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Este estudo tem como objetivo traçar um perfil da obra de Álvares de 

Azevedo que ressalte o aproveitamento, em seus escritos teóricos e em sua 

produção literária, de sua ampla experiência como leitor. Entrecruzam-se, assim, 
as facetas de Álvares de Azevedo leitor, poeta e crítico. As formulações do autor 

como crítico conduzem a incursões em questões importantes para sua época, 

como a constituição da literatura brasileira e sua relação com as literaturas 

estrangeiras, bem como revisitar o conceito de imitação, um preceito básico da 

poética clássica assumida tranqúilamente por ele em pleno Romantismo. Em 

seguida, são focalizadas mais especificamente, as leituras do poeta mediante 

levantamento de contatos explícitos - traduções, citações, epígrafes -, 

correspondendo esta última à utilização flagrante e confessa de trechos alheios 

em sua obra. O estudo se concentra, por fim, no uso das epígrafes, notadamente 

as de língua francesa, presentes ao longo da obra alvaresiana.
A partir desse repertório, elege-se o poeta Victor Hugo dentre os autores 

epigrafados e procede-se a uma leitura analítica, temática, das relações entre as 

epígrafes hugoanas e os textos do poeta brasileiro, procurando esclarecer as 

concepções estéticas de Álvares de Azevedo, próprias ao Romantismo.

ALVES, Maria Cláudia Rodrigues. O poeta leitor. Um estudo das epígrafes 
hugoanas na obra de Álvares de Azevedo. São Paulo, 1999. 142p. 
Dissertação (Mestrado em Letras) - Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.



RÉSUMÉ

5

ALVES, Maria Cláudia Rodrigues. Le poète lecteur. Une étude des épigraphes 
extraites de Victor Hugo dans 1’oeuvre d’Álvares de Azevedo. São Paulo, 
1999. 142p. Dissertation (Maítrise en Lettres) - Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.

Cette étude vise à tracer un profil de l’oeuvre du poète brésilien Alvares de 

Azevedo, en soulignant le rôle de sa vaste culture littéraire tant dans ses écrits 

théoriques que dans sa production poétique. Les facettes de l’homme critique, 

poète et lecteur s’entrecroisent. Les formulations du critique amènent non 

seulement à des questions importantes pour son époque, telle la constitution de la 

littérature brésilienne et sa relation avec les littératures étrangères, mais aussi à la 

révision du concept d’imitation, qui est un précepte de base de la poétique 

classique et qu'assume tranquillement le poète en plein Romantisme. Par la suite, 

on cherche à mieux connaítre le lecteur en répertoriant ses contacts explicites - 

traductions, citations, épigraphes -, ces dernières, des emprunts évidents et 

avoués que 1'auteura fait d’autrui dans ses textes.

Pour ce qui concerne le corpus des épigraphes, on a notamment privilégié 

celles en langue française quAlvares de Azevedo utilise tout au long de son 
oeuvre. Dans cet éventail, on a choisi de porter, parmi les auteurs, plus 

particulièrement 1’attention sur Victor Hugo et on a procédé à 1'analyse des 
rapports thématiques entre les épigraphes du poète trançais et les textes du poète 

brésilien tout en cherchant de contribuer à analyser les conceptions esthétiques 
dÁlvares de Azevedo, propres au Romantisme.
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“...a imitação provoca (?) a sinceridade porque ninguém imita por 
esnobismo senão raramente e não é o caso dos românticos, imita- 
se por afinidade, imita-se por (?) espelhar, imita-se a mesma coisa 
que se é, não se imita: identifica-se, corresponde-se."

Mário de Andrade
Marginália na obra de Álvares de Azevedo
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INTRODUÇÃO

1 Péricles Eugênio da Silva RAMOS (1962) analisa esse aspecto de forma muito interessante em 
estudo introdutório às Poesias completas de Álvares de Azevedo, atentando para os processos de 
silabação e métrica mais frequentes no poeta (Observe-se que essa introdução foi igualmente 
adaptada e compilada na publicação Do Barroco ao Modernismo, editada pelo Conselho Estadual 
de Cultura de São Paulo, s. d.). Joaquim NORBERTO (1984) tratará igualmente do assunto em 
seu estudo introdutório às Obras completas de Álvares de Azevedo.
2 Atente-se para a definição mais elementar de epígrafe: “EPÍGRAFE - Grego epigraphé, escrever 
(gráphein) sobre (epí), inscrição ... Entre gregos e romanos, usava-se inscrever breves textos em 
pedras, estátuas, medalhas, monumentos, etc. ... Modemamente, o vocábulo passou a designar os 
fragmentos de textos que servem de lema ou divisa de uma obra, capítulo, ou poema. Pode 
ocorrer logo abaixo do título de um livro, quando o escritor pretende sugerir que o elaborou 
inspirado naquele pensamento; ou ainda à entrada de um discurso, capítulo de obra extensa, ou 
composição poética. Por vezes, não existindo vínculo entre ela e o conteúdo da obra, funciona 
como mero enfeite ou demonstração pueril de conhecimento...” (MOISÉS, 1974, p. 189).
3 O vértice crítico do poeta tem sido salientado, inclusive, em trabalhos divulgados no exterior: “A 
very important poet and translator, a prolrfic writer of letters and essays, having a command of 
several languages, Álvares’ literary figure stands out in marked contrast to those of his 
contemporaries. His awareness of aesthetic problems, his interest in the idea of literature, and his 
cosmopolitanism distinguish him sharply from the parochial criticism of his time. That he was 
unwilling to reconcile the two aspects of Brazilian Romanticism can only add to his intellectual 
stature and to the respect that is due him as the most important literary critic of his day in Brazil” 
(ALBUQUERQUE, 1983, p.225-6).

Os críticos do século XIX tiveram certa dificuldade para inserir Álvares de 

Azevedo numa tradição lírica brasileira, ora pela quebra formal das convenções 
artísticas ora pela flexibilidade métrica,1 atribuindo ao poeta uma falta de 

amadurecimento, muitas vezes considerando-o um mero imitador. Esse percurso 

da crítica, no início hesitante em classificar esse autor, é o ponto de partida deste 

estudo. Ao detectar, em diferentes momentos da crítica literária brasileira, pela 

atuação de alguns de seus representantes, esse aspecto - a imitação -, de 

imediato percebe-se o leitor Álvares de Azevedo, sua produção poética 

correspondendo às suas intuições teóricas, daí as citações, as traduções e a 
utilização de epígrafes2 serem recursos frequentes em sua escrita.

