a di 

ficuldade seria justamente diluir uma influência, um tema im 

portado, na fisionomia do povo que os toma emprestados:

"0 que. nÕA chamavamoi aqut ’ nacZonaZZómo 1 em 
ZZtefiatufia efia evZdentemente uma concepção e^ 
tfieZta e apoucada; o ’nacZonaZZómo ’ quando não 
é o que. jã de. maZó ZntZmo, de. maZò conòubÁtan 
cZa£ e. de. maZ& AutZZ também na a£ma de um po_ 
vo, e que òeuò e&efiZtofieò e afitZótaó tfiaduzem 
nai iuaó obfiaò, quaZquefi que Aeja o aàòunto ;

(12) apud GÜES, Fernando. Cruz e Sousa ou o carrasco de si mesmo. In: op. 
cit. p.340
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quando não e esse sentimento indefinivet, mas 
vivo, que. faz que Chateaubriand, fazendo in 
dianismo americano, seja francês, que Shakes- 
peare dramatizando a vida romana seja essen
cialmente inglês, 0 que Goethe permaneça ate 
mão, mesmo quando seu aneto e ser grego, ape 
nas pode ser uma feição, um aspecto, um gene 
ro na literatura, jamais toda a literatura. É 
verdade que sem aquela espécie de nacionalis
mo, quase impossível de existir em povos em 
formação como nos americanos, não pode porven 
tura existir também literatura." (13)

0 mesmo argumento, a influência de Baudelaire, servi_ 

rã para que 0 jã citado Eduardo Porteila chegue a uma conclusão 

conflitante com a de José Veríssimo: a da brasilidade de Cruz

e Sousa:

"Cruz e Sousa foi a estitização ou reação bra 
sileira diante de um Simbolismo eminentemente 
francês. No processo dialético da obra do gran 
de poeta negro está a nota mais tipicamente 
brasileira de um movimento que era francês. A 
condição do etnicamente marginal, do 'empare
dado' , agravada petas suas debitidades físicas, 
outorgou-lhe uma cosmovisão de tal maneira pe 
cutiar que 0 distancia convenientemente dos 
seus companheiros franceses. Mesmo dos que , 
como Baudelaire, exerceram real influência no 
poeta." (14)

(13) Alguns livros de 1900. In: Estudos de literatura brasileira: 3^ sé 
rie. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1977. p.154-55.

(14) Aventura e desengano da periodização literãria. Jornal do Comércio, 
23.ago.1959.
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Cruz e Sousa seria, então, tão brasileiro, fazendo 

poesia simbolista, quanto Chateaubriand francês, escrevendo o 

bras indianistas.

Mesmo chegando a opiniões conflitantes, os dois crT 

ticos são unânimes em reconhecer que hã reflexos da obra do 

poeta francês no nosso simbolista. Mas parecem considera- los 

evidentes, sem apontar exatamente no que consistem. Andrade 

Muricy ê mais preciso ao falar da influência de Baudelaire. A 

ponta na poesia de Cruz e Sousa "um iatan/.imü dcsi-Zvado do fto_ 

mantZAmo, vZa Baude-CaZAe. E^^e AatanZAmo, neZe expA.ZmZa &Zgu 

n.aç.ão de AcvoZZa, como naA FZqslca do MaZ. ^.cp^-CA cntava Áncon 

fio ttmZAmo, antcA dc AOi. tomado A objetado como cZcmcnto dccoA.a- 

£Zvo c dc pZto^tcACO pctoA cpZgonoA do SZmboZZAmo, cm Fiança 

como no BnaAZZ." (15).

Segundo Muricy, as influências de Baudelaire, Sh£ 

kespeare e Antero de Quental seriam as mais significativas na £ 

bra de Cruz e Sousa. Mas atribui sua originalidade sobretudo 

ã sua existência e personalidade e não sõ a meras influências 

1i terãri as (16).

(15) op.cit. p.61.

(16) "Cruz e Sousa em 1893, ano de Missal e Broquêis, ja lera muito, ata 
balhoada e numerosamente: brasileiros, portugueses, franceses. Nã 
da de Hispano-Americano-, mas sim do americano Poe através de Baudê 
laire, o seu ‘belo Charles voluptuoso e melancólico, profundo e 1T 
vido de clara e deslumbradora beleza'. Este (muito mais do que Ver 
laine, que influiria sobretudo em Alphonsus de Guimaranes e Emili^ 
no Perneta), e talvez tanto quanto Sha kespeare, e também Antero de 
Quental (seu irmão ontolõgico) lançaram Cruz e Sousa para a origi
nalidade profunda, muito mais trabalhada pela sua vida terrível (mi^ 
séria, doença e deg^nesaçao de justiça) do que por influxos liter£ 
rios." op.cit. p.69. d ~
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Marco significativo da fortuna critica de Cruz e 

Sousa são os quatro ensaios de Roger Bastide, frequentemente 

retomados, dos quais nos interessa "Cruz e Sousa e Baudelaire".

Trata-se de um rápido ensaio, no qual o crítico 

ponta temas comuns aos dois poetas: a mulher de cor, a cab£ 

leira, o vinho, a putrefação, as correspondências e a maldição 

do poeta. Norteado sempre pela busca da criação de uma poesia 

afro-brasileira, Bastide detecta, apesar da temãtica comum, 

ma grande diferença de mentalidade, a partir do catolicismo de 

Baudelaire, que corresponde a um misticismo anímico, do mundo 

das essências^ na obra de Cruz e Sousa, refletindo, não uma no 

ção de pecado, mas a dos preconceitos sociais e raciais.

Apesar de pioneiro e de ser o único estudo especifi^ 

camente sobre a influência de Baudelaire nê poesia de Cruz e 

Sousa de que tomei conhecimento, praticamente limita-se a cons^ 

tatar a presença dos temas comuns. É o que acontece em rela

ção ã cabeleira, temãtica ã qual consagra apenas um pequeno pa^ 

rãgrafo, nada lhe acrescentando ao longo do ensaio:

"Ôu&io tema baudetatA.tano e o da eabetetua. 
íAopZcaf, deócobeA.Xa de peA^unieó exótico*, 

oceano de p/iazeA.. Matiafcmé deu outaa *tgni^ica 
ção ao tema, *ub*t-ituindo a cabetet/ia peto ca 
pacete dourado da nó^dica. Um e out/to *e encon 
ttiam em C/luz e Sou*a: a touaa ou fiutva noadica 
Ltga-*e ao desejo da muthea branca, da LoA.etey 
germânica, e a outfca *omb/LÍa e quente, ao tado 
noturno da ma poe*ia.u (17)

(17) Cruz e Sousa e Baudelaire (Estudo de literatura comparada). In: op. 
cit. p.170.
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0 único tema em que se aprofunda ê o da maldição e 

da marginalização do poeta, cuja diferença e a conotação so 

ciai, o grito de raça oprimida de que se reveste na obra de 

Cruz e Sousa. Concentra-se num texto em especial: "0 Empareda, 

do":

"... meXamoA.^04eou assim ácu pA.otesto Aactat em 
Aevotta estética, seu Isolamento étnico em lso_ 
lamento de poeta, a baA.A.elA.a da coa. na baAAel- 
Aa dos ^lllsteus contAa os aAtlstas puaos."(18)

Outros críticos contemporâneos não deixam de men 

cionar a influência de Baudelaire, mas sempre de passagem, sem 

demonstrar um interesse específico.

2. SERPENTEANDO ENTRE POÉTICAS

Interpretações ã parte, a crítica está de acordo 

quanto ã obsessão pela brancura que impregna Broquêis. Em to 

das as suas gradações, de forma direta, utilizando metáforas 

de neves, lírios, luas, neblinas, ligando-se a substantivos 

concretos ou abstratos, em opulências, sedas e arminhos, o 

branco tinge o livro de estréia de Cruz e Sousa. Broquêi s são 

os poemas do branco, do vago, do nebuloso, permeados de míst2 

cismo, que configuram a busca de uma expressão definiti va meio 

a uma poesia renovadora e audaciosa no panorama da poesia bra^ 

si 1 ei ra .

Nesta nebulosa branca, desenham-se manchas rubras de 

poemas decadistas, impregnados de um clima doentio, malsão, re

(18) op.cit. p.173. 
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pletos de serpentes, luxúria e sangue: "Lésbia", "Múmia", "L£ 

bricidade", "Afra", "Dança do Ventre", "Serpente de cabelos". 

Sua temática é, em geral, a figura feminina: um tema entre o£ 

tros na poesia de Cruz e Souza e o predileto de baudelairianos 

anteriores. Interessam-nos pela confluência dessas relações : 

com a poesia baudelairiana e com a desses predecessores brasj 

leiros.

"Lésbia", terceiro poema de Broquei s, evoca o tit£ 

lo primitivo de Flores do Mal, "Les Lesbiennes". Descreve um 

tipo feminino sensual, mas sem nenhuma alusão ao lesbianismo, 

deixando inexplicado o titulo, que sÕ se resolve inserido no 

contexto da temática decadista:

"CfiÓton Aetvagem, tlnhofcão taAeZvo 
planta mo fitai, c.afinZvofta, Aangftenta, 
da tua cafcne bãqutca fiebenta 
a vefimelha ex.ploAão de um Aangue vivo. 

Weóóc labío mofidente e convulAZvo, 
ftí, fiZ fitAadaA de ezpfteAAão violenta 
o kmofL, tfiáglco e tfilAte, e paAAa, lenta, 
a mofite, o eApaAmo gélido, aflitivo...

LeAbla neftvoAa, ^aAclnante e doente, 
c.fiuel e demoníaca Aefipente 
daA ^lamejanteA atfiaçbeA do gozo.

Voa te.uA AeloA acZduloA, amafcgoA, 
^luem capfLOA afLomaA e oa letafigoA, 
oa ÕpZoA de um luaft tubérculo ao ...”

Muito diferente dos dois anteriores, espalha uma man 

cha rubra que, seguindo-se a alvura melódica de "Antífona" e 

"Siderações", produz um efeitocromãtico inesperado. Cinco pa 

lavras no primeiro quarteto evocam o vermelho vivo do sangue.
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Duas delas - crõton e bãquica - ressoam com violêji 

cia, pelas suas vogais abertas; ao impacto visual, acrescen

ta-se o sonoro.

A metáfora das plantas e elemento novo e insólito. 

A poesia brasileira, afeita a rosas, lírios e jasmins, a 

plantas delicadas para servir de comparação com a mulher, não 

conhece o crõton selvagem e menos ainda o tinhorão, planta 

considerada venenosa.

No seu artigo comemorativo do centenário de nasc_£ 

mento de Cruz e Sousa, Andrade Muricy seleciona uma dúzia de 

versos como representativos da modernidade de Cruz e Sousa. 

Entre eles, o primeiro quarteto deste soneto, precedido de jj 

ma observação categórica:

vZoZeniamenXe meia^ÕA.Zca4, duma no_ 
vtdade totaZ em noóéai ZetfiaA."

Os seios de Lesbia exalam um filtro entorpecedor, e 

lemento corrente no baudelai rianismo do decênio anterior; a 

qui, ele flui em letárgico luar cruz-sousiano.

Esta Lésbia, "cruel e demoníaca serpente", aparen

ta-se ã galeria de mulheres frias de F1 ores do Mal . A desti^ 

natãria de "Le L/thé", por exemplo, nunca teve coração e de 

seus seios também jorra venenoso suco vegetal:

"Je AuceAaZ, pouft noyo.fi ma fiancoeufi 
Le nepentheó et Za bonne etguZ 
Aux boutò chafimantó de cette goftge atguS. 
Qut n'a jamatA empfitòonné de coeufi."

Além desta relação e da presença do filtro, a ca£ 

ne de um corpo feminino, aberta em ferida e sangue, aparece 

em "A celle qui est trop gaie" e articula, em sanguínea plas^ 

ticidade, a descrição da gravura em "A une martyre":
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”AZnóZ je voudA.aZa, une. nuZX, 
Quand £’heu/te dea votupteA Aonne, 

Ze4 XA-é^o/ta de ta pex.éonne, 
Comme. un. tache, x.ampex. amí bx.utt, 

Poux. chãttex. ta chatx. joyey^e, 
Poux. meux.tx.tx. ton. Aetn pax.donne 
Et £atx.e à ton ^tanc etonné 
Une. bteÁòux.e tax.ge et cx.eu&e, 

Et, vex.ttgtneu&e douceux.! 
A tx.auex.ó ceA tevx.e6 nouvetteé, 
Ptuó ectatanteA et ptuò betteá, 
T,tn£uA>ex. mon ventn, ma Aoeux.!"

E:
"PanA une chambx.e ttede ou, comme en une Aex.x.e, 

L'atx e&t dangexeux et ^atat, 
Oü de A bouquetò moux.anté dam teuxA cexcuetti de vexx.e 

Exhatent teux. éouptx. £tnat,

Un cadavx.e òanó tête epanehe, comme un £teuoe, 
Sux t1 oscetltex. dé^atteste

Un òang ttouge et vtvant, dont ta totte ó'abxeuve 
Avec favtdtte d1 un px.é."

Em "Múmia", também decadista, subjaz o tema da decom 

posição e da devoração da carne. Um ser que não pertence mais 

ã categoria dos vivos dã um- beijo gélido que causa medo, reto

mando a situação de "Le Revenant", em que o poeta aspira reinar 

pelo terror e cujos beijos são tão frios quanto o espaço que 

ele abandona. Em "Múmia", o frio tumular é quatro vezes evoca

do :

"Rtòa punhatA de ^xtgtdoó òaxcaómoó 
e deve dax congéttdoA eépaòmoA 
o teu betjo de pedxa hoxxendo e ^xto!.••
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Comparando:

"Ei je te donneitat, ma biLune, 
Dca batAeiLA ^iLotdA comme Za Zune 
Et deA cuilcaaca de AeiLpent 
ÁutouiL d* une jo&ie. iLampantl

Mot, je veux iLegneiL paiL Z^e-^^iLot!"

Outro poema de carnes explosivas e de luxúria, "Afra", 

proclama os amores estéreis de uma figura majestosa como uma 

deusa, em consonância com a frieza, majestade e esteri1idade de 

certas figuras baudelai rianas, como a do soneto XXVII. Compare 

mos os tercetos finais: 

"Sonho-te deaóa daA ZaActvaA pompaA, 
a piLocZamaiL, tmpãvtda, poiL tiLompaA, 
amoiLCA matA cAteiLctA que oó eunucoA!"

E :
”0ú tout n'eAt qu^iL, acteiL, ZumteiLC et dtamantA, 
RcApZendtt à jamatA, comme un aAt-ie ZnutZZe, 
La ^itotde majeAte de Za AteitZZe."

Em “Serpente de cabelos", o poeta torporiza-se em con 

tato com a cabeleira feminina:

”A tua tiLança negiLa e deAmanchada 
poiL AobiLO. o coiLpo nu, toiLòo Znte.tiLtç.0, 
cZaito, iLadtantc dc ca pZcndoiL c vtço, 
ah! ZcmbiLa a noZte dc aAtiLOA apagada. 

LuxúiLta dcAZumbitantc c avcZudada 
atitavcA dcAAc mãiLmoiLC mactço 
da caiLnc, o meu oZhaiL ncZa CApitcguZço 
^cZZnamcntc, ne.ua trança ondeada. 

E ^Zco abAoitto, num toiipoit de coma, 
na AenAação naitcottca do aitoma, 
dentre a veitttgem túitbtda doA zcZoa.
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^A a oAZgem do Mat, eA a nestvoAa 
Aescpente tentadosta e tenebsvoAa, 
tenebscoAa Aestpente de cabetoA!..."