A questão da imitação parece indicar o caminho para o conhecimento do 
crítico extremamente lúcido que foi Álvares de Azevedo em seu tempo,3
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4 ATAíDE, Prefácio In: VERÍSSIMO, 1969, p.13.
5 Cilaine Alves indica essa possibilidade de percurso em seu livro (Cf. ALVES, 1998, p.34).
6 A fortuna crítica do poeta é ampla, porém muitas vezes repetitiva, por conta de um grande 
biografismo. Optou-se aqui por excluir alguns autores cuja crítica pareceu excessivamente ligada à 
essa tendência, como no caso de Raimundo Magalhães Júnior e de Vicente de Paulo Vicente de 
Azevedo, verdadeiros biógrafos do poeta.
7 Cf. FARIA, 1970.
8 Cf. CAMILO, 1997.
9 Cf. ALVES, 1998

conduzindo-se como um poeta hábil em experimentos ante os influxos 

estrangeiros. Para se ter um panorama que permita observar tais aspectos, alguns 

críticos que representaram diferentes momentos da história da literatura nacional 

passam aqui a ser abordados, no primeiro capítulo, dedicado à fortuna crítica.

O critério para tal escolha foi inspirado inicialmente por Tristão de Ataíde, 

que no prefácio à História da Literatura Brasileira, de José Veríssimo, classifica a 

crítica brasileira da seguinte forma: a da primeira metade do século XIX - crítica 

romântica - cujos representantes são Joaquim Norberto e Fernandes Pinheiros; a 

da segunda metade do século XIX - crítica naturalista - representada por José 

Veríssimo, Sílvio Romero e Araripe Júnior; a do início do século XX - 

impressionista - sendo seus representantes João Ribeiro, Humberto de Campos e 

Medeiros e Albuquerque. Na segunda década do século XX, surgem a crítica 

humanista, representada por Álvaro Lins e Sérgio Milliet, e, finalmente, a crítica 

atual denominada “nova crítica” ou crítica “cientista”, cujos expoentes são Antonio 
Cândido e Afrânio Coutinho.5 Optou-se, assim, pelo estabelecimento de uma 

fortuna crítica (nem sempre cronológica), incluindo Machado de Assis e seguindo, 

na medida do possível, a categorização de Tristão de Ataíde, amplificando-a com 

artigos de outros críticos, tais como Eugênio Gomes e Péricles da Silva Ramos, 
buscando a demonstração das diversas possibilidades em se estudar Álvares de 

Azevedo (da evolução de estudos de teor biográfico aos “novos enfoques” de 
análise textual, fruto de estudos acadêmicos).6 Esse percurso conduz, assim, ao 

inevitável estudo de Maria Alice Faria, Astarte e a espiral,7 cuja leitura e análise 

desencadeou as primeiras intuições deste trabalho; e culmina com estudos mais 
recentes, como os de Vagner Camilo8 e Cilaine Alves.9

Em seguida, procura-se focalizar a obra de Álvares de Azevedo sob dois



em seus textos
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10 Atente-se para o fato de que, neste estudo, os termos “comparatismo” e “comparação”, no que 
se refere ao estilo de Álvares de Azevedo, são utilizados como procedimento retórico, sem que se 
pretenda aqui cometer nenhum anacronismo.

1 Atente-se aqui para o seguinte: a obra de Álvares de Azevedo constitui-se corpus importante 
para os estudos comparados, em diversos níveis (a saber: o estudo das fontes, o estudo do estilo 
comparatista do poeta em seus textos teóricos e o estudo do poeta como crítico em seu tempo). 
Não se trata, pois, de apenas repertoriar as inúmeras fontes do poeta, e sim “indicar as conclusões 
críticas a que se poderia chegar, caminhando-se para além do achado das fontes doutrinarias e do 
modelo estilístico” do poeta em seus textos (Cf. AMORA, 1959).
12 Na Introdução de seu livro, Leyla Perrone-Moisés tece considerações a respeito: “Desde sua 
prática autoritária no século XVII, sob a forma de decretos da Academia, passando pelas escolhas 
já pessoais dos críticos do século XVIII, até o fim do século XIX, quando ela atingiu a plenitude de 
seus meios e de seu poder como instituição autónoma, a crítica literária reivindicou e exerceu a 
função de julgar' (PERRONE-MOISÉS, 1998, p.9).

3 Muitos autores citam esse aspecto, que merece estudo à parte, mais aprofundado: “Exercendo a 
tradução, [os escritores-críticos] arrancam essa prática da condição ancilar a que fora relegada 
pela metafísica da Obra, para promovê-la à categoria de recriação, trabalho em comum e (o que 
aqui nos interessa) forma privilegiada de crítica: a tradução é, primeíramente, consequência de 
uma escolha significativa: e, em seguida, trabalho compreensivo e seletivo de desmontagem e 
remontagem do texto original. A dimensão crítica da tradução efetuada por escritores se evidencia 
no fato de esta ser freqúentemente acompanhada de um ensaio crítico, sob a forma de introdução

aspectos: a abordagem de recursos e conceitos comparatistas10 

teóricos e os indícios de influxos estrangeiros.
O vértice comparatista11 em Álvares de Azevedo é, depreende-se aqui, uma 

conseqúência de sua tendência crítica à imagem de alguns dos autores, críticos- 

escritores ou escritores-críticos, eleitos pelo poeta brasileiro: Sainte-Beuve, 
Théophile Gautier, por exemplo. A crítica literária européia, muitas vezes exercida 

pelos próprios escritores, já caminhava para sua autonomia no século XIX, 
enquanto os brasileiros participavam do projeto de elaboração de uma literatura e 
crítica nacionais.12 Isso se explica, evidentemente, pelos rumos que tomaram a 

história nacional de dependência política no período colonial, seguido pelo 

Primeiro Império, de relativa abertura, e, finalmente, com uma nova ordem interna 

no Segundo Império, “nova ordem” esta que eclodiu com o advento da República. 

No entanto, a falta de hábito dessa autonomia parece ter fornecido, após algumas 

gerações de uma crítica informal, a nova geração de críticos em formação que se 

calcaram em modelos positivistas europeus do final do século XIX.

Menção, citação, tradução e uso de epígrafes são reflexos das leituras de 

escritores na busca ou estabelecimento de uma tradição. Ao eleger seus 

predecessores, os escritores articulam suas obras às anteriores. O papel da 
tradução, por exemplo, parece aqui estar intimamente ligado à questão crítica.13
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ou de notas; outras vezes, a tradução constitui uma longa citação demonstrativa de um ensaio 
crítico” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p.14).
14 Segundo José Paulo Paes, “Interessado tão-só nos produtos agrícolas ou no ouro que daqui 
extraía, e na exclusividade do mercado de que aqui dispunha para as suas mercadorias, Portugal 
fez o quanto pôde para manter a sua colónia transatlântica em estado de inferioridade mental. Não 
só proibiu a instalação no Brasil de uma universidade e de tipografias como também, através de 
uma censura férrea e de um ensino jesuítico de índole retrógrada e imobilista, cuidou de impedir a 
circulação de perigosas ‘idéias estrangeiras’. Se se tiver em conta que o papel da atividade 
tradutória é precisamente o de pôr as ‘idéias estrangeiras’ ao alcance do entendimento nacional, 
não será difícil entender por que ela praticamente inexistiu durante o nosso período colonial” 
(PAES, 1990. p.11-2).
5 Conforme Antonio Cândido, “Esta produção toda se apóia em estudos críticos, onde ele [Álvares 

de Azevedo] exprimiu a sua concepção de literatura com uma consciência teórica que o destaca 
entre os nossos poetas românticos. De tais estudos interessariam, para a análise dos escritos 
dramáticos e narrativos, os prólogos do Macário e d’O Conde Lopo, os ensaios George Sand, 
Jacques Rolla e ‘Carta sobre a atualidade do teatro entre nós’. Mas a essência do seu melhor 
pensamento crítico talvez esteja no prefácio à segunda parte da Lira dos vinte anos, cuja base é o 
que ele chamava binomia’, isto é, a coexistência e choque dos contrários, um dos pressupostos da 
estética romântica” (CÂNDIDO, 1989a. p.10).