A referência ao olhar felino e preguiçoso, ao filtro 

entorpecedor que se exala da cabeleira, bem como 0 uso do adje 

tivo "tenebrosa", evocam 0 ciclo Jeanne Duval . Apesar desse 

ressoar baudelai ri ano, este soneto foi provavelmente filtrado^ 

traves de uma leitura de Teófilo Dias, sendo todos os elementos 

aqui presentes, frequentes em sua poesia. Jã ressaltamos?ao e:s 

tudar 0 poeta maranhense, os filtros entorpecedores que se exa^ 

lam da amada, sobretudo da sua voz. A palavra "torpor" aparece 

em diversos poemas seus. Um torpor que abate 0 poeta a partir 

do aroma da voz, como aqui do aroma da cabeleira, deixando no 

ar um rastro morno de preguiça. Pode-se até atentar para 0 ti 

tulo de um destes poemas: "Latet Anguis" ("Uma serpente que se 

esconde"). Ou seja, um verso de Virgílio que alude a um peH 

go oculto. No soneto de Cruz e Sousa, a mulher representa um 

perigo e 0 poema se fecha com a serpente como alegoria do Mal. 

TeÕfilo Dias utiliza a imagem da serpente para indicar 0 poeta 

que se lança sobre a amada em "Os seios", imagem retomada por 

Cruz e Sousa para constituir 0 tema central de "Lubricidade".

A voz exalando um filtro entorpecedor, imagem reit£ 

rativa na poesia de TeÕfilo Dias, presente em 3 poemas de 

Fanfarras - "Latet Anguis", "0 Elixir", "A Voz" - é retomada 

na mesma perspectiva por Cruz e Sousa, no poema em prosa "Som" 

(Missal):

"Cã eAtã, cá a [a voz] Ainto hasimonizast, ataA 

tstasc em Aom 0 meu cosupo todo, como ^tuxuoAa 
Aescpente tdeat, a tua ctasia voz de ^ittsco tu 
mtnoAo, magnética, dosimente como um opto."
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Assim, os elementos baudelai ri anos que surgem no 

tratamento da figura feminina controem-se não sÕ a partir da 

leitura do poeta francês, mas também dos baudelai ri anos dos 

decênios anteriores, encontrando o veio da poesia realista u£ 

bana e acentuando aspectos de luxúria e de sensualismo na de£ 

crição da Mulher.

Pudemos assim comprovar a observação de P.E. da SiJ[

va Ramos neste sentido:

”Maó convem ^aZZenZaÂ que Cfiuz c Souia não deve 
apenas a modcto ^ancaci c tuiZtanoi. T^aZ a 
Zn^ZuencZa da tainha que. vem de CaAvaZho JunZofi 
a WcncciZau de. QucZfioz, cm iua dZ^eí^Zz iadZi- 
tZco-bcitZaZ, fie.motaYne.nte. ofiZgZnada dai mofidZ 
dai baudctaZfiZanai: pafia C/luz c S>ouia, cujo ca 
fiãtcft dccadZita c ZncZudZvct, com icu iatanZi- 
mo, atmoi^cfia docntZa dc vZcZo, iadZimo, ctc., 
o dcicjo cafinaZ cfiam tZgfi.a vcnonoioi (19), 
iZm como havZam iZdo um bando dc j umcntai, cãei 
dc caça, Zoboi, Zcõci, pafia oi antcccnofici dc 
CafivaZho JunZofi c WcncciZau dc QucZfioz." (20)

Ele acredita, inclusive, que "o nervoso estilo r£ 

dondilhesco de Teõfilo Dias" aparece em "Inês" e em "Tristeza 

do Infinito".

Segundo Andrade Müricy (21), Cruz e Sousa, na sua

estada de 1888, no Rio de Janeiro, em seu contato com o Dr.Ga^

(19) A referência é provavelmente este quarteto de "Cristo de bronze":
"0 Cristo de altivez intemerata, 

õ Cristos de metais estrepitosos 
que gritam como os tigres venenosos 
do desejo carnal que enerva e mata."

(20) 0 Simbolismo. São Paulo, Melhoramentos, 1965. p.19.

(21) apud SILVA RAMOS, P.E. da. Do Barroco ao Modernismo. 2.ed. rev.aum. 
Rio de Janeiro, LTC, 1979. p.219.
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ma Rosa, conheceu obras de poetas estrangeiros bem como a po£ 

sia de TeÕfilo Dias, que despertou especial interesse no poeta 

catari nense.

Se, para a atualidade, TeÕfilo Dias é um poeta secuji 

dãrio, estudado ha algumas décadas como o introdutor do Parna^ 

sianismo e lido sõ em antologias, precisamos não esqueceroque 

aqui jã foi dito sobre a popularidade de que gozava entre os 

contemporâneos. Não ê, portanto, de se espantar que Cruz e Sojj 

sa o tenha lido e apreciado. Ainda mais se considerarmos o em 

balo das aliterações teofilianas que impregnam inclusive suas 

traduções baudelairianas, melhor entenderemos o interesse de 

Cruz e Sousa, que produziu uma poesia tão musical. Talvez até 

tenha aprendido alguma coisa com o poeta maranhense que, na 

qualidade de sobrinho de Gonçalves Dias, ê de linhagem de poe* 

tas sonoros.

Então, embora Cruz e Sousa tenha lido Baudelaire, os 

elementos de sua poesia utilizados na descrição da figura femj_ 

nina não se constróem independentes da tradição poética brasi

leira e mesclam-se ao baudelairianismo do período anterior. Is. 

to não acontece sõ em poemas decadistas de Broquéi s. Poemas de 

FarÕis serpenteiam pela mesma trilha. É o caso de sete poemas 

que descrevem sucessivamente as diferentes partes do corpo fe 

minino. A numeração que se acrescenta aos títulos implica em 

idéia de conjunto, embora não se trate forçosamente da mesma 

muiher.

Substantivos no plural, desacompanhados de artigos , 

utilização frequente das maiusculas, imagens de majestade e de 

pompa, uma indeterminação no referente, sonhos e mi s téri os ,coj] 

ferem a estes sonetos um clima que definiriamos como cruz-sou- 

siano. Hã recursos parnasianos em "Olhos" (II) e uma rima rara
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em "Cabelos" - "ve-1os"/"pesadelos" - endossavel ate por Bilac. 

E hã também ecos baudelairianos, especialmente em "Cabelos" , 

"Boca” e "Seios".

Embora "La Chevelure" seja um dos poemas mais conhe 

cidos de F1ores do Mal, retomo-o para compara-lo com "Cabelos". 

Através do perfume da cabeleira, o poeta mergulha num mar de 

lembranças que o conduzem a outras terras e climas, a espaços 

que, apesar de vagos, contam com indicações geográficas:

"La ZangouA.eu.óe A^Ze ei Za bA.uZan.te A^aique. "

0 universo criado se constrõi através de impressões 

sensoriai s:

"Un poA.í A.eieniZ44ani ou mon âme peui boZAe
A g/Land^ ^totA te. pa/i^am, te. Aon et ta eoutea^.; "

A descrição física da cabeleira nos da três elemen

tos :

A cor negra:

"meA d’ébêne" 
"ce noZA ocean" 
"cheveux bZeu4, pavZZZon de ZenebAe^ iendue^"

A ondulação:

"ü ZoZ^on, moutonnant Ju^que óua Z’encoZuAe.’ 
0 boueteA>!n

0 perfume:

"0 paA^um chaAge de nonchaZoZA.’"

A cabeleira evocada por Cruz e Sousa identifica-se 

com aquela evocada por Baudelaire em seu aspecto físico e pe 

la imagem de treva, através da qual é descrita:
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"cabeZo^ negA.04 do ebptendon. bombnt.o,"

"Sonhob, mtbten.tob, anbtedadeb, zetob, 
tudo que tembn.a ab convutbõeb de. um n.to 
pabba na notte. eãttda, no ebttto 
da notte. tn.optcat dob teub cabetob."

"Aunêota negn.a, majebtoba, ondeada, 
atma da tn.eva, denba e pen.^umada, 
tãngutda Notte da metaneotta!"

0 negror dos cabelos cria a metáfora da noite que se 

faz acompanhar dos mesmos adjetivos que qualificam os espaços 

geográficos de "La Chevelure":

"ta tangoun.eube Abte"/"tãngutda notte"

"ta bnutante A^tque"/"notte eãttda"

A sugestão de tropical idade, implícita em "La Cheve

lure", através de alusões ao clima, aos odores e até frutos 

("de 1'huile de coco"), explicita-se na "noite tropical dos 

teus cabelos".

Os cabelos evocam também sensações; o primeiro verso 

não podia ser mais claro:

"Cabetob! Quantab benbaçõeb ao ve-tob!"

Mas, não estamos diante de um universo sensorial de

perfumes, sons e cores. Trata-se aqui de estados psíquicos:

"cabetob negn.ob, do ebptendon. bomb/cto, 
pon. onde eon.ne o ^tutdo vago e &tto 
dob bnumobob e tongob pebadetob...

Sonhob, mtbtentob, anbtedadeb, zetob, 
tudo que tembna ab convutbõeb de um nto 
pabba na notte eãttda, no ebtto 
da notte tnopteat dob teub cabetob."
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Apesar dos elementos eventua1mente baudelai ri anos do 

poema, sua configuração geral ê determinada por um clima cruz 

-sousiano, tal como acabamos de defini-lo: substantivos abs

tratos sem artigos, brumas, fluidos, estados psiquicos vagos. 

0 mesmo processo repeté-se em "Boca" e em "Seios", nos quais 

reaparece o filtro.

Neste último soneto, o quarto da serie, podemos ob 

servar a superposição de uma leitura de TeÕfilo Dias e de Bajj 

dei a i re .

SeZcu

IV

MagnoZZaA ZAopZeaZA, ^auZoa ch.eZA0A0A 
daA aAvoAeA do MaZ £aAeZnadoAaA, 
daA negAaA mancenZZhaA ZenZadoAaA, 
doA vagoA naAaotZAmoA venenoAoA.

OcaZa bAancoA e mZAacuZoAOA 
daA ^AemenZeA voZúpZaA pecadoAaA 
naA paAagenA ^ataZA, ateAAadoAaA 
do TedZo, noA deACAZoA ZenebAoAOA... 

SeZoA de aAoma embAZagadoA e Zangue, 
da auAoAa de ouao do eApZendo A do Aangue, 
a aZma de AenAaçõeA tantaZZzando.

0 acZoa vZAgZnaZA, ZãZamoA vZvoa, 
onde do amoA noA êxíaA eA ZaAcZvoA 
veZhoA ^aunoA ^ebAZA do Amem Aonhando. . .

As imagens de oásis e de deserto aparecem mais de £ 

ma vez em Baudelaire, configurando-se a amada como um confor

to para o tédio existencial do poeta:

"Quand veAA ZoZ meA deAZAA paAtent en caAavane 
TeA yeux AonZ Za cZteAne ou boZvení meA ennuZA."

(Zn "Sed non AatZata"]



.225.

"N'eh-tu pah Z'oahZh oü ^.êve, eX Za goux.de 
Ou je hume à Zongh txaZth Ze vZn du houvenZx.?"

(Zn "La CheveZuxe")

Estes dois elementos são comuns ã poesia de TeÕfilo 

Dias, como jã vimos, bem comc duas palavras aqui empregadas e 

correntes no poeta maranhense: "fatais" e " tanta! i zando". Es; 

te vocabulário, o filtro, o perfume encontram-se em poemas co 

mo "A Nuvem", "A Esfinge" e no homônimo "Os Seios".

Reforçando a reiteração do vocabulário comparemos 

dois quartetos:

Um, de "Esfinge", do poeta maranhense:

"Paxa ehtaneax oh de.he.joh
Que teu hangue tantaZZzam 
Teuh ZãbZoh pxodZgaZZzam 
Ventadah pox entxe beljoh."

0 outro, de "Piedosa", em FarÕi s:

"E hlnto Zogo ehhe hupxemo e hábZo 
txavo de dox, he moxta te antevejo, 
ehha maeabxa contxação de ZabZo 
que moxde e tantaZZza o meu dehejo."

Aos traços teofilianos e baudelairianos, o soneto 

incorpora particularidades da poética de Cruz e Sousa. 0 to£ 

por de deleite da poesia teofiliana adensa-se em narcotismo. 

Os filtros teofilianos torporizam o poeta, mas os cruz-sousia^ 

nos deixam-no em estado de letargia. 0 adjetivo que acompanha 

a palavra narcotismo ê marca registrada: "vagos"; os oásis 

são brancos; as imagens do 1Q terceto traduzem opulência.

Muito particular do poeta catarinense e a imagem da 

mulher enquanto tentação, que se constrói desde Broquei s e re 

pete-se neste poema: os seios são frutos da árvore do Mal;teji 

tadores, despertam "volúpias pecadoras". A serpente, em Baude 
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laire, remete ao movimento sinuoso do corpo feminino; em Teõ 

filo Dias, ao Tmpeto da figura masculina; Cruz e Sousa acres 

centa-lhe a simbologia da tradição cristã, de alegoria da 

tentação, do demônio e do mal :

"esiaet e demonzaca ée^pente" 
(zn "Le-ibza)

"tentado/iaó óe^pei"
(zn "B^iaçoA")

"Amamentada na tazezvza de Eva" 
(zn "Múmia")

"A^a, tentada peloz ve^tdez pomoz" 
(zn "A^Ka")

"demonzo zang-^ento da &u.xúhza" 
(zn "Vança do Ventre")

Nos poemas decadistas, a serpente se faz presente, 

com significados diversos:

E metáfora da figura feminina, com conotações de 

crueldade, em "Lesbia":

"Lézbza ne^voóa, ^azeznante e doente, 
cfiaet e demoníaca zeipente 
daz ^lamejantez atstaçõez do gozo,"

E metáfora do poeta, com conotações de agressividja 

de, imagem de veneno, em "Lubricidade", poema ínteiramente 

construído em torno desta imagem; é metáfora da cabeleira em 

"Serpente de cabelos"; serve de comparação ao movimento do 

corpo feminino em "A Dança do Ventre".

Neste último caso, o leitor baudelairi ano poderá 

pensar de imediato em dois poemas de Flores do Malj "Le ser 

pent qui danse" e "Avec ses vêtements ondoyants et nacres". 

Mas aqui a utilização da imagem é mais ampla e mesmo evocan

do o movimento do corpo feminino, impõe-se a diferença.
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"A Dança do Ventre" descreve movimentos tortuosos e 

bamboleantes de um corpo feminino, alegorizando a luxúria num 

verme colossal. Esta dança febril de monstro alegórico nada 

tem a ver com o andar sinuoso, ondeante da serpente encantada 

do ciclo Jeanne Duval, nem com sua sensualidade lânguida. É 

um movimento desvairado, "espiral de elétricos volteios", em 

vocabulário corrente na poesia de Carvalho Junior e de TeÕfi

lo Dias.

Este serpenteio de ventre empinado, rebolando^ esta 

mais próximo do nosso naturalismo do que da poesia de Baude 

laire. Podemos evocar Rita Baiana, dançando frenética e sed£ 

zindo o público, num pagode de 0 Cortiço. Encontramos a mesma 

fúria de movimentos, a comparação com a serpente e o público 

envolvido em luxúria. Destaco o momento central da cena:

’’E£a saitou em meio da. ioda, com os biaços na 
cintuia, leboiando a& iihaigas, bamboieando a 
cabeça, oia pala a esqueida, oia pala a di 
leita, como numa so fieguidão dc gozo camai, 
num lequebiado Zuxulioso que a punha ofegan
te: já coiiendo de baliiga empinada, jã le 
cuando de biaços estendidos, a tiemei toda.” 
(22)

Na descrição da personagem, hã também uma comparação 

com a serpente:

"feita toda de pecado, toda de paiaiso, com 
mutto de seipente e mutto de muihei." (23)

"óó ela, SÓ aquete demonio, tinha o mágico ie 
giedo daqueZ.es movimentos de cobia amaZdiçoa 
da." (24)

(22) AZEVEDO, Aluísio. 0 Cortiço. Rio de Janeiro, Edições de Ouro, s/d. 
p. 95.