No Brasil colónia, e posteriormente na fase imperial, não se traduz 

aleatoriamente. Traduzem-se as idéias clássicas ou os últimos pensamentos em 
voga na Europa. Ora, são idéias de revolução, mudanças, insurreições...14 

Quando existente, quase toda tradução pré-romântica “perigosa” é, 

conseqúentemente, anónima e de divulgação clandestina. O que se publica? O 
que se lê antes de Álvares de Azevedo e, conseqúentemente, o que lê esse 

poeta? Como detectar seu arsenal literário? Além das biografias e teses que seu 

mito pessoal inspirou, existem inúmeras indicações do próprio poeta em cartas, 

discursos, citações explícitas, intertextos implícitos, nas traduções e na utilização 

da epígrafe como recurso estilístico, de erudição etc. Quanto às epígrafes, não se 
sabe se por força do hábito, diferença de valores ou por mera demonstração de 

erudição, ou mesmo autocensura, os pré-românticos não citam a origem do 

empréstimo. Esse hábito vai transformar-se e mudar a partir dos românticos, que 

não somente citam suas fontes, como também se orgulham do decalque.

Assim, no segundo capítulo procura-se apresentar o convívio do poeta com 
as diversas literaturas no conjunto de sua obra de cunho teórico,15 da qual são 

extraídos alguns conceitos, ainda hoje vigentes na Teoria da Literatura e da 

Literatura Comparada, embora inseridos em uma linha mais tradicional. Caminha- 

se aqui, portanto, na trilha do poeta como leitor voraz, tradutor e escritor-crítico.



12

Uma vez traçado o perfil de Álvares de Azevedo, leitor e intelectual potencial de 

seu tempo, passa-se a elencar as epígrafes presentes na totalidade de sua obra.

A plêiade de epígrafes engloba desde trechos de obras dos séculos XVI e 
XVII, trechos de poemas de autores contemporâneos do poeta até hoje 

consagrados, trechos de poemas de autores em voga na época e totalmente 
desconhecidos na atualidade e até um trecho do próprio Álvares de Azevedo, 

configurando uma auto-epígrafe. Verifica-se se a observação do todo conduz à 
apreciação de um conjunto estético homogéneo e completo, indicador de uma 

tradição estética literária européia, da qual o autor em estudo foi um dos maiores 
intermediários.16 Das fontes fundadoras da literatura ao próprio poeta, a análise 

das epígrafes indicaria uma trilha, uma busca e um exercício de estilo?

No terceiro capítulo, dentre as epígrafes de autores estrangeiros, e mais 

precisamente as de origem francófona, o estudo se volta para aquelas do 

emblemático e romântico francês Victor Hugo, amplamente epigrafado. Tal 

escolha se justifica por dois motivos principais: primeiramente, por ser ele o mais 
epigrafaáo em língua francesa (seguido de perto por George Sand e Théophile 

Gautier) e, depois, porque, tendo atravessado praticamente todo o século XIX em 

franca produção, Victor Hugo parece corresponder ao ideal de escritor, político e 

intelectual a que almejava todo autor do século passado, daí a admiração também 

desse estudante poeta brasileiro. Victor Hugo foi venerado no mundo todo e o 

Brasil não escapou à “hugolatria”, sendo já conhecido dos brasileiros na primeira 

fase do Romantismo, tendo porém recebido tratamento diferente daquele adotado 
por Álvares de Azevedo.17 É com a segunda geração romântica, e sobretudo com 

Álvares de Azevedo que se destacará a presença de Victor Hugo no Brasil. 

Saliente-se que o jovem autor brasileiro conheceu apenas a obra hugoana anterior 

ao exílio do poeta francês: “O Victor Hugo de Azevedo, por exemplo, é o poeta 

das reformas ousadas, dos prefácios provocadores, das peças teatrais 

escandalosas (moral e literariamente); aquele que, nas ‘Orientais’, abriu um 

mundo nôvo dentro da poesia com seu colorido e suas liberdades poéticas que, no

16 Cf. ALBUQUERQUE. 1983.
17 Na obra de Gonçalves Dias, contam-se dez epígrafes extraídas de textos de Victor Hugo.
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18 Cf. FARIA, s. d. Optou-se por manter, nas citações, a ortografia original de época dos textos, 
incluindo títulos e nomes próprios. Apenas os nomes próprios (Victor Hugo, por exemplo) foram 
mantidos na ortografia da língua de origem.
19 Dos três adjetivos relativos a Álvares de Azevedo: alvaresiano. azevediano e alvaresazevidiano, 
optou-se, nesse estudo, por utilizar o primeiro.
29 Cf. AZEVEDO, A. de, 1942, sob organização de Homero Pires.

prefacio do ‘Cromwell’, pontificou sobre os destinos passados, presentes e futuros 

da poesia e do teatro. O poeta que, com o ‘Hernani’ (1831), deu assalto e venceu 

a resistência classica ao romantismo, na literatura francesa... foram as idéias 
novas do prefacio do ‘Cromwell’ que impressionaram a segunda geração 
romantica brasileira”.18 Trata-se de um Victor Hugo que entusiasma. Tanto na obra 

poética quanto nos ensaios literários, Álvares de Azevedo citará suas obras, suas 

personagens, aludirá às idéias desenvolvidas em seus prefácios e extrairá trechos 

que serão utilizados em forma de epígrafes.

Especificamente sobre as epígrafes extraídas da obra de Victor Hugo, oito 
são as empregadas pelo poeta brasileiro. Todas em versos: três delas são 
originárias de peças teatrais (Marion Delorme, Ruy Blas e Esmeralda) e as outras, 

de poemas (Les chants du crépuscule e Les rayons et les ombres). As epígrafes 

hugoanas concentram-se em duas peças literárias de Álvares de Azevedo: O livro 

de Fra. Gondicário e na Lira dos vinte anos. O que se pretende nessa parte do 

estudo é focalizar a relação que as epígrafes mantêm com o poema brasileiro, 

além de suas funções iniciais de demonstração de erudição e metalinguagem.

No final deste trabalho, em forma de Apêndice, apresenta-se um quadro 
contendo todas as epígrafes da obra alvaresiana,19 segundo a edição consultada 

para este estudo. Nesse quadro constam o título da obra, o eventual comentário 
do organizador Homero Pires,20 a epígrafe com a devida autoria ou obra de origem 

indicada por Álvares de Azevedo.