(23) op.cit. p.95.
(24) op.cit. p.96.
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Retomando-se o poema, percebe-se ate um vocabulário 

comum:

”ToA.va, ^ebA.11, toA.clcoloAamente, 
numa eAplA.al de eletsclcoA volteioa, 
na cabeça, noA olhoA e noA A elo A 
^lulam-lhe oa venenoA da ^CA-penZe.

Ah! que. agonia tenebA.oAa e aA.dente!
que. convulAÕeA, que. lúbA.lcoA anAeloA, 
quanta volúpia e quantoA bamboleloA, 
que. bA.uAco e hoA.AÃ.vel AenAuallAmo quente.

0 ventAe, em plnchoA, empinava todo 
como réptil abjeto AobA.e o todo, 
eApollnhando e A.etoA.cldo em ^ÚA.la.

EA.a a dança macabA.a e multl£oA.me 
de um veAme eAtA.anho, coloAAal, enoA.me, 
do demônio AangAento da luxÚA.la!"

Considerando-se toda a trajetória de sedução e de 

transformação do português Jerõnimo, motivada diretamente pe 

la nova companheira, Rita Baiana, cuja sedução começa a atuar 

após esta dança, ela pode ser considerada o símbolo da luxúria 

no romance, metaforizada pela serpente; que é, no poema "A 

Dança do Ventre", alegoria da luxúria.

Nos poemas em prosa, a descrição da mulher envereda

pelas mesmas trilhas e dununcia a mesma dupla matriz:
"EvapoAa-Ae dele [do nome Uu£da] o e^túvto 
emollente, langue, da penugem AedoAa daA 
gataA, a coleante e hipnótica neA.voAldade 
daA AeA-penteA, tentando, ^aAclnando, ten
tando, magneticamente ^aAclnado pelo bAl 
Iho agudo, ateAAoAlzante e elétAlco, daA 
AlnlAtAOA olhoA letl^lcoA"

(In "Vulda”]
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"Anho branco", em seu penúltimo paragrafo, apreseri 

ta uma longa descrição, de que destaco os trechos que me int£ 

ressam no momento:

"o coZeaníe. mouZmenio do-i bA.açoó de Zãngutdaé 
neA.vo-itdade-i de ã-iptde.,>

"a-i moAna-i e maga-i magnõttaó embA.tagante-i do-i 
-íc-Loa."

Ou ainda em "Nirvanismos" :

"A mutheA paA.eeeA.a-the -ie.mpA.e a peA.^Zdta, a 
tA.atção moAdente, veA.mtnat de lago, eom ne 
gA.a& a-ia-i de tentação ^atat e eom eaAl
eta-i de ^et.v

Verifica-se assim que a dupla influência-dos reali£ 

tas brasileiros e de Baudelaire - colaborou na construção de 

uma determinada temática na obra de Cruz e Sousa: a descrição 

da figura feminina.

Essa temática ê gradativamente abandonada em FarSis 

até diluir-se em últimos sonetos. 0 último livro de poesias 

descreve variadissimos estados d'alma do poeta, da lamentação 

ã resignação, do desamparo ao deslumbramento e ocupa-se, não 

de erotismos, mas de transcendentalização da dor. Dilui-setam 

bém a influência dos realistas, e do Baudelaire que eles vei

culam. Outros temas baudelai ri anos surgirão.

3. DE DESTERRO AO RIO DE JANEIRO

Em 1888, Cruz e Sousa passa curta temporada no Rio 

de Janeiro, de onde regressa por nao ter conseguido traba

lho e para onde se muda definitivamente em 1890.
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Os dois centros culturais do pais eram São Paulo e 

Rio de Janeiro. Tornara-se corrente a vinda de rapazes de ojj 

tras províncias para aí se fixarem e participarem da sua vida 

cultural. Trajetória a que não escapam baudelairianos como TeÕ 

filo Dias, que sai, em 1876, de Caxias (MA) para estudar em 

São Paulo e Fontoura Xavier, seu companheiro de quarto, vindo 

de Cachoeira (RS). Mas nenhum deles dedicou atenção literãria 

ã cidade. Dos poetas que sofreram influência direta de Baude 

laire, o único a produzir uma poesia que, em alguns momentos, 

volta o olhar para a cidade, foi Cruz e Sousa. Talvez a volta 

ã província natal com um certo sabor de derrota, tenha despe_r 

tado uma visão diferente da Capital do Império.

Ou talvez as próprias condições de Desterro. Abelar 

do Montenegro (25) faz uma descrição da cidade - se e que a£ 

sim poderia ser chamada na época - nada animadora.

As condições de higiene por volta de 1861, ocasião 

do nascimento de João da Cruz e Sousa, eram tais que o número 

de óbitos superava o de nascimentos, sobretudo por causa das 

águas estagnadas. Um Presidente de Província chegou a declarar 

que Desterro não tinha condição para a sobrevivência humana.

Os escravos não eram importados da África: vinham 

de outras regiões do país, pois a imigração fazia com que fo_s 

sem menos necessários. A população branca atingia 78%, conver. 

tendo Santa Catarina na província mais brpnca do Império. Nem 

por isso desfruta va-se de conforto: segundo Abelardo Montene

gro, alguns bairros pobres tinham casas inferiores as senzalas 

das grandes fazendas.

Quando Gama Rosa assume o cargo de Presidente da 

Província, ou seja, quando Cruz e Sousa inicia sua vida pro

(25) Cruz e Sousa e o movimento simbolista brasileiro. Fortaleza, Ed. Ba 
tista Fontenelle,’ 1954í ~ 
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fissional, a cidade ainda é muito suja e o Jornal do Comercio 

se queixa: "Cauòa nojo ven.-Ae a abundância de. fí<até^iiaA ^eeaiA 

e out^üA eiementoA de& tn.uido n.e& da vida, que durante a noite 

t>âo poAtaò naA JtuaA e ftioAl” (26).

Como se vê, o levantamento de Abelardo Montenegro so 

bre Desterro não e entusiasmante. Não é, pois, de se estranhar 

que um jovem, saindo deste cenário, onde, ainda por cima, so 

fre o preconceito racial de uma sociedade predominantemente 

branca, tenha ficado fascinado pelo Rio de Janeiro.

Não se pode falar em poesia urbana, pois Cruz e Soii 

sa não chega a produzir uma obra articulada em torno da urbe. 

Certamente a pacata Capital do Império brasileiro, no fim do 

século XIX, não deveria ser tão surpreendente quanto Paris da 

2- metade do século passado, varrida pelo furacão Haussmann. 

Os trabalhos urbanísticos por ele empreendidos começaram em 

1859. "Tableaux Parisiens", enquanto parte independente, apa^ 

rece na edição de 1861. Dos seus 18 poemas, sete, entre os 

quais peças significativas como "Le Cygne" e "Réve Parisien", 

foram escritos entre 1859/60. Assim, se Baudelaire tinha a i£ 

tuição da nova cidade que estava surgindo, como querem alguns 

críticos, a concretização da sua poesia urbana, a articulação 

de uma parte de sua obra consagrada ã urbe, e concomitante ã 

reforma de Hausmann.

Dos dezoito poemas de "Tableaux Parisiens", nove fo 

ram traduzidos pela primeira vez apenas em 1957, mostrando o 

desinteresse por esta temática no Brasil. Sobretudo se consi

derarmos que até essa data havia nove traduções de "Parfum e 

xotique", seis de "Don Juan", nove de "La Géante", sete de

(26) op.cit. p.20.
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"Élêvation", nove de "L'Albatrog", a maioria delas realizadas 

ainda no século XIX.

A cidade se faz presente nos poemas em prosa, nos 

quais, várias vezes, o poeta volta para casa, cerra a porta e 

medita, isolado, sobre os estímulos trazidos da rua. Situação 

similar a de "A une heure du matin", poema em prosa de Baude

laire, cujo último parágrafo serve de epígrafe a Broquêi s, em 

que o poeta, aliviado e irritado, deixa para trás pessoas im 

becis e recolhe-se, para, cultivando-se, elevar-se acima da 

massa dos mortais.
Situação sedutora para quem, como Cruz e Sousa, segurava 

o braço dos amigos, para não ter que cumprimentar alguém que detestasse(27).

Iniciam-se assim três poemas de Missal e dois de Evocações:

"Tnago todas as vZbnações da. nua pon um dZa de. 
so£, quando uma eZetnZea eonnente de. movZmen- 
to cZneuZa noan..."

(Zn "Som")

0 quarto ê reconfortante refúgio:

"MaunZeZo entnou agZtado da nua..." 
(Zn ”A NÕdoa")

"E nesta sugestão' doentZa, numa extnaondZnãnZa 
vZbnação de nenvos, que tZtZZavam de honnon , 
voeZ peZas nuas em busea de nepouso em meu 
tnZste aposento."

(Zn "A NÓdoa")

(27) Raimundo Magalhães Junior refere-se a um episódio deste tipo duran 
te a estadia de Alphonsus de Guimarães, em visita a Cruz e Sousa no 
Rio.
In: Poesia e vida de Cruz e Sousa. São Paulo, Editora das Américas, 
1961. p.140.
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Deixa-se na rua a imbecilidade e a superficialidade 

das relações ligeiras, criadas pela vida social urbana:

"Agonia que deZxeZ paA.a Zã, na pZebeZa scua, 
a fZZãucZa e a mosidacZdadezZnha do ZnquaZZfZ 
caue£ cscetZno; agosta qae. conhZgo hacudZsc - me 
ã vontade, da poeZsca da fscZvoZZdade do& camZ- 
nkoh; que. ja ehtou, afZnaZ, Zonge doh pesctu- 
badosceh, vampZstZcoh contatoh execscandoh, poh_ 
ho, taZvez, fechando-me noh meuh hecscetoh Z 
hoZamentoh, nah mZnhah hoZeneh abhtscaçõeh , 
concentsiando -me afZnaZ, penetscasc hescenamente 
no AZem, debscaç.asi-me tscanh fZguscado, no MZ^ 
tescZo. ”

(Zn "AbscZndo fescetsco& ")

Ou ainda:

"Chego da scaa. A vZda fescve aZnda noh cafeh , 
com ZntenhZdade. No Londsceh, unh ZmbecZh doZ 
scadoh de popuZascZdade fãcZZ, haudastam-me, e, 
nehha saudação, hentZ o ase epZhcopaZ dah psto_ 
teçõeh bascatah que oh conheZheZscoh conhtumam 
dast aoh jovenh ehpestançohoh.

No meu quascto, entsco, en^Zm, agZtado, da scaa, 
com mZZ ZdeZah, com mZZ Zmpscehhõeh e dúvZdah 
e fundamente conhZdesco, tenho tão ehtscanhoh 
monÕZogoh mentaZh que quahe que me aZucZnam." 

(Zn "RZtmoh da NoZte")

Em todos estes poemas em prosa, a personagem ou o 

narrador estão inseridos no ritmo de vida urbano, que os afe 

ta diretamente, traz consequências para sua sensibilidade. A 

cidade não e o ponto central, funcionando como cenário.

Jã "Umbra" é um texto curto, todo articulado em tor 

no da cidade: a ação central são operários que trabalham no 

encanamento e a iluminação e artificial, dos lampiões a gás.
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As crateras abertas para receber os canos são abismos escuros 

que levam a uma reflexão sobre a morte.

Em "Bêbado", cruzamos com uma personagem da cidade 

que se posta a porta dos cafés e teatros e vaga pelas ruas. 

Talvez parente longínquo do homem que o narrador de "Homem das 

multidões" de Poe segue obstinadamente. Que Cruz e Sousa leu 

Poe, comprova-o a epígrafe de "Sono": um trecho de "Eleonora", 

em francês, na tradução de Baudelaire.

Em "Emoção", o roçar de um ombro ou de uma mão enl£ 

vada gera levitante felicidade. A mulher aparece e desaparece 

entre a multidão. 0 narrador a segue "radiante, triunfante , 

rei", agitado por inusitada emoção, como o poeta de "A une 

passante", que se sente "crispê comme un extra vagant". Num e 

noutro texto, fascinam e imantam os contrastes observados na 

desconhecida:

"Pan-6 Aon oe.Z£, cZef. ZZvZde ou getme. Z'ou^agan, 
Za douccu^. quZ ^aAcíne. C.Z pZaZóZn. quZ tue."

e

"a eó-óa de.ZZ.cada mão avalia e. mZZZonãn.Za. "

Avara e milionária de carinhos, como a passante ba^J 

delairiana que se entrega e se recusa.

No'‘faêton" descreve uma dama elegante que conduz, 

com destreza e audácia, o seu carro. A elegância do porte e 

das vesti mentas, a graciosidade dos seus movimentos surpreen

dem o poeta, bem como o luxo da carruagem e dos cavalos. Os 

verbos "iluminar" e "surpreender", logo no primeiro parágrafo, 

traduzem o efeito que este encontro produz na sensibi1idadedo 

poe ta.



.235 .

Em "A une passante", o poeta fica fascinado por uma 

silhueta e por um gesto feminino. Hã também a descrição do ve£ 

tuãrio elegante e sobretudo o gesto de arrebanhar a saia. São 

os volteios graciosos de conduzir o carro e de levantar a saia 

que seduzem os poetas. Ambos os poemas centralizam-se em ce 

nas de rua, dois instantâneos urbanos.

Mas a função da cidade ê diferente. A sua presença 

no poema baudelairi ano se impõe de forma determinante no pH 

meiro verso: "la rue assourdissante autour de moi hurlait". 

Na verdade, o tema não ê uma imagem feminina, mas o amor urba^ 

no, as relações amorosas engendradas pela vida na cidade, no 

meio da multidão. A urbe é, portanto, a razão de existência 

do poema.

Cruz e Sousa registra um momento urbano, mas em furi 

ção de uma figura feminina, cuja elegância e desenvoltura o 

extasiam. A cidade não se entrelaça, indissolúvel, ã visão , 

fornece-lhe antes o cenário e aparece duas vezes como pontuei 

ção espacial: "por uma rua areada", "nos amplos largos de a£ 

pectos arejado de gare".

São esses os registros que Cruz e Sousa faz da cida^ 

de: sÕ alguns flashes, impressão talvez do jovem provinciano, 

fascinando-se e assustando-se com o novo espaço. Não chegam a 

configurar uma temática marcante em sua obra. 0 poeta não de£ 

creve tipos urbanos, nem sai do plano do simples registro. 

Não transforma a cidade em matéria poética como faz Baudelaire 

em "Tableaux Parisiens".
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4. VON CHARLES AUX ENFERS

"Don Juan aux enfers" foi traduzido por dois baud£ 

lairianos - Teõfilo Dias e Fontoura Xavier - evidenciando o 

interesse despertado pelo poema. A tradução de Teõfilo Dias Õ 

"ex£A.aoA.cLcnã,i.Za como sicp-no dução do 0^-ÍQÁna.Z", na opinião de 

Antonio Cândido (28). De fato, apenas omite o adjetivo aud£ 

cioso, que qualifica Don Juan, na 3- estrofe.

Também fiel, de um modo geral, ao original, a trad^j 

ção de Fontoura Xavier tem pequenas, mas significativas, modj 

ficações: "1'onde souterraine" é traduzida por "reino dissoljj 

to", substituindo uma designação espacial por um julgamento de 

valor; Elvira torna-se "mais casta e bela", revestindo-se de 

uma certa sedução; o "fils audacieux" transforma-se em "malsj_ 

nado herõi", denunciando a simpatia do tradutor, sobretudo se 

levarmos em conta que a alteração não se deve ã necessidade de 

manter a rima, podendo ser substituída, sem dificuldades, re£ 

peitando-se a métrica, por uma tradução mais próxima do origi^ 

nal. As modificações nos levam a crer que, provavelmente, Foji 

toura Xavier não tinha em mente a tradição do Don Juan liber

tino, que é o enfoque de Baudelaire. No original francês, Don 

Juan é o símbolo do homem que despreza Deus, fica impassível e 

calmo diante da perspectiva do Inferno, colocando-se acima do 

Bem e do Mal. 0 amor não o atinge, sob nenhuma das suas fo_r 

mas: nem o pai, nem a esposa, nem as mulheres que se oferecem, 

atraem sua atenção. Não demonstra temor diante do Comendador,

(28) Teõfilo Dias - Poesias Escolhidas. São Paulo, Conselho Estadual de 
Culturã^ 1960. p.114.
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nem do mendigo forte e vingativo. E "calmo" e "audacioso", nos 

únicos adjetivos que o qualificam.

A impressão causada pelo poema. Cruz e Sousa a tr£ 

duz em singular transposição, em que o autor ocupa o lugar da 

personagem. 0 poema em prosa "No Inferno" e uma descida de 

Baudelaire e Cruz e Sousa aos infernos. Composição insólita , 

que chama atenção de Nestor Vitor exatamente por isso:

"Toda eAta extravagante, deAmedtda, cabatZAtt 
ea erZação e daA que methor caracterZzam o 
gênZo orZentaZ e, ao meAmo tempo, tão moder- 
nZAta de Cruz e SouAa." (29)

Articula-se em torno de três polos: o cenário, a de£ 

crição física de Baudelaire e um monólogo de Cruz e Sousa.

0 inferno e um parque "esdrúxulo, luxuoso, luxurio- 

so," com lagos esverdeados e vegetação estranha. São vermelhos 

os "Reinos feéricos e cabalísticos de Satã". No inferno baud£ 

lairiano, personagens que fazem parte da historia de Don Juan 

o observam; aqui, além de Voltaire, Baudelaire e Cruz e Sousa, 

sõ encontramos figuras masculinas, meio faunos, meio diabos, 

que dançam e riem satanicamente.

Da vegetação destaca-se uma estranha ãrvore em que 

brotam as Flores do Mal . São solitárias, cor de sangue e exa 

lam aromas inebriantes e perigosos. De suas pétalas escorre um 

óleo secreto que forma o rio da imaginação, por onde vagam as 

almas dos Meditativos e dos Sonhadores, "tantalizadas de té 

dio". A imagem vegetal desvenda a fantasia despertada pelos 

poemas de Baudelaire, descritos com perigosos e secretos, fa

(29) Obras completas de Cruz e Sousa. Prosa II. Rio de-Janeiro, Anuário 
do Brasil, 1924. p.322.
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lando a almas especiais, mergulhadas em tédio, "tantalizadas" 

em vocabulário teofiliano corrente. Como vimos em capítulo aji 

terior, a obra do poeta francês circula em clima de fruto proi^ 

bi do.

A descrição física do poeta ê minuciosa: face, olhos, 

boca, cabeça e cabelos. Mudo, imóvel, rebelde e desafiador , 

volta-se para o Desconhecido. Magnetismo e mistério emanam da 

figura majestosa, concentrada em si mesma, isolada, meio a 

turba de seres demoníacos, como o Don Juan de seu próprio po£ 

ma. Uma conjunção adversativa sublinha, nos dois poemas, a £ 

posição entre o poeta/personagem e mundo que o rodeia:

”Maz.4 ca£me hé.sio£.........../ne daZgnaZX aZch uoZa”

no e.nianto,........... estava, mudo, -ímÔve-t."

Se alguns pontos da descrição, como o olhar firme e 

magnético, que se ve nas fotos de Carjat e Nadar, podem pa£ 

sar por verossímeis, outros, especialmente a cabeleira amplae 

farta, são desmentidos por essas mesmas fotos; hã até depoimeri 

tos que atestam um início de calvície. A vasta cabeleira per 

tence, não ao próprio Baudelaire, mas ã imaginação do retra 

ti s ta.

Trata-se de uma superposição de um Baudelaire real 

e de uma visão fantasiosa que se constrói do seu físico, a 

partir da leitura dos poemas. Baudelaire autor transforma- se 

em personagem de ficção, criada a partir de sua própria obra, 

tal como ela é assimilada em determinado momento literário.

Além de descrever fisicamente Baudelaire, Cruze Sojj 

za dirige-lhe a palavra em um monólogo exaltador, que traduz 

a sua leitura das F1ores do Mal..Se tivesse sido questionadoa 
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este respeito, talvez não desse tão ilustradora resposta. Im 

pressiona-o a tradução do universo de sensações, a apreensão 

sensorialista do Cosmos que encontra na obra do poeta francês. 

Uma sucessão de coordenadas desdobra músicas, aromas, cores e 

sabores, tais como os apreendeu Cruz e Sousa. Orientalismo e 

perfumes, nervosidade sensual e felina, clima de sol, deserto 

e África; neuroses e extravagâncias arrebatadoras, tudo isso 

ve Cruz e Sousa em Baudelaire; vê, sorve e bebe como se bebe£ 

se "o extravagante vinho turvo, de lagrimas e sangue". Mas 

quando ê devolvido ao leitor este vinho, ele jã envelheceu em 

adega cruz-sousiana de brumas e de sonhos. Como nos poemas , 

predomina o clima próprio do poeta catarinense.

A afinidade e o entusiasmo consolidam-se na atitude 

reverente do final. A estima de Cruz e Sousa pela obra baude

lairiana extravasa-se num desdobramento dessa mesma obra: c£ 

mo cada estrofe de "Les Phares", que são imagens poéticas do 

apreço de Baudelaire por um panteão de pintores, "No Inferno" 

traduz a admiração de Cruz e Sousa pelo poeta francês, fechain 

do-se em genuflexo deslumbramento:

"Ah! c.omo eu ^up^emamen^e vejo e -àZnXo todo 
aq. e-ô ptendo/c fiunambute-ico e toda eAAaA magnt^t 
cê.nc.taó òtntòtKaò do teu Pandemontum e do teu 
Te-Peum!"
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5. ESTESIAS VO ASS1NALAV0

"Ta e& o Poeta, o grande Aòòtnatado
que povoai o mundo despovoado, 
de betezas eternas, pouco a pouco."

(Zn ”0 ÂÁ^ZnaZado”)

Broguei s e Evocações levam epígrafe de autores fran 

ceses, tratando do mesmo tema: o artista.

Em Evocações, a epígrafe de Villiers de 1'Isle Adam 

distingue o artista como o criador, único ser capaz de desper 

tar emoções incomuns:

"Le seuts vtvants mc^tant te nom. d' afttts tes 
soltes cfi-cateu/cs, ceux qut évetttent des 
tmpftesstons tntenses, tnconnues et. subttmes "

Em Broguei s, o arauto ê Baudelaire:

"SetgneuA., mon Vteul acco/idez-mot ta gü-âce 
dc p^.odut^.e quetques beaux vefts qut me p/iou 
vent a. mot-même que je ne sutspas te de^tnteft 
des hommes, que je ne sutspas tn^e^teu/i ã 
ceux que je mépsitse."

São as últimas palavras do poema em prosa " A une 

heure du matin", o balanço do narrador, após um dia de convi

vências sociais forçadas e hipócritas. Voltando para casa, des 

contente consigo e com o mundo - "Mecontent de tous et mecon- 

tent de moi" - roga a Deus que lhe conceda a exorcização atra 

ves da poesia. Apesar de retomar na epígrafe de M i s s a 1 esta 

situação de volta para casa. Cruz e Sousa seleciona apenas o 

trecho em que se fals do poeta. Omite inclusive a conjunção co^ 

ordenativa "et", que liga este trecho ao resto do poema, evi

denciando seu interesse: a condição do poeta como ser superior. 

Não serã esta, no entanto, a temática central desta obra. Nem 
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o traço de influência baudelai riana que se desvia, como vimos, 

para a descrição da figura feminina, na esteira dos baudelai^ 

rianos anteriores.

São inúmeros os trechos da obra de Cruz e Sousa em 

que encontramos, expressa com todas as letras, sua concepção 

do artista como um ser privilegiado (30).

Interessa-nos particularmente um texto - "Empareda

do" - em que fala em "raros Assinalados", em "predestinação de 

temperamento", em "Super-civi 1izado dos sentidos". Distingue 

certos artistas selecionando seus voyants:

(30) Para não carregar o corpo do trabalho, trago outras citações para 
as notas.

Em "Intuições", a afirmativa ê categórica:
"Sim! porque quanto a mim, o Artista é um predestinado."

Em "Triste", distingue o artista verdadeiro da massa de produções 
fáceis:
"Adaptações, pastiches, intelectualismos, espécie de verdadeiros 
enxertos da Inteligência, esses, florescem fáceis logo, porque bem 
difícil e raro ê determinar a pureza infinitamente delicada, seji 
tir onde reside o fio profundo, a linha sutil divisória que sepa 
ra, como por maravilhoso traço de fogo, os Dotados, dos Feitos ou 
transplantados."

Em "Iniciado", trata da predestinação do ser de exceção que e o Ar 
tista:
"se sabes ser, ter na Arte uma existência una, indivisível, esoE 
leito dela, o Impressionado, o Iniciado".

"Se e certo que trazes em ti a principal essência, as expressivas 
raizes, a flama eterna, o nebuloso segredo dos Assinalados, um po 
der mágico, irresistível, a que não poderás fugir_jamais, te ar 
rastarã, te arrojará, como visão legendária, profética, numa graji 
de convulsão e estremecimento, para fora das humanas frivolidades 
terrestres, para fora das impressões exteriores do Mundo, mergu
lhando-te, soberanamente, para sempre! no fundo apocalíptico, so 
Iene das Abstrações e do Isolamento..."
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”04 de E4Zé^tZca emoveníe e exõXZca, oa gueux, 
oa nequZntadoA, oa AubZZmeA ZZumZna doA pon 
um cZanão ^antaAtZco, como BaudeZaZne, como 
Poe, oa AunpneendenteA da AZma, oa ZmpnevZA_ 
Zoa mZAAZonãnZoA AupnemoA, oa Zn^ZamadoA, de 
vonadoA peZo Sonho, oa cZanZvZdenteA e evo^ 
catZvoA, que emocZonam e acondam ZuaA adon- 
mecZdaA de Pecondação e de SaudadeA, Eaaca, 
^Zcam ZmontaZmente cã ^ona, d'entne aA au 
guAtaA vozeA apocaZZpZZcaA da Natuneza, cho_ 

.nadoA e cantador peZaA EAtneZaA e peZoA Ven 
Zoa!" (grifos meus) p.442

A palavra gueux utilizada neste trecho poderia nos 

levar a outro cruzamento de relações. 0 poeta francês Jean Rj_ 

chepin (1849-1926), que cultivou estreitas relações com Rimbaud 

e Germain Nouveau por volta dos anos 70, aparece em várias epjí 

grafes de Canções da Decadência de Medeiros e Albuquerque e 

tornou-se conhecido no Brasil nos anos 80 (31). Embora seja po£ 

co provável que tenha sido lido por Fontoura Xavier e por Car 

valho Junior, apresenta pontos comuns com eles, especial mente 

nas imagens de erotismo devorador e no seu tom desmistificador 

e atê vulgar. Sua obra mais conhecida ê exatamente La Chanson 

des Gueux, cujo primeiro poema, "La Ballade du roi des gueux " 

tem um estribilho que declara:

"Le poete caZ Ze noZ deA gueux."

(31) "Teriam os jovens do Realismo Poético sofrido alguma influência late 
ral de Richepin (poeta inferior a eles), como um reforço da de Bauí 
delaire - o que ajudaria a explicar certos aspectos que esta assij 
miu aqui? Ê muito improvável, pois nenhum deles o cita, comenta ou 
traduz. Salvo erro, sua marca sÕ apareceria a partir de 1884 nos 
versos de Medeiros e Albuquerque, que diz ter lido nesse ano 'Les 
blasphêmes', cujas sugestões estão no seu livro 'Canções da Decadêji 
cia', de 1889."
MELLO E SOUSA, Antonio Cândido. Os primeiros baudelairianos. In: A 
educação pela noite. São Paulo, Ati ca, 1987. p.32.
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A visão do poeta como o predestinado, o iluminado,o 

ser de exceção é veiculada pelo Romantismo e pela sua concep

ção de poesia como produto da inspiração, da imaginação, do 

impulso momentâneo. Acrescenta-lhe Baudelaire o papel de fa^ 

rol da humanidade, imagem retomada por Cruz e Sousa, ao refe- 

rir-se a Shakespeare e a Dante:

”Skafee4peaA.e. e Vante, £ofta do etaAAtetAmo doA 
AeuA ^.enomeA tmo^-tatA, maA vtAtoA em toda a 
Eatiga e ZumtnoAa ampttdão da Natureza, eomo
devem íu vtAtoA oa gttandeA EApZn.£toA, Aão o a 
tJiãgteoA e majeAtoAOA ^a/cÕZA magnoA de to daA 
aA êpoeaA, oa ÕftgãoA pode^oAoA e mãgtcoA da 
SenAZbtZZdade humana.. ”

(tn ”7 ntutç.õeA")

Em torno desta concepção do artista como ser de e^ 

ceção, como "Assinalado", Cruz e Sousa articula uma teoria e£ 

tetica, veiculada através de sua poesia e que tem pontos de 

contato com a obra de Baudelaire e aponta para direções in£ 

xistentes nos baudelairianos anteriores. Alguns de seus po£ 

mas em prosa convértem-se em verdadeiros ensaios de estética, 

como "Intuições", "Iniciado", "Emparedado".

"Intuições" e um dialogo entre dois amigos; sabemos 

tratar-se de Tibúrcio de Freitas e do próprio Cruz e Sousa. 

Discutem sobre arte e artista; sobre realismo, observação, 

escolas literárias; expõem suas preferências; questionam a o 

posição entre prosa e poesia.

0 Artista é assinalado por demonstrar uma percepção 

acima da média, em vários aspectos. SÕ ele terá condições de 

amar o feio:
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”SÕ ai an.tZittcai ienitbtttdadei nen.voiai, vt 
bn.ãteLi, quaie lemtnti, podem aman.-te; enquanto 
que. ai LndLvLdaattdadei oeai, eiten.eti, ãntdai, 
dun.ai, iem vtbn.aç.ã.0 iemaetonat, iem co/l, iem 
Luz, iem iom, iem adorna, lugtn.ão pan.a iempn.e 
de tt como ã n.epeteneta aiquen.oia de um putne 
^ato.”

(Zn "Piteotogta do leto”}

Sõ ele tem condições de entender a mulher em todas 

as suas sutilezas e converter essa percepção em imagens e poje 

sia :

”0 que exetta o an.ttita, ieja noi ãtn.Loi ctanoi 
de patáctoi ou em toda pante, e itmpteimente 
a Fon.ma, e toda eiia roupagem deitumbn.ante que 
laz ai muth.en.ei pan.ecen.em aun.on.ai bon.eati; o 
que Lhe tnetta a peman. netai, a deiejã-tai , 
é a ptãittca oLtmpLca, o ontpotente eiptendon. 
dai cun.vai ctnzeta&i, oi man.mon.ei con.Znttoi, o 
aLabaitn.o doi eon.poi ILÕneoi. 0 que o iun.pn.e- 
ende, detxa atn.ax.do e laictnado e o Luan. geta 
do da can.ne atoa dai Loun.ai que dettctam, o 
an.dente iot tn.optcat da can.ne tentadona dai 
mon.enai, que ch.etn.am a iândato e matam.”