Um segundo Apêndice apresenta os textos (poesias na íntegra e trechos de 

prosa) de Álvares de Azevedo contendo epígrafes extraídas da obra de Victor 

Hugo, seguidos dos textos deste poeta (poesias na íntegra e a cena, quando se 

trata de um trecho de peça de teatro). Dessa forma, o leitor poderá apreciar de 

maneira mais contextualizada os textos de origem das epígrafes.
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No que se refere aos empréstimos identificados em Álvares de Azevedo, 

cabe neste estudo analisar sua legitimidade. Nesse processo, adquiriria o texto 

base - de origem da epígrafe - uma tonalidade outra da que se fosse 
completamente independente? A utilização de um fragmento alheio sugere antes 

uma estratégia do escritor. O leitor é convidado a interpretar os efeitos dessa 

utilização não só pelo resultado em si, mas também pelo rastro que é indicado, 

solicitando, desse modo, sua memória e o seu conhecimento, não unicamente um 

conhecimento erudito, mas sobretudo uma participação ativa na elaboração do 

sentido do texto, pois seu estatuto foi modificado por citações, alusões, 
referências, colagens... A epígrafe poderia constituir-se tanto como uma abertura 

ao texto como também romper com sua unidade? Questões como essa, bem 

como se a busca do sentido encontra-se justamente no agenciamento, ou seja, na 

apreciação do conjunto dos fragmentos descontínuos, serão verificadas ao longo 

deste estudo.



Da crítica romântica à crítica acadêmica
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CAPÍTULO 1 
ÁLVARES DE AZEVEDO 

SEGUNDO SEUS LEITORES

1 COUTINHO, 1968. p.xxi.
2 O “nacionalismo” de Álvares de Azevedo não se traduzia transparentemente em sua poesia. Para 
Eugênio Gomes, “Sua poesia não revela nenhuma impregnação afetiva e enfática da realidade 
nacional ou do momento histórico em que viveu” (GOMES, 1969, p.132),

“Desde cêrca de 1830, e mesmo antes, o pensamento crítico brasileiro 
girou em tôrno da idéia de nacionalidade e do caráter brasileiro que deveria ser 
dado à literatura aqui praticada”.1 Essas palavras de Afrânio Coutinho em A 

tradição afortunada fornecem um dos critérios fundamentais para o 

estabelecimento de uma fortuna crítica abrangente de Álvares de Azevedo: a 

questão do nacionalismo literário e, conseqúentemente, do conceito de imitação 

para os românticos. As leituras que os críticos fizeram do Álvares de Azevedo 

escritor e “imitador”, enquanto leitor de autores que o influenciaram, foi em geral 

negativa e variou segundo a época e a visão de mundo dos intelectuais.

Muitos críticos, no entanto, defenderam o poeta utilizando argumentos dos 

mais diversos, freqúentemente ligados à sua biografia. Álvares de Azevedo nunca 

deixou de ser citado, publicado, analisado, embora, de certa forma, nessas 

citações e análises, ainda assim, tenha sido marginalizado. Apesar de, 
aparentemente, a crítica ter sido por vezes injusta com Álvares de Azevedo, 

atentando mais para sua imaturidade que para o texto em si, há alguns fatos 

primordiais a serem aqui salientados: desde a notícia da publicação póstuma de 

sua obra, o poeta era festejado e seus versos aguardados com ansiedade, e, se, 

por um lado, os críticos evidenciam a precocidade de Álvares, por outro, sempre 

acabam realçando a originalidade de seu “nacionalismo” menos apelativo do que 
os poetas declaradamente ufanistas.2
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Depois escrevi uma carta aos meus concidadãos, pedindo-lhes que 
me dissessem francamente o que consideravam que fosse política, e 
dispensando-os de citar Aristóteles nem Maquiavelli, Spencer nem Comte, 
não só porque apenas se devem citar os devedores remissos (e Deus sabe 
se aqueles quatro são credores de meio mundo!), como porque os referidos 
autores são estranhos completamente ao

Tírolito que bate, bate,
Tirolito que já bateu.

Em discurso proferido na cerimónia do lançamento da pedra fundamental 
da estátua de José de Alencar, Machado de Assis refere-se a Álvares de Azevedo 
e à primeira edição de sua obra como “a boa-nova dos poetas”.5 Machado cita 

Álvares de Azevedo uma dezena de vezes em suas crónicas e escritos críticos. 

Isso acontece ora como recurso estilístico, simplesmente referencial a outro poeta, 

por exemplo: “Bernardo Guimarães era da geração anterior, companheiro de 
Álvares de Azevedo...”,6 ou ainda, ironicamente, como em artigo intitulado “O que 

é Política?”, onde Machado pede aos leitores que lhe escrevam sobre o tema em 

questão, mas dispensa-os de citar celebridades, mencionando o poeta ao gracejar 

sobre o contexto brasileiro:

3 Observe-se que o texto de Joaquim Noberto - representante da crítica considerada “romântica” 
por Tristão de Ataide, portanto, anterior a Machado de Assis - que posteriormente será citado data 
do mesmo ano de 1872, daí a opção por iniciar-se essa leitura da fortuna crítica de Álvares de 
Azevedo por Machado de Assis.
4COUTINHO, 1968, p.3.
5 ASSIS, 1994, v.2, p.624.
6 Ibidem, v.3, p.1008.

Ainda quanto ao nacionalismo, Afrânio Coutinho vai afirmar que, 
escrever, em 1872,3 o seu famoso e capital ensaio “Instinto de Nacionalidade”, 

Machado de Assis “fê-lo consciente de que, àquela altura, o Brasil já havia 
atingido, literàriamente, o estágio da plena autonomia nacional”.4 Não cabe aqui 

discutir essa afirmação, pois é certo que o Brasil crescia e a crítica literária 
brasileira acompanhava esse crescimento adquirindo, ela também, relativa 

autonomia. Machado de Assis constituiu um marco nessa transformação, e por 

essa razão, ele é aqui tomado como ponto de partida na apreciação da obra de 
Álvares de Azevedo.
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Nessas ocasiões, entretanto, enfatiza a originalidade do poeta. Em 1866, a 

terceira edição das obras de Álvares de Azevedo já havia sido publicada quando 

Machado escreve, em artigo consagrado a Fagundes Varela, sobre o mal 

byrônico:

ora de forma mais crítica, mais de uma vez, para observar a influência de Byron 

ou Musset na obra alvaresiana:

Ainda sobre Fagundes Varela, em carta a J. Tomás da Porciúncula (1875), 

Machado de Assis traça um pequeno panorama da obra do poeta em questão e 

conclui evocando a herança dos poetas brasileiros, que deveriam servir de modelo 

para os novos:

Ibidem, p.468.
Ibidem, p.698.
Ibidem, p.858.

1 Ibidem, p.903

7I
8I
9 I
10

Relativamente a este Tirolito, disse-lhes que era uma cantiga, e que as 
cantigas, ao contrário do que queria o nosso Álvares de Azevedo, fazem 
adiantar o mundo”.7

Um poeta houve, que, apesar da sua extrema originalidade, não 
deixou de receber esta influência a que aludimos; foi Álvares de Azevedo; 
nele, porém, havia uma certa razão do consanguinidade com o poeta 
inglês, e uma íntima convivência com os poetas do norte da Europa. Era 
provável que os anos lhe trouxessem uma tal ou qual transformação, de 
maneira a afirmar-se mais a sua individualidade, e a desenvolver-se o seu 
robustíssimo talento; mas verdade é que ele não sacrificou o caráter 
pessoal da sua musa, e sabia fazer próprios os elementos que ia buscar 
aos climas estranhos.9

A literatura brasileira é uma realidade e os talentos como o do nosso 
poeta o irão mostrando a cada geração nova, servindo ao mesmo tempo de 
estímulo e de exemplo... A poesia dorme, e é mister acordá-la; cumpre 
cingi-la de nossas flores rústicas e próprias, qual as colheram Dias, 
Azevedo e Varela, para só falar dos mortos.10

No tempo do Romantismo, quando o nosso Álvares de Azevedo 
cantava, repleto de Byron e Musset:

A Itália! sempre a Itália delirante!
E os ardentes saraus e as noites belas!

a Itália era um composto de Estados minúsculos, convidando ao amor e à 
poesia, sem embargo da prisão em que pudessem cair alguns liberais.8
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Observe-se como, ao exaltar Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e 

Fagundes Varela, Machado traça uma tradição romântica originalmente brasileira, 

em que o modelo para os novos se encontra por aqui mesmo, sem necessidade 

de se olhar além-mar.

Onze anos depois, em tributo a José de Alencar e à reedição de O guarani, 

eis o mesmo tom, estabelecendo o conjunto de autores da posteridade:

Observe-se a forma positiva com que Machado trata o assunto. Ele 

continua:

Cita-se sempre, a propósito do autor da Ura dos Vinte Anos, o nome 
de Lord Byron, como para indicar as predileções poéticas de Azevedo. É 
justo, mas não basta. O poeta fazia uma frequente leitura de Shakespeare, 
e pode-se afirmar que a cena de Hamlet e Horácio, diante da caveira de 
Yorick, inspirou-lhe mais de uma página de versos. Amava Shakespeare, e 
daí vem que nunca perdoou a tosquia que lhe fez Ducis. Em tomo desses 
dois génios, Shakespeare e Byron, juntavam-se outros, sem esquecer

A isto acrescente-se que a íntima convivência de alguns grandes 
poetas da Alemanha e da Inglaterra produziu, como dissemos, uma 
poderosa impressão naquele espírito, aliás tão original. Não tiramos disso 
nenhuma censura; essa convivência, que não poderia destruir o caráter da 
sua individualidade poética, ser-lhe-ia de muito proveito, e não pouco 
contribuiria para a formação definitiva de um talento tão real.12

Em verdade, Alencar não vinha conquistar uma ilha deserta. 
Quando se aparelhava para o combate e a produção literária, mais de um 
engenho vivia e dominava, além do próprio autor da Confederação, como 
Gonçalves Dias, Varnhagen, Macedo, Porto Alegre, Bernardo Guimarães; e 
entre esses, posto que já então finado, aquele cujo livro acabava de revelar 
ao Brasil um poeta genial: Álvares de Azevedo.11

11 Ibidem. p.923.
12 Ibidem, p.893

Mas é sem dúvida no artigo denominado “Álvares de Azevedo: Lira dos 

vinte anos" que Machado vai deter-se sobre o poeta. É um artigo relativamente 

curto, datando de 1866. Nele, Machado vai inicialmente deplorar o 

desaparecimento prematuro do poeta e exaltar suas qualidades para, em seguida, 

tratar das influências estrangeiras:
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Musset, com quem Azevedo tinha mais de um ponto de contacto. De cada 
um desses caíram reflexos e raios nas obras de Azevedo. Os “Boémios” e 
“O Poema de Frade”, um fragmento acabado, e um borrão, por emendar, 
explicarão melhor este pensamento.

Mas esta predileção, por mais definida que seja, não traçava para 
ele um limite literário, o que nos confirma na certeza de que, alguns anos 
mais, aquela viva imaginação, impressível a todos os contactos, acabaria 
por definir-se positivamente.13

Interessante notar, apesar da tendência ao biografismo, que uma das 

explicações de Machado, mais uma vez de forma positiva, relaciona-se com o 

hábito de leitura do poeta:

Não é difícil ver que o tom dominante de uma grande parte dos 
versos ligava-se a circunstâncias de que ele conhecia a vida pelos livros 
que mais apreciava. Ambicionava uma existência poética, inteiramente 
conforme à índole dos seus poetas queridos. Este afã dolorido, expressão 
dele, completava-se com esse pressentimento de morte próxima, e 
enublava-lhe o espirito, para bem da poesia que lhe deve mais de uma 
elegia comovente.14

No conhecido "Notícia da atual literatura brasileira

Nacionalidade”, Machado elencará o poeta dentre os elementos do decénio 50/60: 

“Dos poetas que apareceram no decénio de 1850 a 1860, uns levou-os a morte 

ainda na flor dos anos, como Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Casimiro de 

Abreu, cujos nomes excitam na nossa mocidade legítimo e sincero entusiasmo, e 

bem assim outros de não menor porte”.15 O que interessa, entretanto, nesse 

artigo, é observar de que forma Machado de Assis retoma certos assuntos já 

discutidos por Álvares de Azevedo em seus escritos. Destacam-se aqui dois 

momentos: primeiramente, um possível diálogo com a personagem Macário16 de 

Álvares de Azevedo quando Machado afirma que o espírito nacional não se

13 Ibidem.
14 Ibidem, p.894.
15 Ibidem, p.806.
16 Macário discute literatura com Penseroso e, ao criticar a poesia nacional, declara: “[os poetas] 
Falam nos gemidos da noite no sertão, nas tradições das raças perdidas na floresta, nas torrentes 
das serranias, como se lá tivessem dormido ao menos uma noite, como se acordassem 
procurando tumulos. e perguntando como Hamleto no cemiteno a cada caveira do deserto o seu 
passado. Mentidos!... (AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.66).