(tn ”Muth.en.ei”)

Essas linhas mostram a figura feminina como expre£ 

são de uma forma e como pretexto para a criação de imagens poê 

ticas. Assim como o modelo seria, para o pintor, a ocasião de 

trabalhar formas e cores.

Podemos examinar, sob esta Ótica, imagens de poemas 

do ciclo Jeanne Duval e Madame Sabatier como os seios compara

dos a um armário almofadado; movimentações que produzem o efej[ 

to de navios partindo, serpentes dançando, elefantes se balan

çando; cabeleiras que são lenços agitando-se em despedi das ;brj 

Ihos de astros inúteis ou eclipsados; ou outras, conservadas 
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no original, como "enfants des noirs minuits", "cheveux bleus, 

pavillons de tênêbres tendues", "vase de tristesse". Vemos que 

o comentário de Cruz e Sousa é, numa certa medida, o desvenda- 

mento do processo de criação dessas imagens e que também para 

Baudelaire a figura feminina ê um manancial de formas esperan

do para serem convertidas em poesia.

Este "super-civi 1izado dos sentidos" terá condições 

especiais também de percepção da Natureza. Ele compreende " a 

linguagem das flores e das coisas mudas" e as "florestas de 

símbolos da Natureza". Em uma palavra, as "correspondências" , 

de que encontramos incontáveis exemplos na prosa e na poesia de 

Cruz e Sousa, traduzidas em imagens poéticas ou como explicação 

e justificativa da Arte.

A percepção dessas relações é uma das condições para

ser o Eleito da Arte:

”Se peA.coAA.eA.em ob teub neKvob, em pKodlgtob de 
haKmonta, múbtcab ebtKanhab e eotoKtdab como 
patxõeb e benbaçõeb i ............. áe na tuz, be no
aK., be na cok, be no bom, be no adorna tenb a 
fctna, a detteada, a buttt percepção da KKteibe 
babeb bCK, tcK na ÁKte uma extbtêncta una, Zn 
dtvtbZvet, c& o Etetto deta, o JmpKebbto nado, o 
Jntctado.”

(Zn ”0 Intctado")

Os elementos sensoriais das correspondências baudela^ 

rianas - perfumes, cores, sons - aparecem enumerados com fre 

quênc i a:

"MíU Zguatmente podtam bCK comptexob, tKazendo 
ab tnédttab manZ^ebtaçõeb do Indefinidos Zntenbos, 
Zntenbob bempKe, bZntetZeob e abbtKatob, tendo 
ebbeb ZnexpKZmZveZb begKedob que vagam na Zuz,
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no ar, no Aom, no aroma, na coa. e qae Ao a vt 
&ão detteada de um eAptrtto artZAttco aAAtna- 
ta. ”

(Zn "0 Emparedado ’’)

Em "Sabor*1, estabelece-se a relação do paladar com a 

percepção do artista e com as palavras:

"Para mtm, aA patavraA, como têm cotortdo e Aom, 
têm do meAmo modo, Aabor."

Para a pro ^andtdade, a Atngutartdade de todo 
o comptexo da Natureza, o arttAta que Aente 
etaro, entende etaro, penAa etaro, Aaboreta 
etaro.”

Na poesia, são numerosos os exemplos de correspondên 

cias:

"0^ Son^ tntraduzZvetA, PormaA, CoreAt..." 
(tn "Tortura eterna")

"Aroma, Cor e Som daA LadatnhaA 
de Mato e Vtnha verde dentre aA vtnhaA. "

(tn "Regtna Coett")

"Ctnttta e canta, na canção daA coreA,"
(tn "Canção da PormoAura")

Isso sem citar os versos antológicos de "Antífona":

”0ue brtthe a correção doA atabaAtroA 
Aonoramente, tumtnoAamente."

Idéia retomada na prosa:

"Quanto a Arte quertam que a expreAAão, qae a 
^raAe vtveAAc, brtthaAAe, Aonora e cotortda, 
como um Órgão per^etto."

(tn "Pãgtna Etagrante")

Essa assimilação das "correspondências", que TeÕfilo 

Dias jã começara a explorar em imagens como "o olhar azul", ca^j 

sando 'em Machado de Assis impressão favorável de renovador "a 
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trevimento poético", encontra rebatímento em processos correji 

tes da poética cruz-sousiana como a oposição do adjetivo cori 

ereto ao substantivo abstrato (32).

Se a temãtica erótica baudelairiana foi conveniente 

para os poetas do decênio de 70 desafiarem as convenções e 

moldes vigentes de sua época, se foi instrumento que permitiu 

a poesia libertar a imagem feminina dos véus pundonorosos do 

Romantismo, Cruz e Sousa, preocupado com a essência da poesia 

e com a criação de novas formas soube ver o que a poética bajj 

delairiana tinha de possibilidades para alçar novos voos. Hã 

uma orientação baudelairiana, ou pelo menos coincidente com a 

de Baudelaire, nos espaços em que se projetam as aspirações 

cruz-sousianas. Hã uma relação entre a poesia e imagens al£ 

das, projeções ascencionais no espaço, como em "Região Azul":

(32) Alfredo Bosi faz um levantamento de adjetivos concretos e substantj 
vos abstratos na poesia de Cruz e Sousa:
"As vezes, a oposição do adjetivo concreto ao nome abstrato alcança 
efeitos raros:

nevroses amarelas 
azuis diafaneidades 
fui vas vitorias 
triunfamentos acres 
brancas opulências 
agres torturas 
aladas alegrias 
doçuras feéricas 
negras nevrastenias.

Daí para os processos sinestesicos ê um passo: acres aromas, brilhos 
errantes, cavo clangor, sonoras ondulações, flagrancia crua, verdes 
e acres eletrismos..

História concisa da literatura brasileira. 2.ed. São Paulo, Cultrix, 
1974. ■p^os': ~
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”MÚ41caó pa**am, perpa**am, ^ina*, diluída*, 
£ina*, diluída*, e dela*, como *e a cor ga 
nha**e ritmo* precio*o*, parece *e de*pren- 
der, iz difundir uma harmonia azul, azul , 
dc tal inalterável azul, que é ao me*mo tem 
po colorida e *onora, ao me*mo tempo cor e 
ao me*mo tempo *om...

E *om e cor e cor e *om, na me*ma ondulação 
ritmai, na me*ma eteri^icação de ^orma* e 
volúpia*, ccnjuntam-*e, compõem-*e, fundem- 
*e no* corpo* alado*, integram-*e numa *Õ 
onda de orque*traçõe* e de core*, que vão 
a**im tecendo a* auréola* eterna* da* E*^e 
ra* ...”

A Forma entendida como ascenção aparece explicitamej} 

te no poema em prosa que leva o significativo título de "Asas": 

"Porque a Forma, a Forma é e**e an*iar para 
o alto, e**e premente ru^lar e abrir largo 
d’a*a* impul*ionada* pela Luz, a re^ulgência 
da* E* trela*, de onde a mú*ica, a harmonia 
pura da Arte, *erena e ritmalmente conta,.."

A compreensão do mistério e da linguagem das coisas 

por um espírito livre que se eleva além das esferas estreladas, 

do sol que plana no espaço, a alegria intelectual dessa capta_ 

ção do universo, tudo isto i a temãtica do terceiro poema de 

Flores do Mal, "Elévation".

Coincide ainda com a estética baudelairiana uma bus

ca de originalidade, definida em "Intuições":

"E a Originalidade - alacridade nervo*a, vi 
nho addulo e delicio*o da *en*ação, exira_ 
vagante humor cor de ro*a, - timbre claro e 
quente, com o* a^idalgamento* do E*tilo, a 
e* drúxula e emotiva linguagem do atormenta
do *entimento."
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Essa busca de originalidade enfrenta o desconhecido.

Se nao 

temido

uoaa a formu1ar-se como uma viagem cujo termo ê

„v.oulho em abismos e profundezas desconhecidas, m e■ y

um des

Céu

ou Infern°» que importa, formula-se como uma viagem de pere

grinaçao, 

vi nci ano

de abandono do conforto e segurança do horizontepr£

e familiar:

"Todo aqueZe eapZendo^ de eo£o>tZda paZ^agem, Zo
do aqueZe encanZo de exube/tâncZa de pAadoA, a 
queZei aópeetoÁ ÁeZvagenÁ e majeòtoAOÁ e Zngc- 
nuoA, quaàe bZbZZeoé, da teAAa aeoZhedoAa e ge 
neAoia onde. nasceste, - deZxaste, a^ZnaZ, um 
dZa, e vZeste peAegAZnaA ZnquZeto peZas ZnÕspZ 
tas, baAbaAas teAAas do VeseonhecZdo. . . ”

"í/Ze^Ze da tua paAagem f^eZZz e meZga, ampZZdão 
de bondade patAZaAeaZ, pAZmZtZva, meAguZhaA na 
onda neAvosa do Sonho, qae ja de Zonge, dos ca 
mos Audes do teu ZaA, ^aSeZnava de magnétZeos 
^ZuZdos, de ZmpondeAados mZsteAZos, o teu beZo 
sca contempZatZvo e sensZbZZZzado.”

(Zn "0 1nZcZado")

Ou ainda:

*'0 Pesco nhecZdo me aA.AebataA.a e ÁuApAeendeAa e 
eu ^uZ paAa eZe Zn&tZntZva e ZntuZtZvamente aA. 
Aaòtado.”

Certamente não é uma viagem cósmica com a morte ao 

leme^mas tem o mesmo sentido de lançar-se no espaço do Desco

nhecido, em busca da Arte, sem atentar para os perigos deste 

périplo:

"Tudo eóqueceéte, paAa vZa ^ecundaA o teu aca 
noA óeZoó geAmZnadoAeó da AAte."

E nem deixa de exprimir, no fechamento deste poema 

em Prosa, um magnetismo pela morte:
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”e oa iattgadoA othoA AonhadorteA, grtaveA, aAeç_ 
ttcoA, a. traído A peto MZóíéA-Zo da Vtda, magne- 
ttzadoA peto mtAtertto da Mortte..."

Na aspiração a originalidade, podemos inserir a P°s 

sibilidade de novas formas e a discussão sobre prosa e poesia» 

desenvolvida durante a conversa de "Intuições" . Afirmando <lue 

a poesia e prosa são ambas formas de expressão do pensamento » 

Cruz e Sousa reivindica uma maior independência neste sentido, 

pois o importante e que o artista se expresse. Se ele pode ^5. 

zê-lo de duas formas, tanto melhor. Afirma que a época prescij} 

de de formulas e códigos prefixados. Pronuncia-se com toda cia. 

reza:

”E quanto a mtm, Ae me £oaaz dado ortgantzart, 
erttart uma nova £ox.ma parta eAAa trtanAmtAAão , 
eertto que o tertta £etto, a^tm de dart atnda 
matA duettbtttdade e ampttdão, ao meu Sonho. 
Nem prtoAa, nem vertAo! Outrta mant^eAtação, Ae 
poAAÍvet ^oAAe. Uma Fortça, um Poderi, uma Luz, 
outrio Arioma, outrta Magta, outrto Movtmento ca 
paz de veteutart e ^azert vtvert e Aenttrt e cho_ 
Kart e fttrt e eantart e etertntzart tudo que ondeta 
e turtbtthona em vertttgenA na atma de um arittA 
ta de^tntttvo, abAotuto."

Cruz e Sousa não fala em "vida moderna", nem mencio

na a cidade. Mas sua reivindicação ê a mesma de Baudelaire : 

maior possibilidade de criação e de expressão da alma do arti£ 

ta. Num certo sentido, a essência desta nova forma - o poema 

em prosa - ê idêntica para os dois: a maleabilidade. Um fala em 

"ductibilidade", o outro, em "souplesse". É só cotejarmos o 

texto acima com um trecho da carta dedicatória dos poemas em 

prosa que Baudelaire dirige a Arsene Houssaye:
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"QueZ c&t eetui de. nom qui n’a paA, dam aca 
joum d'ambition, te misiacte d’une. pnòAc
poetique, muAicate Aam sitjthme et Aam sitme, 
aóóez Aoupte et aAAez heu/ctee pou^ a ’ adptesi 
aux mouvementA tysttqueA de. fârne, aux onduta 
tiom de. ta ttevesiLe, aux AoubsteAAautA de. ta 
com eience?

C'eAt Ausitout dam ta ^/tequentation dm uitteA 
enosimeA, e'eAt du csloía ement de teum innom- 
bsíabteA stappo/LtA que natt cet tdcat obAcdant.”

A diversidade de assunto marca a prosa poética de 

Spleen de Paris: pequenos relatos ("Une mort herofque"), fla^ 

shes urbanos ("Un plaisant", "Les veuves"), reflexões ("Eni- 

vrez-vous", "Un cheval de race"), pequenas parábolas ( "Les 

dons de fées"), devaneios sensoriais ("Un hemisphere dans une 

chevelure", "L1invitation au voyage"). São textos curtos, as 

vezes, um sõ parágrafo. Essa variedade temãtica, a dimensão do 

texto, o descomprometimento com modelos formais propiciam a 

aspirada plasticidade de movimento.

A temãtica Õ menos variada em Missa 1 e em Evocações: 

descrições, sobretudo de paisagens marítimas ("Ocaso no mar", 

"Navios"), figuras femininas ("Vulda", "Tenebrosa", "Núbia" , 

"Gata"), poemas em que a liturgia se mescla a estados senso

riais ("Sob as naves", "Os cânticos", "Glória in excelsis"). 

A cidade aparece pouco, em geral como cenário, como mostrei 

anteriormente. Os poemas são mais longos que os de Sp1een e 

tendem a estender-se mais em Evocações. Neste segundo livro , 

alguns revestem-se de um caráter narrativo ("A nódoa", "Nirva^ 

nismos") e outros transformam-se em pequenos ensaios de esté

tica, distanciando-se da poesia em prosa de Baudelaire.
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Na concepção cruz-sousiana, o Artista distingue-se 

do resto da humanidade e sente-se isolado. Uma dupla relação 

se estabelece: sentindo-se incompreendido, não procura catj^ 

var a humanidade e trata-a com desprezo, chamando-a até de 

de "minúscula humanidade" em "0 Emparedado". A classe literá

ria é especialmente visada por sua mediocridade, convencionei 

lismo e imbecilidade. Seu recolhimento e a manifestação de sua 

irritação contra tudo isso.

A Baudelaire, a imbecilidade repugnava tanto que se 

transformou em palavra de abertura das F1 ores do Mal : "La so_t 

tise". Em "A une heure du matin", o poeta recolhe-se farto, eji 

farado da convivência com o ser humano, chegando a falar em 

"tyrannie de la face humaine".

Na relação com a humanidade, o poeta sente-se ridí 

culo e desajeitado, como mostra a metãfora de "L'Al batros". 

Aliás, J.A. Haddad, em nota ã sua tradução deste poema coloca 

o seguinte trecho de "Intuições", sugerindo uma influência baju 

delairiana:
"Quanto a mtm,e£e [o &tttAtã\ e como uma ave 

eòt^anha que ja naòceiAe com Áuaà aòa& pode 
nobab e gtganteòcaA,"

Poderiamos estender a citação:

"atnda /tet/iaZdaò emboca po/t atgum tempo, maó 
que depotò aé ^oóòe ab/itndo, ab^tndo, ate 
que òe dtò tenderem de. todo petoé e-ópaç.o-6 6°. 
/ta, p/tojetando então ma conòotado/ta óomb/ta 
de Amo/t óob/te o ve^ho mundo ^attgado."