Sobre seu hábito de leitura, escreve:
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Os quadros, que lhe pintavam os versos de Byron, de Goethe, e de 
Alfredo de Musset e que ainda nos bancos das escolas faziam as suas 
delicias, apresentaram-se-lhe em scenas reaes; e quando lhe faltavam 
essas scenas o poeta as reproduzia na imaginação, rememorando as 
pinturas predilectas e traduzindo-as em suas poesias, ou narrações 
romanescas, abrilhantadas pelo vigor de seu pincel, que excedia-se muitas 
vezes dos limites traçados pela decencia. 22

Machado de Assis constitui, desse modo, um marco, porém vale aqui 

igualmente destacar o parecer do crítico Joaquim Norberto, cuja produção crítica 

atravessou o século XIX. Representante da crítica romântica, em texto intitulado 
“Notícias sobre o autor e suas obras”,21 Norberto cita inicialmente alguns dos 

autores prediletos de Álvares de Azevedo quando se refere à vida do poeta 

estudante em São Paulo. Neste trecho, por exemplo, Norberto refere-se às 

descrições que o poeta fez da cidade:

17 ASSIS, 1994, v.3, p.803.
18 Ibidem, p.801.
19 Ibidem, p.805.
20 Ibidem, p.807.
21 NORBERTO, 1884. Esse texto foi lido em uma das sessões do Instituto Histórico Brasileiro em 
1872 e prefacia a edição Garnier das Obras completas de Álvares de Azevedo de 1884. Apesar de 
pertencer à crítica considerada “romântica”, por uma questão de data do documento apreciado, 
optou-se aqui por citar Joaquim Norberto após Machado de Assis.
22 NORBERTO, 1884, p.35

reconhece em obras que tratam apenas de assuntos locais.17 Em seguida, quando 

Machado demonstra o estabelecimento da tradição literária no Brasil a partir dos 
românticos, como um “universal acordo”,18 ressaltando as influências estrangeiras, 

obras que “foram aqui bem-vindas e festejadas, como hóspedes, mas não se 
aliaram à família nem tomaram o governo da casa”.19 Exalta assim os “outros 
modelos que a literatura brasileira lhe [à nova geração] oferece”.20 Nem mesmo o 

abuso da antítese, atribuído por imitação a Victor Hugo, pode “constituir objeto de 

imitação, nem sobretudo elemento de escola”. Nesse aspecto, dialoga com as 

idéias universalizantes de Álvares de Azevedo.
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Outras vezes, o crítico preocupa-se em legitimar a autenticidade de sua 

obra por meio da imitação, que não se reveste de caráter pejorativo. A respeito da 

influência de Byron, Dante e Shakespeare em Álvares de Azevedo, Joaquim 

Norberto afirma:

Tinha a sua disposição os melhores livros que seu pai lhe remettia 
do Rio de Janeiro a seu pedido, satisfazendo a sêde de leitura que o 
devorava, ventura de que não gozou Casimiro de Abreu; a cabeceira de 
seu leito podia conhecer-se, como a de Alexandre, pelos poemas de 
Homero, Dante, Shakspeare, Byron, Musset e Heine: eram os seus poetas 
de predilecção sem exceptuar a Bíblia.23

Sua alma ávida de trabalho e de gloria ambicionava os louros da 
poesia, e seu genio, abrindo as azas de ouro na immensidade, procurava 
os rastros luminosos de Byron, Dante, Shakspeare. Ignorava ainda os 
triviaes preceitos da arte e já buscava medir-se com esses heróes 
immortalisados pelos seus proprios cantos: eram elles os seus mestres 
predilectos, lia-os no silêncio de seu gabinete e repetia-os no meio de seus 
estudos obrigados, para um dia identificar-se com elles, para depois 
igualal-os, e por fim ultrapassal-os, perdel-os de vista na imitação, e 
apresentar-se, segundo a expressão de Affonso Karr, em toda a 
originalidade de sua individualidade!24

23 0 próprio Joaquim Norberto faz constar, como nota, que deduziu as informações segundo o 
poema Idéias Intimas: “Junto do leito meu poetas dormem / O Dante, a Biblia, Shakspeare e Byron 
/ Na mesa confundidos” (Ibidem, p.38 e 81).
24 Ibidem, p.53-4.
25 Ibidem, p.54.

Esse crítico considera o processo imitativo uma influência positiva, 

admitindo, ainda, a transformação dos elementos imitados em prol de uma poética 

específica do poeta brasileiro. No entanto, relacionará essa influência ao 

temperamento do artista, transformando uma análise promissora numa mera 

análise biográfica:

Lamenta-se, como já dice, que o poeta em tam verdes annos se 
sentisse accomettido do spleen de lord Byron, tendo no coração a 
descrença de Alfredo de Musset e nos lábios o sarcasmo de Henrique 
Heine. Suppõe-se que fingia, que imitava os génios que tomára por 
mestres; mas não foi assim. O seu temperamento levava-o a essa 
melancolia negra que tocava as raias da misanthropia, e por fim a leitura de 
tam predilectos poetas acabou por lhe transformar o cerebro.25
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Por fim, partindo de uma apreciação sobre as obras em prosa de Álvares de 

Azevedo, o crítico formula uma excelente metáfora para definir a obra poética:

Ao comparar Álvares de Azevedo a um pintor que restaura um quadro, 

Joaquim Norberto refina sua crítica e, ao mesmo tempo, confere sofisticação à 

poética alvaresiana por seus empréstimos. Tal sofisticação surge ao pressupor 

que a restauração de uma obra de arte busca a perfeição do belo, no todo, e não 

apenas do original (de origem) - o resultado da restauração é um novo conjunto 

em relação ao original... tão importante quanto o primeiro. Evidencia assim um 

processo: o de seleção da obra, de sua apreensão, de remontagem, ou seja, um 

processo de recriação - leitura e reescritura.... A construção de uma nova obra em 

que as camadas antigas se mesclam às novas, recuperando o quadro/texto 

original, mas constituindo-se de forma independente, não é interpretada de forma 

pejorativa, ao contrário, valoriza o conjunto final se o artista souber restaurar a 

obra com primazia.

A imitação, contudo, nem sempre foi bem-vista pelos críticos, sobretudo os 

do final do século XIX e início do século XX. Sílvio Romero, por exemplo, criticará 

duramente Álvares de Azevedo e o período romântico, no que tange à imitação 

dos modelos literários europeus. A imitação era, para Romero, um fenômeno da 

teoria “determinista”, que representava a universalidade da raça branca, 

participando de uma certa tradição ocidental. No caso da análise da obra de

Nem sempre é original. Conhece-se nos seus mais arrojados vôos a 
influencia da linguagem e do estylo de Gonçalves Dias. Distingue-se da 
maior parte de suas composições o poeta eminentemente erudito. 
Deparam-se com imitações que offerecem remotas reminiscências já de 
lord Byron, já de Heine, já de Musset.

Apoiado ao começar a sua carreira nas imitações, tinha que deixar 
na longa marcha que promettia os exemplos favoritos para perder-se em 
novos caminhos inteiramente desconhecidos; e os indícios d’essas 
esperanças era esse colorido com que sabia renovar as cores desbotadas 
dos velhos quadros, como se Carlos do Nascimento lhe tivesse ensinado o 
segredo de sua arte. 26

26 Ibidem, p.68-9.
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Álvares de Azevedo, não considera a melancolia um princípio do movimento 

romântico, mas um elemento do seu temperamento, evidenciando um aspecto 

mais biográfico que estético:

Contemporâneo de Sílvio Romero, José Veríssimo vai aderir às teorias 

positivistas, segundo as quais a nacionalidade brasileira se constituiria por meio 
da história e etnologia locais. Nesse sentido, contrapõe Gonçalves Dias a Álvares 

de Azevedo, dizendo que a poesia alvaresiana se ressentia do excesso de 

influências de Byron e Musset, impedindo-o de tornar-se “o Garret de nossa 

literatura”.
Não serão citadas aqui as inúmeras alusões de José Veríssimo ao “esforço 

imitativo”, à “imaginação doentia”, à “aspiração por uma mulher idealmente 

amada”, à “indecisão” de Álvares de Azevedo. Cada crítico inspirou-se, em maior 

ou menor grau, em sua biografia. O que mais interessa em Veríssimo aqui é que

Sílvio Romero, apesar dos paradoxos costumeiros, soube reelaborar sua 

análise, constatando um Álvares de Azevedo mais realista no Prefácio da segunda 

parte da Lira dos vinte anos:
Eis aí em Álvares de Azevedo, que tôda a gente agora costuma 

apresentar como um ente quimérico, cheio de fantasias estúrdias, um forte 
apêlo para as duras realidades da vida. Devemos, pois, em mais de um 
ponto corrigir nossos levianos juízos...28

Foi uma natureza inteligente e idealista, porém mórbida, 
desequilibrada de origem, e ainda mais enfraquecida pelo estudo e agitada 
pela leitura dos sonhadores do tempo.