Se a estranheza e o porte da ave coincidem, o mais 

importante, a sua função como metãfora do poeta, difere. Aqui, 

a ave conserva sua majestade e paira, vitoriosa, sobre a huma 

nidade. Em "L'Al batros", a essência da comparação repousa nu 
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ma relação inversa entre o poeta e a humanidade: aquele a mer 

cê desta. Neste caso, a proximidade é maior com este trecho 

de "0 Emparedado", em que se reproduz a idéia do isolamento da 

Arte, desprezada pela Humanidade:

"da grande que. e AÕ, Aolltân.ta, de.Aac.ompa 
nhada daA tun.baA que. ch.aAquet.amf da maten.Za 
humana doente que. convulAZona dentn.0 daA eA^ 
tn.eZtezaA aA^ixiantzi do Aeu tosivo caracol."

Mas a trajetória do Artista não ê, nem em Baudelaire, 

nem em Cruz e Sousa, tranqtiilo võo pelo Azul. E antes marcada 

pela Dor, anãtema inexorável do poeta, a coroa da lucidez e, 

por isso mesmo, sua aspiração? como mostra o primeiro poema das 

F1 ores do Mal,:

"1/en.A le CZel, ou Aon oeZl voZt un tn.ône AplendZde, 
Le Poete. Aen.eZn, teve aca bsiaA pZeux, 
Et leA vaAteA éclaZftA de Aon eApn.lt lucZde 
LuZ den.obent l'aApect deA peupleA ^un.Zeux:

-Soyez benZ, mon OZeu, qut donnez la Aou^£n.ance 
Comme un dZvZn lemede d noA Zmpun.eteA
Et comme la meZlleun.e et la pluA pun.e cAAence 
Qut pn.êpan.e leA £on.tA aux AaZnteA volupteA'.

Je AaZA que la douleun. eAt la nobleAAe unZque 
Ou ne mon.dn.ont jamaZA la ten.n.e et leA en£en.A, 
Et qu'Zl ^aut poun. tn.eAAen. ma coun.onne myAtZque 
ImpoAen. touA Ica tempA et touA leA unlven.A."

A relação entre a Dor e a Criação é o tema de "Ini

ciado". E a bandeira pela qual o Artista clama no deserto:
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"Se não tenò Don, vaga petoó deéen.toò, eonn.e 
petoí» aneat& da Ltuião e pede ãé venmethaé 
campanhaó abentaó da Vtda e etama e gntta: 
quem me dã uma Don., uma don pan.a me ttumtnan.! 
Que eu òeja o tnanóeendentattzado da Don.!"

Dor quase física, associada a imagens de sangue, as 

vezes em profusão hiperbólica: num parágrafo de "0 Emparedado", 

a palavra aparece nove vezes (33).

A Dor acha-se associada, na obra de Baudelaire, a £ 

deia de tempo corrosivo e de impossibilidade de criação. 0 tem 

po é o inimigo que não permite a realização do Belo:

"-D douteun.! 0 douteun.! Le Tempé mange ta vte, 
Et fob^eun Ennemt qut n.onge te eoeun.
Du òang que noué pen.doné enott et a e £on.tt^te!

(tn "L'Ennemt")

E no poema seguinte:

"L'Ánt eót tong et te Tempò e&t eoun.t," 
(tn "Le Gutgnon")

A exclamação de "Le Confiteor de 1'Artiste" reforça 

esta relação:

(33) "De outros Gõlgotas mais amargos subindo a montanha imensa, - vulto 
sombrio, tetro, extra-humano! - a face escorrendo sangue, a boca 
escorrendo sangue, o peito escorrendo sangue, as mãos escorrendo 
sangue, o flanco escorrendo sangue, ospes escorrendo sangue, saji 
gue, sangue, sangue, caminhando para tão longe, paramuito longe , 
ao rumo infinito das regiões melancólicas da Desilusão e da Sauda
de, transfigiiradamente iluminado pelo sol augural dos Destinos!..."
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”Ah! ^aut-U étex.ne££ement bou^^AZh. ou ^uZn. 
é^eA.ne££ement íe Beau?”

A angústia da criação liga-se ainda â idéia de luta, 

coroada de fracasso:

"Uétude du be.au e&t un due£ ou £' atitZ&ie cJiZe 
de. &Aayeusi avant d^eifte vaZneu.”

"Tortura eterna" (in Broquêis) é a expressão dessa 

mesma luta inglória e eterna, o artista sente-se impotente na 

tentativa de eternizar sua dor e, significativamente, o verbo 

’*poder’*aparece três vezes no negativo. A origem baudelariana do 

soneto estampa-se no último terceto em que dois dos elementos 

das "correspondências" - sons e cores - estão presentes e 1iga_ 

dos a um elemento cruz-sousiano corrente: as formas,

SonA Zn&taduzZveZh, FosLmaA, Co^eó! ...
Ah! que eu não pohha e£emZzan. ah do^teh 
noh bAonzeh e noh mãn.moAeh e ten.no h!”

Sobretudo Evocações nos traz, assim, o Esteta que bus 

ca, com seus nervos, sua sensibilidade, as mais altas sensações, 

aquelas que escapam ao resto da Humanidade e que consegue ca£ 

tar as relações ocultas, as "correspondências" na Natureza. Ne_s 

te âmbito, coincidem os pontos de vista baudelai ri anos e cruz- 

sousianos. As diferenças surgirão no último texto, "0 Empareda^ 

do", que Andrade Muricy diz ser, com razão, "sua obra-tipo e 

seu testamento de homem e de poeta" (34).

(34) op. cit. p.83.
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0 ponto de partida ê comum a Baudelaire e jã foi mejn 

cionado: a maldição do poeta. Sua ascensão ê descrita como um 

golgota. Apenas pairando sobre preceitos e convenções, desper

ta ã sua volta violenta ira, pois arrasta consigo o estigma de 

uma raça marcada. A Dor converge para o problema racial; ã ma£ 

ginalização do poeta acrescenta-se a dos preconceitos raciais, fuji 

damentado em teorias filosóficas:

"Eu XA.azZa, como cadaveres que me andass em {unam 
bulescamente amarrados ãs costas, num ZnquZetan 
te c ZntermZnãvel apodrecimento, todos os empl 
rlsrnos preconceituosos e não sei quanta camada 
morta, quanta raça d’Â^rZca curiosa e desolada 
que a flslologla nulificara para sempre com o 
riso hoeckellano e papal!"

Consciente dos problemas enfrentados por um negro al^ 

forriado numa sociedade escravocrata, Cruz e Sousa estende a 

concepção baudelairiana do artista amaldiçoado, anatemi zadoyao 

seu problema racial. Artista amaldiçoado pela maternidade em 

F1ores do Ma1, na obra cruz-sousiana, ele Ó o réprobo social que 

ousa erguer-se contra o Estabelecido. Para impor-se, não busc^ 

rã uma arte própria da raça, mas procurara transcender dentro 

do círculo da arte ariaha.

Em seu estudo sobre Baudelaire e Cruz e Sousa, Roger 

Bastide examina esta trajetória (35). A diferença que se esta^ 

belece no tema comum do poeta maldito é o grito da raça negra 

oprimida. Segundo o crítico, cujo objetivo Ó detectar a criação 

de uma poesia afro-brasileira, o poeta negro transformaria, <a 

proveitando a temãtica baudelairiana, a revolta do esteta em 

revolta do oprimido racial, a maldição racial seria transforma^ 

da em maldição européia, de branco^ e ele realizaria a aspiração 

de ariani zar-se.

(35) op.cit. p.169-170.
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Talvez essa trajetória não seja tão linear quanto £ 

parenta, pois Cruz e Sousa não se sentia negro, mas sabia- se 

negro, o que não é exatamente a mesma coisa. Educado por braji 

cos, no meio de brancos, na verdade, ele é um branco num cor. 

po negro. Bastide atribui o tom pianTssimo de suas poesias a 

uma forma de "fazer esquecer o ritmo selvagem & profundo do 

tantã" (36). Sera que alguém criado na casa-grande de uma f£ 

zenda de Santa Catarina, estado de colonização alemã, 78% braji 

co, teria condições de conservar a memória dos tambores afri

canos?

Em "Asco e Dor", as contradições desse ser hTbrido, 

negro de formação branca e senhorial, em um pais que mal priri 

cipia a sacudir a poeira de décadas de escravatura, explodem 

com maior nitidez. Assumindo a posição inicial de implacãvel 

voyeurismo, termina por sucumbir ã "dor e asco dessa salsugem 

de raça entre as salsugens de outras raças". A aspiração de 

arianizar-se restringe-se ao invólucro, ao corpo negro, a m£ 

téria; o espirito, esse jã e branco.

Para Baudelaire, estar preso a matéria significa sub 

meter-se ao Tempo, o inimigo que o corrói e suga-lhe o sangue. 

Para Cruz e Sousa, a matéria expressa-se através desse corpo 

negro, transformando o Assinalado no "verdadeiro emparedado da 

raça".

(36) A nostalgia do branco. In: op.cit. p.162.



capítulo X

E OS LEITORES VE BAUVELAIRE VIVIAM NO BRASIL

"A combinação doò venbo-b 6 ugenin e acom 
panhan (tão eAuditoó) com o Substantivo 
’guaga* (^onma tão havanesa de se nefacAin 
ao Ônibus) eA.a típica do seu tinguajant 
a teitoA.a dc BaudetaiA.e vivia cm Havana. 
Fomos andando peta beijada do parque ate 
o MinisteA.io das Retaçõeò Exten.ioA.eòt pa 
tãcio A-ococo, e depois ao an^iteatn.o pa^ 
tiche ctãéóico - doiò edifício & exóticos 
numa cidade que ignorava eòtan noò tnÕ_ 
picot,. "

G. CabneA.a Infante 
(Havana pana um Infante Ve^unto)
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E OS LEITORES PE BAUDELAIRE VIVIAM NO BRASIL

A poesia ocupa, no panorama literário do século XIX, 

significativo espaço. Ao fazer um balanço da produção da Facu2 

dade de Direito de São Paulo durante 1879, Manuel Álvaro de Sã 

(1) chama atenção para o intenso cultivo da poesia em detrimeji 

to do romance e do teatro. A produção poética é avassaladora : 

praticamente todo jovem tracejava versos, na sua época de facul^ 

dade. Até Alencar e Machado, prosadores convictos, assinaram 

seu ponto poético.

No Parnaso Acadêmico Paulistano, Paulo Antonio do Valle, 

em 1881, faz um levantamento da produção acadêmica de 1828 (a^

no da fundação da Faculdade de Direito) até 1854 (ano de sua r£ 

forma). Os dados biográficos dos autores são assi stemã ti cos, mas 

pode-se aferir que em cerca de 34 autores, 5 morreram jovens, 23 

não mais escreveram, 3 continuaram a fazer poesia vez ou outra; 

praticamente sÕ Bernardo Guimarães continuou a escrever. Se , 

por um lado, constata-se a tradição de cultivo da poesia durar) 

te a vida acadêmica, por outro, constata-se sua quase incompa

tibilidade com a vida prática. São numerosas as observações de£ 

ta natureza: "não consta que depois de entrar na vida prática 

fizesse versos", "nem também consta que tenha feito mais versos 

depois que se entregou ã vida prática e laboriosa de agricultor", 

"hoje entrega-se raramente a assuntos que outrora o inspiraram", 

"a aridez do foro parece ter consumido sua seiva poética".

(1) Esboços críticos. Rio de Janeiro, Tipografia do Brasil Católico, 1880.
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Apesar de o 1evantamento de Paulo Antonio do Valle a 

barcar o período romântico, podemos perceber a persistencia de 

algumas constantes nos baudelairianos aqui estudados: todos 

começaram a poetar antes dos 20 anos; Carvalho Junior faleceu 

aos 24 anos, do coração; Fontoura Xavier ingressou na carrei

ra diplomática aos 29 anos e a partir daí pouco escreveu; Te£ 

filo Dias faleceu aos 35 anos, mas considerando-se que a Come 

dia dos Deuses ê uma adaptação, sua produção poética original 

vai ate os 28 anos, com Fanfarras; Wenceslau de Queiroz c£ 

meça aos 18 anos com Goivos e é quem poeta até mais tarde, a^ 

te os 40 anos, dedicando-se depois ao jornalismo e ã crítica; 

sõ continuaram poetas Vicente de Carvalho e Cruz e Sousa, mas, 

para o primeiro, como vimos, o baudelairi anismo foi um pecado 

de juventude.

Os jovens do século XIX tinham, assim, seu momento 

de poetar, superado com o ingresso na vida profissional. Exata 

mente como hoje, quando osadolescentes integram conjuntos de rock, 

dedilhando guitarras e tocando baterias; passada uma certa f£ 

se, a atividade e abandonada. A poesia era o rock da época, o 

espaço por excelência da expressão da juventude contemporânea. 

Suas brincadeiras, eles as veiculavam através dos versos: co_r 

rendo um boato sobre o casamento de Fontoura Xavier, cumprimeji 

ta-o Raimundo Correia com um triolé, especialidade do homena

geado :

Venho apesitasi-te a mao.

Set que eaòatte, poeta,
Maò não ttve o teu cartão;
Pox. te^t ttdo na gazeta
Set que ca^aòte, poeta,
E, como manda a ettqueta,

SeZ que caòaéte, poeta., 
Maò não ttve o teu cartão.
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Vou paaaben-ô à tua muia 
Poa e.iòe. bem que. te f^ez. 
Embora em ^aahe con^uha, 
Vou paaabenh d tua muéa. 
Vetxahte a capa andatuza, 
Tomahte o ^aaque butigueÁ . . . 
Vou paaabenh d tua muha, 
Pa a ehhe bem que te ^ez!" (2)

A nova indumentária a ser adotada - o fraque - adqui^ 

re o caráter simbólico de entrada numa vida "seria" que aband£ 

na estudantadasdo gênero de se embuçar numa capa para passeadas 

noturnas.

Pela poesia, passavam as aspirações políticas da R£ 

publica e do Abolicionismo, as aspirações a uma vida moderna, o 

elogio do progresso e da ciência, as reivindicações libertárias, 

em geral, tanto no campo político quanto no social. Este aspecto 

de canção de protesto marca a poesia de origem baudelairiana, como obse£ 

va Antonio Cândido: 

etementoh (o ’dehcompahhado amoa. d caane1 
e o 'hatanthmo1, pana uhan. ab expaebbõeb de Aa 
tua Baaaetaob) aepaeòentavam atttudeb de aebet 
dta, Como ob de hoje, ob jovenb daquete tempo , 
no Baabtt paovtnctano e ataabado, faziam do be 
xo uma ptata^oama de ttbeatação e combate, que 
be aattcutava d negação dab tnbtttutçõeb. Eteb 
eaam agaebbtvamente eaottcob, com a mebma taucu 
têncta com que eaam aepubttcanob e agaedtam o 
Impeaadoa, chegando atgunb ao ttmtaa do hoctaZth_ 
mo." (p.26)

(2) apud MAGALHAES JR. 0 Império de chinelos. Rio de Janeiro, Cultrix, 
1957. p. 243.
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0 reverso desses anseios de liberdade e manifestações de 

rebeldia, que ecoam no ar desta era da lira variegada, deste 

momento de novas possibilidades, ê a proliferação de vozes de 

ponderação dos mais velhos e de advertências impositivas da 

própria geração.

Machado de Assis assume, em "A Nova Geração", uma 

postura de mestre, concluindo suas analises com recados aos 

poetas. Recomenda a um que ame a vida, a outros que aprimorem 

o estilo e as qualidades, a terceiros que se afirmem e sigam 

suas 'tendências naturais"e não as modas poéticas. A orientação 

que dá a Alberto de Oliveira ê explicita:

"0 S^. A£be.4.^:o de OZZveZÁa pode 6o£heaK a tenda 
do a gtganteò; não theò dê um eanto, uma e&tn.o~ 
4e, um venéo; e o eonò etko da etiZttea. Nem to_ 
do& cantam tudo; e o eMio tatvez da geração no_ 
va i>enã queA.en. modetasL-àe po*. um áÕ padrão." 
(g/íZ^o meu) (p.228)

Sã Viana, na obra referida, dã a Brazil Silvado uma 

espécie de receita poética, ao comentar seus Pequenos ensaios: 

sugere-lhe a substituição dos temas mitológicos por temas ame 

ricanos, o estudo mais intenso da versificação, pois coloca 

mal a cesura dos alexandrinos.