... Foi um melancólico, um imaginoso, um lírico, que enfraqueceu as 
energias da vontade e os impulsos fortes da vida no estudo, e enfermou o 
espírito com a leitura desordenada dos românticos à Heine, Byron, Shelley 
e Musset.

A vacilação mental se conhece por todos os seus escritos, ora 
crentes, ora descrentes. A falta de energia para envolver-se em intrigas 
amorosas sérias que o acalmassem, conhece-se nas confissões que tantas 
vêzes repete de não ter tido um só amor profundo e sómente sonhos 
falazes.27

27 Ibidem, p. 1037-8.
28 Ibidem. p.1042.



A imitação e a influência estrangeiras dos românticos serão alguns dos 

elementos mais criticados pelo movimento modernista brasileiro. Saliente-se que

ele, de modo mais explícito que seus predecessores, parece ter detectado um
4 11nacionalismo subjacente nos românticos da segunda geração:

a VERÍSSIMO, 1977, p 166.
30 Os românticos se dividem entre a rejeição e a adoção da imitação. Segundo Manzoni, “...sempre 
se lançou alguma palavra de desprezo contra a imitação servil; sempre se louvou e recomendou a 
originalidade, mas, ao mesmo tempo, sempre se propôs a imitação...” e ainda “Beneficiando-se, 
pois, como era fácil em cada coisa, das contradições de seus adversários, diziam os românticos: 
não são vocês os que, nos clássicos, louvam tanto a originalidade, o haver um caráter próprio, 
relevante e, por assim dizer, pessoal? E não é, portanto, nisso, ou seja, em não ser imitadores, 
que, ainda segundo vocês mesmos, é possível, imitá-los?” (MANZONI, 1992, p. 108).
31 Segundo Cioranescu, há em Literatura Comparada duas acepções possíveis para o conceito de 
influência. A primeira acepção é “a soma de relações de contato de qualquer espécie, que se pode 
estabelecer entre um emissor e um receptor”. A segunda, mais operatória e aqui adotada, é de 
ordem qualitativa, onde influência corresponde ao “resultado artístico autónomo de uma relação de

Para esse crítico, a marca nacional dos poetas da segunda geração 

romântica é esta “espontaneidade”, “simplicidade” ou, até mesmo, “sinceridade”. 

Admite-se, então, que o nacional não é apenas determinado por uma “cor local” 

indianista, mas por um elemento estético, embora este esteja ligado ao 

temperamento do poeta. Nessa crítica, constata-se o predomínio do aspecto 

biográfico; no entanto, a preocupação formal e conteudística para com o “nacional” 

também é uma constante e passa, na maior parte dos estudos, pelos conceitos de 
“imitação”30 e de “influência”.31
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Outra qualidade relevante desses poetas é o seu nacionalismo. Não 
esse nacionalismo factício, de encomenda ou de erudição, em que se está 
vendo a intenção e o processo, mas a expressão, por assim dizer 
inconsciente, da própria alma nacional, no seu sentir, no seu modo de falar, 
no seu pensamento ainda rudimentar. Não são nacionais porque falem em 
borés, tacapes ou inúbias ou cantem os broncos selvícolas habitantes 
destas terras. Com exceção de Gonçalves Dias, nenhum deles é mais 
indianista. Casimira de Abreu, em quem Gonçalves Dias fez grande 
impressão, cuja nostalgia deriva por muito da Canção do Exílio, não canta 
mais o índio. Não o cantam também Álvares de Azevedo, Laurindo ou os 
outros... Versos há de todos eles, especialmente em Casimira de Abreu e 
Laurindo, que se diriam trovas populares, menos pela semelhança das 
formas métricas do povo preferidas, que pela inspiração, pelo torneio da 
frase poética, pela ingenuidade dos sentimentos.29
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Paradoxal mente, Paulo Prado indica na introdução do texto que “Oswald de 

Andrade, numa viagem a Paris, do alto de um atelier da Place Clichy - umbigo do 

mundo - descobriu, deslumbrado, a sua própria terra...”, reconhecendo-se mais 

brasileiro do que nunca em terras estrangeiras e formulando as premissas do 

movimento antropófago: influência sim, mas transformada, digerida e devolvida 
em nova forma.35

Os modernistas não perceberam que o que parecia ser contraditório nos 

textos de Álvares de Azevedo (que defendia a dependência literária brasileira da 

portuguesa, com relação, à dependência linguística) revelava-se, então, num 

estágio propício a um novo grito de independência, desta vez cultural, resultante 

de um processo iniciado pelos próprios românticos. Finalmente, podia-se falar em 

“nova língua”, a língua do quotidiano, podia-se rejeitar a “eloquência balofa e

contato”, entendendo-se por contato o conhecimento direto ou indireto de uma fonte por um autor 
(CIORANESCU, 1964, p.91).

Apesar de pertencer à geração pré-modernista, Paulo da Silva Pradc (1869-1943) foi um 
intelectual que apoiou o movimento modernista brasileiro.
33 Não se pretende aqui nenhum anacronismo, estando-se ciente da ruptura e reação que cada 
movimento literário comporta.
34 PRADO, 1991, p.57e60.
35 Ibidem, p.57.

Em literatura, nenhuma outra influência poderia ser mais deletéria 
para o espírito nacional. Desde o aparecimento dos Suspiros poéticos e 
Saudades, de Gonçalves de Magalhães, que os nossos poetas e 
escritores, até os claros dias de hoje, têm bebido inspirações no crânio 
humano cheio de bourgogne com que se embebedava Childe Harold nas 
orgias de Newstead ... Nada mais nocivo para a livre expansão do 
pensamento meramente nacional do que a importação, como novidade, 
dessas fórmulas exóticas, que envelhecem e murcham num abrir e fechar 
de olhos, nos cafés literários e nos cabarés de Paris, Roma ou Berlim.34

naquele momento da história literária nacional, em sua intenção de criar uma 
ruptura estética na literatura brasileira que estabelecia, de certa forma, desde o 

Romantismo, uma tradição dita “nacional”, os modernistas rejeitam os românticos. 
Não poderiam deixar de ser citadas, por exemplo, algumas passagens de Paulo 
Prado32 na introdução da obra Pau-Brasil de Oswald de Andrade, em que 

desmerece os românticos e as influências estrangeiras:33
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roçagante”. Se essa atitude foi possível, é porque, de alguma maneira, os 

românticos já haviam gritado pela liberdade das formas clássicas.