Multiplicam-se as profissões de fe. E Carvalho Junior 

a clamar seu Ódio pelas exangues musas românticas; ê Fontoura 

Xavier a bradar que "cantar o colo nu da amante/ não condiz 

com o século gigante"; ê Bilac e sua profissão de fé de pena 

e cinzel; ê Francisca Julia a exaltar a musa impassível; é 

Cruz e Sousa a cantar brancuras e nebulosidade.

Hã respostas, como a de Alberto de Oliveira:
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"Também Aet me ente 
0 Bem catca com oa 
Eu, como tu, ^otheto a tenda do a gtganteA, 
E iú theA dan. também uma canção na ZtA.a."

Meio a esta enxurrada de clamores e tomadas de posj[ 

ção, através da própria poesia, encontramos a já mencionada £ 

xortação de Mucio Teixeira, que tem o significativo tTtulo de 

"A uns certos poetas":

”0 ttAtcoA RomeuA! Õ coA.açõeA doenteA,
Que ^tcatA, ao tuaA., ctAmando h.oA.aA tntetA.aA;
5 magA.0A meneAtA.etA, tA.tAteA como oa poenteA 
E eAteA.etA como Aeto anêmtco daA £A.etA.aAl. . .

Pa.o ^etaA tdeatA, ^antaAttcoA vtdenteA,
Que andatA petoA boA.detA, doA.mtndo naA cadetA.aA . . .
Poa. que tanto ch.0A.atA? - Ao^A-etA de doA. de denteA?
VetxaA.am-voa a em A.oupa aA voaaua ZavadetA.aA?

AveAdo madA.tgat, canaAt.o.A Aem gatota, 
Que andatA, como um mendtgo, a AupttcaA. a eAmota 
Ve um bA.avo ã tnAtptdez datgum A.ecttattvo, . .

AttA.at paA.a um canto aA voAAaA etegtaA;
Vetxat de ptagtaA. o moA.to JeA.emtaA;
Imttat BaudetatA.e, que meAmo moA.to é otoo."

Esta sarcástica versão masculina da profissão de fe 

de Carvalho Junior mostra que, entre 1877/79, época em que fo 

ram escritos os poemas da obra, imitar Baudelaire era uma pr£ 

posta explicita e consciente.

Este significativo espaço ocupado pela poesia não se 

restringe ao ato de escritura. Além de se compor mui to, decla

mava-se continuamente. Os saraus eram regados a musica, poesia 

e pão-de-ló. Sabia-se poemas de cor e o termômetro da recita 

ção era medida determinante para se avaliar a recepti vi da de das 

obras. Vários são os depoimentos em que se afere o sucesso de 
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um poema pelo número dos que o sabiam de cor (3). 0 próprio a. 

to de recitar é levado a serio e Medeiros e Albuquerque criti^ 

ca, escandalizado, o '“ouvido detestável" de José Veríssimo , 

que tropeça na métrica ao citar versos (4).

(3) Assim marcam Visconde de São Boaventura e R. Magalhães Junior a acei^ 
tação de Fontoura Xavier:
"0 aparecimento de Opalas foi um sucesso, diz-nos Figueiredo Pimen- 
tel. Nao havia quem nao soubesse de cor o soneto 'Loura e branca'."
(in Opalas. Lisboa, Livraria Viúva Tavares Cardoso, 1905. p. XVI)

"Alguns de seus sonetos foram recitados de norte a sul do pais, ri va 
lizando com 'As Pombas' e 'Mal Secreto’, de Raimundo Correia, emb£ 
ra sem as mesmas qualidades. Um desses sonetos figurou, outrora em 
tudo quanto era antologia. É o 'Estudo anatômico', que muitos_ sa
biam de cor e recitavam, com alguma ousadia, nos clubes literários e 
serões familiares." (op.cit. p. 252)

E Alberto de Oliveira a de Vicente de Carvalho:
"Ao grandepoeta Vicente de Carvalho todo o meu entusiasmo e todo o 
meu coraçao agradecido pelo formoso livro Poemas e Canções cujas 
'Fantasias ao luar' já sei de cor, bem como alguns trechos de 'Rosa, 
Rosa de Amor'."

(in: CARVALHO, Vicente. Poemas e Canções, Livraria Chardron, 1909. 
p.204)

(4) "Tendo sido um dos_raros homens de letras brasileiros, que não come
çaram pelo inevitável volume de poesias, tinha o que se pode chamar 
de 'ouvido detestável'. Na conversa, citando versos, citava-os fre
quentemente errados sem dar pela falta ou excesso de sílabas."

Esta observação, que se encontra em Páginas criticas, mostra-nos £ 
inda o percurso inicial do literato brasileiro passando, em geral , 
pela poesia.
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Tudo isso mostra a que ponto os poetas mergulhavam 

na poesia alheia e como tinham o repertório da moda arquivado 

na cabeça, o que poderia, com facilidade, transformar-se em e 

lemento forte de interferencia no processo criativo. E>sobre 

tudo, não se tinha pejo de imitar. Cultivava-se o exercício da 

tradução, fazia-se paráfrases, criava-se modelos inspirados em 

outros autores. Esta postura imitativa não se delineava como 

um projeto estético, como durante o período clássico. Tratava 

-se mais de uma forma de atualização. Sobretudo porque imita

va-se muito autores estrangeiros, especialmente franceses. A 

imitação, no caso, era a manifestação de um desejo do país , 

saído hã pouco de sua situação de colônia, de elevar-se ao sta_ 

tus de nação civilizada. Imitar os poetas franceses seria um 

caminho para a atualização da literatura brasileira.

Este fenômeno não é exclusivamente brasileiro e ma^ 

nifesta-se em outros pontos da América Latina. Hans-George Ru 

precht, ao estudar a "epidemia baudeleriana" (sic) na poesia 

mexicana do fim do século XIX (5) levanta opiniões críticas

^5) Octavio Paz é um dos críticos a apontar essa saída:
"Duperie romantique: 1'oeuvre hors pair le moi exceptionnel. Je 
crois qu'aujourd'hui cette idée touche a sa fin. L’idée d'une cor 
respondance universelle entre les choses réapparaít."

Direção reforçada por outros críticos:
"We ought not to regard a good imitation as a theft, but as a beajj 
tiful idea of him who undertakes to imitate by forming himself on 
the invention and the work of another man (...) This sort of emu- 
lation (...) is honourable."

(apud RUPRECHT, Hans-George. Die epidemia baudelairiana in Mexiko 
und der Zweite Kontinuitâtsbruch in der Geschichte der mexikanis 
chen Lyrik. Beitraegefzur romanischen Philologie. Berlin, 11 (2):“ 
102, june 19747 p.2'^.
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contemporâneas que resgatam a via de imitação; jã se trata,ne£ 

ta perspectiva, de um antrofagismo oswaldiano, um "Tupi or not 

tupi" avant la lettre.

0 estudo da recepção mexicana ãs Flores do Mal pode 

nos ser esclarecedor. Segundo Ruprecht, a alavanca da modernj^ 

dade da poesia mexicana se dã em 1893, com a publicação do e£ 

saio de José Juan Tablada, "Carlos Baudelaire", no jornal EJ_ 

Siglo Diez y Nuove. Pelas observações do crítico e pelas cita^ 

ções do ensaio, percebe-se que Tablada captou o projeto este 

tico implícito nas Flores do Ma1 e a sua importância, buscan

do, através da assimilação deste universo, um caminho para sua 

própria poesia. Referindo-se ãs imagens da obra, diz o mexic£ 

no que "hacen el efecto de esos geroglíficos que los faraones 

dejaron en sus palacios"; ou analisando as "correspondências", 

observa que "esa correlaciÕn, aun no definida pero existe, eri 

tre las diferentes percepciones de nuestros vários sentidos"; 

ou ainda que os versos de Baudelaire "se descomponen en laima^ 

ginaciõn en un jardin toxicologo" (6).

Ora, os nossos baudelairianos que, 20 anos antes, jã 

poetavam ã Baudelaire, não mostram essa consciência. Nenhum de 

les parece ter-se dado conta do papel histórico do poeta fraji 

cês e da sua importância. Não contamos com nenhum texto teÓri^ 

co como o de Tablada. Mesmo a leitura que Cruz e Sousa faz da 

poesia das Flores do Mal em "No Inferno" mostra sua recepção ã 

obra do poeta francês, mas não a consciência do projeto esté

tico de Baudelaire de forma mais global.

(6) op.cit. p.255.
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Alem disso, quando se fala em Baudelaire nas três 

timas décadas do século passado no Brasil, deve-se subtender 

praticamente as F1ores do Mal. Ora, a obra não é uma sucessão 

aleatória de peças. Cada uma desempenha seu papel no conjunto 

e sÕ dele se pode extrair o seu exato significado. Era o argjj 

mento do autor na época do processo: a "terrível moralidade" 

das Flores do Ma1 sÕ podia ser captada no todo, conforme e£ 

creve Baudelaire ao seu advogado. As opiniões distorcidas, i£ 

corretas e, as vezes contraditórias, surgem com a apreensão 

fragmentaria dos poemas. E, na verdade, a aspiração máxima do 

autor incidia exatamente na compreensão global da sua obra:

" Le óeut e£.oge que. je òoZZtette pou/i ce ttvfie 
eAt qu’on zieconnatAAe qu’t£ n*eAt pa.A un 
atbum et qu'tt a. un eommencement et une £tn."

Neste todo coeso e organizado, os poetas estudados 

neste trabalho pinçam poemas ao sabor de suas necessidades, pa^ 

ra configurar um determinado Baudelaire, verso e reverso, coin 

tinuação e ruptura da nossa tradição literária.

0 Baudelaire satânico foi o primeiro a impor-se ã 

poesia ocidental (7). 0 seu satanismo insere-se na libertina

gem do século XVIII francês, em que o Mal ê objeto de indaga^ 

ção metafísica. 0 sentimento do Mal , como o postula Baudelaire, 

deve despertar o seu oposto, o do Bem, num rebatimento de reci_ 

procidade e não de exclusão. No Brasil, a assimilação tingiu- 

o de uma coloração macabra. Terá contribuído para isso o byro

(7) "II Baudelaire dell'etã che fu sua fu il Baudelaire satanico".
(PRAZ, Mario. La carne, la morte e il diavolo nella ütteratura ro
mântica . Firenza, Sansoni, 1976. p.115).
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nismo que assolou a nossa literatura romântica, veiculado, em 

parte, pela poesia de Alvares de Azevedo. Estão de acordo m'£ 

so, J.A. Haddad, ao estudar a recepção de Baudelaire e Onédia 

Barboza, a de Byron (8).

Podemos verificar que as deformações que Byron sofre 

no Brasil, constatadas por Onédia Barboza, são também recupe

ráveis em alguns aspectos da assimilação das Flores do Mal. 

No seu balanço final, ela aponta uma tendência a sensualização 

e ao funereo:

"Seguindo a ttnha já tmpo.&ta poA. õtavtano àá 
vefiAÕeò , vamoò encont^iah. um Byn.on cada 

vez matò bfiaÁttetfio, em pa^tã.^fiaÁCÁ deéeabe- 
ZadaA que o ap/ic^entam Aenòuat (...), ptegaò 
(...) e mutto matò a/idente (...) do qae o 
ZngZêó, com óeu Aangue e^cocêó e tudo.

Uma out^.a ttnha que ac nota no abMLAttetaa- 
mento de By/ton e no Aenttdo de aptteA entã-to 
como um poeta matA ^úneb/ie e matA Aotauio do 
que steatmente e. ” (9)

Devemos também levar em conta, como nos mostra ainda

Onédia Barboza, que o Byron que aportou no Brasil veio em pa^ 

quete francês: as traduções recorriam, em geral, a traduções 

francesas e quando partiam diretamente do texto inglês, chega_

(8) "J.A. Haddad acredita que se pode ligar Baudelaire ao byronismo bra 
sileiro e acreditamos nos que de fato esse byronismo de colorido aT 
varesino preparou muito bem o ambiente para a aceitação e repercustr 
são de Baudelaire no Brasil."
BARBOZA, Onédia. Byron no Brasil: traduções. São Paulo, Atica 
1974. p.271.

(9) op.cit. p.269.
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va-se a ressaltar o fato, demasiado insólito (10). Assim, por 

trás do nosso baudelairianismo estã um byronismo afrancesado, 

. • * - npla nonulaHdade da literatura alvazado, em muitos aspectos, peia popuiai —

varesina. Não é. de se espantar, que a. poesia do segundo tra 

dutor de Baudelaire fosse, como vimos, aparentada ã de Alva

res de Azevedo, ao que,' inclusive, Guilhermino César atribui 

seu sucesso.
A sombra de Byron impregnou tanto o nosso Romantis

mo quanto o francês. A literatura romântica contaminou-se, fa£ 

cinada, pelo seu satanismo, pela revolta <lue transpira sua £ 

bra, pelos seus heróis altivos, consumidos pelo remorso e

culpabilidade inerentes ao próprio ser humano. Baudelaire nao 

foi infenso ao bafdo inglês e explicita sua admiraçao pela sua 

obra e pela sua visão existencial, que integra a condição hu 

mana, o satanismo e a paixão:

"MatuhZn danA Zc tíoman, Byhon danA Za pocAZc, 
Poe. danA Za pocAZc ct danA Zc ^.oman anaZytZ 
que., Z' un maZghc Aa phoZZxZtc e.t Aon vchbZa 
gc, aZ dctcAtabZcmcnt ZmZtcA pah AZ^hcd dc 
MuAAct; Z'authc, maZghc Aon ZhhZtantc concZ 
AZon, ont admZhabZcmcnt cx.ph.Zmc Za pahtZc 
bZaAphcmatoZhc dc Za paAAZon; ZZa ont phojc 
tc dcA hayonA ApZcndZdeA, cbZouZAAantA, Auh 
Zc LucZfich Zatcnt quZ cAt ZnAtaZZc danA tout 
coe. uh humaZn. Je vcux dZhc que. Z*aht modehne. 
a une. tcndancc cAAe.ntZcZZe.me.nt dcmonZaquc. " 
(11)

(10) op.cit. p. 266-7.

(11) CEuvres completes. Paris, Seuil, 1968. p.483.
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Na tendência ao funereo insere-se o baudelairianismo 

de Vicente de Carvalho e, numa certa medida, o de Fontoura Xa^ 

vier. Onêdia Barboza menciona, inclusive, uma paráfrase bastar» 

te livre que Teõfilo Dias fez de Byron, intitulada "Uma lagri

ma sõ", em que ele impregna o poema, no original lírico e melar) 

cõlico, das cores de morte macabra do nosso romantismo. A tra 

dução que o poeta maranhense fêz de "Le Revenant" segue a me_s 

ma linha: ele transforma, "anges ã 1'oeil fauve" em "espírito a 

goureiro e sinistro", "les ombres de la nuit" em "noites pavo

rosas1^ o termo neutro "fosse" que, no francês, não esta rodea_ 

do por nenhuma palavra com sema de morte, em "sepulcro", rev£ 

lando a mesma tendência nas traduções do poeta inglês e do fraji 

cês.

0 outro aspecto do nosso baudelairianismo concentra- 

se nos poemas amorosos de "Spleen et Ideal". Por um lado, os 

nossos poetas extraíram deste lirismo uma sexualidade exace£ 

bada que se configurou como uma ruptura em relação ao amor açu 

carado do romantismo e ãs etêreas figuras femininas que o ins

piravam. Por outro lado, dava-se continuidade a uma sensualida^ 

de que começava a aflorar nesse mesmo lirismo romântico.

Essa leitura redutora deixa de lado, no universo mui 

tifacetado da temática amorosa das F1ores do Mal, os aspectos 

filosóficos e místicos e a consciência do mal que atravessa t£ 

dos os versos da obra e entrelaça-se também nesta temática, s£ 

gundo afirma o próprio Baudelaire em "Mon coeur mis a nu":
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"MoZ, je : Za voZupZé unZque et óupA.ême de. 
Z'amou.K gZt dan* Za c.eat£tude de ^aZfce Ze maZ, 
Et Z^omme et Za ^emme óauent de naZéóaneeque 
da nó Ze maZ &e t^touve toute. voZupté." (12)

Devemos ainda considerar que alguns poemas do ciclo 

Jeanne Duval, com sua ambientação tropical, marítima, quentee 

embaladora, devem ter soado familiares aos poetas brasileiros, 

que encontravam ressonância no seu próprio ambiente para o ce 

nãrio evocado pelos versos. Essa ressonância teria facilitado 

a leitura e a assimilação deste ciclo. Mas, se para o poeta 

francês, os trópicos são o exotismo, para os nossos poetas r£ 

presentam o quotidiano. Captaram o exótico, mas mudaram o 1£ 

me para a rota do Oriente. Do odor mesclado de óleo de coco , 

de almíscar e de nardo, aspiraram os aromas orientais para com 

por suas Sulamitas reclinadas em otomanas, em cenários de 1£ 

xos e lavores orientais. Na Jeanne Duval africana e asiática 

penetraram pela familiaridade tropical, para desembocar no £ 

rientalismo. Afinal, o exotismo e também questão geografica, C£ 

mo nos mostra Cabrera Infante, "bebendo vinho, tão exótico C£ 

mo tóxico no trópico" (13). Ate o sentido do filtro tóxico po 

de se alterar com a mudança de clima e,de figurado, passar a 

literal.

Essa sexualidade exacerbada encontra-se, no panora

ma da literatura brasi1 eira,com o Naturalismo emergente no ro 

mance. Provavelmente, e desta confluência que se formou a moda

(12) op.cit. p. 624.

(13) Havana para um infante defunto. São Paulo, Companhia de Letras, 1987. 
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das metáforas animais para expressar o desejo masculino que a£ 

solou nossa poesia nesse período.

Estaríamos,assim, diante de um Baudelaire filtrado 

por uma visão naturalista que ignora os aspectos filosóficos e 

religiosos contidos na sua temática amorosa, como a obsessãocom 

o pecado , com o remorso e coma culpabilidade. 0 erotismo m£ 

tafísicos das Flores do Mal transmuta-se em sexualidade fisio

lógica como mandava o figurino naturalista.

Nesta perspectiva, a poesia deformou a inf 1 uência fraji 

cesa na mesma direção que o romance naturalista. Lucia Miguel- 

Pereira, ao estudar o Naturalismo brasileiro (14), mostra de 

que forma ele se configurou como moda importada; deixando de se 

inserir no nosso contexto histõrico-social para ser assimilado 

e transformado, permanece na esfera literária e transforma-se, 

de modo geral, no cultivo de cenas escabrosas de alcova ou num 

pedantismo cientificista, revestindo-se de artificiaiis- 

mo^

Levando-se em conta as datas - a Pari si na é de 1879, 

0 Mulato de 1881 e o apogeu do Naturalismo por volta de 1888 - 

podemos dizer até que a poesia antecipou-se um pouco ã prosa.

Essa poesia "priapescaM de alcova que causava sobres^ 

saltos em Machado Assis, era também produto da moda literária; 

daí o "tanto quanto de artificial" farejado por Artur Barreiros 

ao prefaciar a Pari si na. A sofreguidão impetuosa com que os jo 

vens se atiravam sobre suas amantes passava apenas pelo literã 

rio. Haja visto o contraste entre suas poesias e seu comportado

(14) Prosa de ficção (1870-1920). Rio de Janeiro, INL; Brasília, MEC,1973.
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modus vivendi. Nossos baudelai ri anos, exceção feita a Cruz e 

Sousa, eram todos bem assentados socialmente: Fontoura Xavier 

segue- brilhante carreira diplomática; Teõfilo Dias é acolhi

do na casa de Martim Francisco, com cuja filha se casa eécha 

mado por Agripino Grieco de ,tóZmpZe.ó do vZc.Zo" (15);

Wenceslau de Queiroz e Vicente de Carvalho ocupam cargos p£ 

b 1 i c o s .

Esse erotifoo literário retumba em imagens altisso- 

nantes, em fanfarras.1iterãrias, corolário iTrico da poesia so 

ciai que surge num contexto histórico que implanta uma repúbli^ 

ca sem pegar em armas. A sua aceitação social talvez dependa, 

inclusive, dessa natureza apenas literária. Ela propicia que 

um mesmo autor escreva poemas eróticos e um drama moralista s£ 

bre adulterio, como Õ o caso de Carvalho Junior.

0 contexto brasileiro permite a convivência de dois 

tipos de poesia: essa poesia realístico-erõtica, de inspiração 

baudelairiana, e uma poesia doméstica, de quadros do quotidia^ 

no e da família, como Telas Sonantes, de Afonso Celso, que cj^ 

to a título de exemplo.

0 universo poético baudelairi ano articula-se sobre 

uma visão existencial solida. E a importação cultural, assimj 

lada enquanto moda literária, é que permite que o poeta francês, 

marginalizado socialmente, com seu discurso submetido ao juj_ 

gamento da ordem vigente, possa ser assimilado pela sociedade 

burguesa do Brasil. A deformação a que o submetaram nossos poe 

tas transformou-o num poeta aceitável para o nosso contexto. De

(15) Evolução da poesia brasileira. 3.ed. Rev. Aum. São Paulo, José 0- 
lympio, 1947.- p.57.
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uma certa forma, acabou despido do que pudesse ser ameaçador. 

A inteqração cósmica do Mal em todas as reentrâncias da . exi^ 

tência humana desaparece no nosso baudel ai rianismo, que tende 

a uma compartimentação dos diversos aspectos. Imitou-se o novo, 

sem se abalar o velho. Os nossos baudelairi anos revestiram de 

provincianismo o primeiro poeta da modernidade.

Concluindo, ser baudelai ri ano no fim do século XIX, 

no Brasil, significava escrever poemas eróticos ou satânicos e, 

em alguns momentos, trazer para a poesia o espectro de possi

bilidades do cultivo das sinestesias. Instaura-se uma nova coji 

cepçâo de amor e uma nova visão de mulher mais palpãvelj que 

se distancia das descarnadas musas românticas. E, apesar de es 

ta poesia não ter reservado espaço para a vida urbana, essa no 

va mulher não condiziria mais com a modernização da cidade, cii 

jas mudanças os artigos dos almanaques (16) registram, assombrados, 

vendo delinear-se uma mulher moderna e civilizada, necessária 

mente mais corpÓrea e forte?

(16) Américo Campos escreve um interessante artigo no Almanach Littera 
rio de São Paulo, publicado por José Maria Lisboa, pela Tipogra
fia de "Província de São Paulo" e reec^tado pelo Instituto Geogr£ 
fico de São Paulo, sobre a cidade de Sao Paulo em 1877. “

Considera elementos da modernização da cidade: o gãs, a imprensa 
regular, o sorvete, o bonde, o patim; sobretudo a abertura do rin 
que de patinação, pois significa a entrada do movimento e da gina£ 
tica no quotidiano da cidade. Para ele, a jovem moderna deve ser T 
"as raparigas modernas, livres, alegres, civilizadas, esbeltas, o 
xigenadas, a ensaiar o patim e embeber-se na higiene da ginástica^ 
(p.3). Uma visão de mulher mais vigorosa, conforme pleiteavam os 
poetas.
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De qualquer forma, o baudelai rianismo desses nossos 

poetas menores abriu caminho para o Parnasianismo e para o 

Simbolismo. A critica contemporânea registrou esse direciona

mento, abrindo espaço, em suas antologias, exatamente para es 

se aspecto da sua poesia, elo indispensável entre a poesia r£ 

mãntica e a posterior.
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APENPICE: VAGUERREÕTIPOS

Carjat e Nadar fotografaram Baudelaire. 0 rosto que 

vemos, precocemente envelhecido, na verdade pouco muda. A cal^ 

vície e as duas largas rugas do nariz a boca acentuam-se, maj^ 

cando-lhe o rosto mais nitidamente, sobretudo na fotografia de 

1860, tirada por Carjat. Os olhos fixam sempre a objetiva e o 

clhar parece firme e penetrante. A boca fina nunca sorri, mas, 

em algumas fotos, capta-se uma ligeira ironia no conjunto fi_ 

sionõmico. 0 pceta veste sempre casacos pesados e largas grava_ 

tas de laços fartos. A postura das mãos Õ estudada e muda: uma 

no bolso e a outra entrando pelo casaco, em pose autoritária de 

Napoleão; as duas repousam, algo abatidas, entre as pernas; na 

foto em que se entreve o espaldar da poltrona Luis XIII, uma 

mão segura o rosto e a outra repousa sobre a perna, num gestual 

estudado e imponente.

Tentando uma leitura objetiva da expressão, o poeta 

parece mostrar um olhar firme, um rosto marcado, que prende a 

atenção do observador.

Mas, este rosto parece ter causado tanta inquietação 

quanto a obra e podemos observar uma curiosa superposição de 

um e de outro.

Ja tomamos contato com o "belo Charles" de Cruz e 

Sousa, que o transporta para um cenário infernal e descreve - o 

como dono de farta cabeleira que flutua sobre os ombros. Proje 

ção evidentemente do retratista.

Em alguns casos, a fantasia do retratista cria uma 

personagem que parece saTda de Noites na Taverna. Castro Mene 

ses (1883-1920), simbolista fluminense, descreve o poeta em so

neto de sacrílegas orgias:



. 290.

Baade-Ca-cA.e

"Na água- £ofite onde. vejo o fiigofi 4 em exemplo 
Vo Aevefto pefi^it do teu buAto de poeta, 
ChafiteA, 0 Xeu othafi, não Aei po/L que., me. inquieta, 
Evocando 0 pavofi de uma ofigia num tempto.

Penetfia-me eAAa iuz de. encantoA eAquiAitoA, 
Que. deviam poAAuift, em fiãpidoA inAtanteA, 
Oa teuA othoA faataiA como doiA aoía maldito a, 
Eíxoa num ceu de AonhoA de opioA atucinanteA...

Hã um fiictuA Aingutafi na tua boca eAtfianha. 
E eAAe fiictuA cfiuet, de tédio ou de ioucufia, 
Jmpfiime a eAta agua-£0fite uma vida tamanha, 

Que deAvaifio ao ^itá-ta e, num tfiãgico eApanto, 
Vejo Satã poAAuift, no. paz da ceia eAcufia, 
0 cofipo vifiginai de uma noviça em pfianto. . . ” (1)

Deixando de lado a orgia na cela, encontramos, neste 

soneto, os paraísos artificiais e 0 tédio, presentes na obra de 

Baudelaire. A maldição, a loucura e a figura do Demônio en trel a^ 

çam-se ao poeta, mostrando a leitura satânica que dela fizeram 

os decadistas.

Pereira da Silva (1876-1944), simbolista paraibano , 

que pertenceu ao grupo Rosa-Cruz também presta homenagem a Bau 

dei ai re: 

ChafiteA EaudetaifiQ.

"CkaftieA, meu meAtfie e intéfipfiQ-te pefi^eito 
Va dofi do Mundo e daA paixõeA da Vida. 
Como £ito com tfiemuio fieA peito 
0 teu ^acieA de monge ou de Auicida!

(1) apud MURICY, J.C. de Andrade. Panorama do movimento simbolista bra
sileiro. 2.ed. Brasília, ConselKò Federal de Cultura e INL, 1973,’ p. 
669-670.
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Oa othoA tfttAteA, o nafitz dtfie-íto, 
LabtoA de comi.AAu.fta compungZda, 
Mento fievet - tudo em tão gfiave aApetto 
Oa o-LhoA ZnAto e o eApZfitto Znttmtda.

Ve que. Aufida e Ae.cfie.ta onto genta 
HcftdaAte eAte AuAAuftfio dZLuvtano 
Vo teu veftAo de ^oftma tão A ombfita, 

RZtmo tafego e amaftgo como o Oceano, 
Ampto e pfeo ^ando de metancoLZa, 
Etefina anguAtta e deACApefio humano?...." (2)

A interpretação deste soneto que o reverencia como 

mestre, ressalta a angústia e a dor e o lado místico e religio 

so, revelando-se e resumindo-se nos dois epítetos atribuídos a 

fisionomia do poeta: monge e suicida.

Encontramos, inclusive, uma delirante visão do túmjj 

lo de Baudelaire, guardado por um inevitável Demônio, cujo he 

terônimo - Lúcifer - e a postura altiva evocam o Don Juan de 

Baudelaire e acentuam o lado da revolta.

Túmuto de BaudeLatfie

"Um anjo, que poAAut uma eApada de chama, 
htfito e pãttdo, ã ^fconte um halo vZftgtnat, 
guafida o Túmuto, junto ao mãfimofte tmofitat, 
a que o Poeta deAceu, cego de Luz e Lama. 

Outfio, que aA mãoA deA^fiatda o aftdoft de uma aufit^tama, 
olho, ctAmando, o azut pfto £undo como o maL; 
e Lúct^efi, en^tm, magnZ ^Zco e ^ataL, 
tem ã boca a fievotta em qae a bZaA^êmZa cLama.

Entfie a afíZdez da tefifia e a AoZZdão notufina 
(\undo abÁAmo, do eApaço ao Lãgubfie ^-^pLendofi, 
fendem-Ae do VeAejo aA LafigaA ^auceA de ufina.

(2) apud SILVA RAMOS, P.E. Poesia Simbolista. São Paulo, Melhoramento 
196E. p.167.
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E aA OanatdoA, do aApocto onvothoctdo e 
tontam inclui om vão cóóc íoneí do h.onnon! 
Ona, ta dontno, o Cia! Utva, tã dontno, o Jn^onno!"

(3)

Mas nao e exclusividade da nossa literatura essa in

terpretação física de Baudelaire, coincidindo com a leitura da 

obra. Firmin Maillard, autor de Histoire anedoctique de la pres 

se parisienne esboça um retrato de Baudelaire:

"^cc, oóíeux, aax. yoax vt^A, to anno yantA, aax tovnoA 
tnanchantOA (...) aaqaot an commoncomont do catvttto 
donno t'atn d’an motno nongÕ pan toA andoanA do ta 
chatn. " ( 4 )

Se dos retratos de nossos poetas, não pode Baudelaire

tomar conhecimento, deste ele ficou sabendo e teve a ocasião de 

manifestar-se, procurando inclusive separar sua pessoa física e 

sua obra :

"lt no. ^aat jamatA danA cíi tÕgonoò pno dactto nA qat 
ttonnont a ta ^otA do. ta bto gnaphto ot do. ta cnttt 
qao, tnAtnaon qa’ an hommo a pa natnon Aa Aantõ pan 
ta dÓbaacho. 0’atttoanA toA andoanA do ta chatn 
n'ont jamatA donno d’antgtnatttÕ ã qat qao co Aott"
(4)

Repug na va -1 he , portanto, tanto a "grossière e^tiquet-

te" de realista quanto a de "debauché".

(3) apud MURICY, J.C. de Andrade, op.cit. p. 1013.

(4) Quinzaine li tteraire. Paris, 1-- fev. 1987.
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