Os modernistas, no entanto, fixaram-se na rejeição pela importação de 

idéias, sem, contudo, perceberem que muitas vezes a imitação não era fruto 

somente da admiração dos românticos pelos poetas estrangeiros, mas sim do 
deslumbramento diante da descoberta das coincidências.36

Em 1931, a Revista Nova lança uma publicação comemorativa ao 

centenário do nascimento de Álvares de Azevedo. A maioria dos artigos é de 

cunho psicobiográfico, excetuando-se os textos de Afrânio Peixoto e Homero 

Pires, que ressaltam aspectos poéticos na obra de Álvares.

Nessa mesma ocasião, Mário de Andrade, com seu artigo “Amor e medo”, 

inaugura, num certo sentido, os estudos de cunho psicanalítico em literatura 

brasileira. Trata-se de um artigo de grande interesse, porém um tanto reducionista: 

privilegia conceitos freudianos para justificar a poética dos românticos e, 

sobretudo, a de Álvares de Azevedo, sem levar em consideração toda a tradição 

da estética romântica. Diz Mário de Andrade:

36 Conforme se pode ler na Introdução da Revista Nova, periódico organizado por Paulo Prado, 
Mário de Andrade e Alcântara Machado, “[Álvares de Azevedo] Não experimentou a vida como 
Byron, Musset ou Castro Alves. Tem essa experiencia, por assim dizer, de antemão, em si mesmo. 
E por isso lhe basta louvar-se em Byron e Musset. Mas os seus acentos não são os de quem 
admirando, imita: são, mais do que isso, os de quem, encontrando a coincidência, se deslumbra” 
(Revista Nova, 1931. p.312).
à7ANDRADE, 1931, p.468.

Creio ter demonstrado pelos seus lados vários o sambinha de 
sequestros que o amor e medo saracoteou na excessiva mocidade dos 
nossos maiores poetas românticos. Todos o sofreram no espirito e o 
venceram com maior ou menor facilidade. Menos Álvares de Azevedo que 
parece não ter sofrido dele apenas no espirito, que o converteu na própria 
razão-de-ser da obra dele, e talvez da morte dele também37



27

Nesse mesmo texto, intitulado “Prata da Casa”, Eugênio Gomes comentará 

jutros aspectos referentes aos movimentos de sensibilidade do poeta e seu 

subjetivismo atribuindo-os mais ao excesso de leitura que propriamente ao “mal do 

século”. A leitura e as influências estrangeiras serão freqúentemente lembradas 

jm outros textos desse crítico, notadamente no ensaio intitulado “Álvares de 

Xzevedo e o ópio da leitura”,40 que se inicia da seguinte maneira:

O estudo metódico de suas fontes, ainda por fazer, torna-se 
indispensável à revelação de várias particularidades da estética e do 
pensamento do poeta.

Um dos pontos a serem esclarecidos por êsse método é o que se 
prende a um tema a que Mário de Andrade dedicou seu estudo “Amor e 
Mêdo”. Se êsse estudo tivesse sido precedido pelo exame das fontes do 
romantismo em que Álvares de Azevedo se abeberava efusivamente, o 
crítico de O Empalhador de Passarinhos não teria chegado a uma 
conclusão tão radical. Na verdade, Mário de Andrade absteve-se de 
verificar as relações do tema com os românticos estrangeiros que, não 
sendo diferenciados ou indiferentes sexualmente, celebraram repetidas 
vêzes as mulheres adormecidas. Musset e Byron estavam igualmente 
nessa linha, e não se pode afirmar razoàyelmente que nenhum dêles 
tivesse mêdo de amar ou de mulher... Que Álvares de Àzevedo seguiu as 
mesmas pegadas, menos por impulso psicológico do que por mimetismo, é 
coisa fora de dúvida para quem examinar cuidadosamente as repercussões 
do tema em suas poesias.39

Esse artigo de Mário de Andrade acaba configurando-se como um marco 

nos estudos biográficos, abrindo as portas para os estudos psicobiográficos e, de 

certa forma, legitimando-os.38

Eugênio Gomes citará o artigo “Amor e medo”, ao evocar as influências 

astrangeiras em Álvares de Azevedo. Refletindo sobre O Conde Lopo e a 

afirmação de Álvares de que estava fazendo “byronismo”, Gomes chama a 

atenção do leitor para o subjetivismo do poeta brasileiro mais próximo de Shelley 

lue de Byron. Diz ele, em 1953:

B Cilaine Alves elenca uma série de críticos que seguiram a linha inaugurada por Mário de 
Xndrade, tais como Carlos Felipe Moisés, Hildon Rocha e José Guilherme Merquior (Cf. ALVES, 
I998, p.50-1).
9 GOMES, 1953, p.15-6.
0 GOMES, 1958a, p.62.
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O empréstimo, nos casos citados pelo crítico, transcenderia, na sua opinião, 

os limites da imitação. Gomes conclui seu ensaio afirmando:

A leitura, o chamado vício impunido, foi o ópio que deu a Álvares de 
Azevedo a sensação de permanente embriaguez, cujos delírios sua obra 
revela sob os mais diversos aspectos.

A influência literária, em tais circunstâncias, tem a função de 
despertar o que estava adormecido na camada mais profunda do 
inconsciente, e não foi outro o fiat da criação de Goethe, inspirada na 
imemorial simbologia do Titanismo. Em suma, neste caso, o ópio da leitura 
propiciou delírios a Álvares de Azevedo que o fizeram descer até ás raízes 
do mito da criação.42

O sentimento mítico em Álvares de Azevedo estava por assim dizer 
à flor da pele e encontrou ali um enérgico estímulo à revelação daquilo que, 
sob inumeráveis disfarces, aflui do inconsciente coletivo da humanidade.41

Gomes afirma que o poeta embriagou-se sobretudo de leitura que, como 

qualquer entorpecente, conduz a um certo misticismo, atingindo o que Gérard de 

Nerval chamou de “état de lecteur1’. Evidencia igualmente, de forma muito 

pertinente, o “insaciável e frenético ledor” ao citar Álvares de Azevedo no prefácio 

de Macàrio: “alguma coisa entre o teatro inglês, o teatro espanhol, e o teatro 

grego; ... alguma coisa como o Goethe sonhou”. Segue, assim, apontando vários 

pontos relativos às transformações estéticas, até mesmo lúdicas do poeta em 

razão das suas leituras: o mundo dos livros interagindo com o mundo real, o 

processo de transfiguração das personagens alheias, formando um avatar poético, 

“resultando que, em suas imitações, o eco de algumas vozes estranhas adquiriu 

imprevistamente um timbre novo, às vezes irreconhecível”.

Ao afirmar que “o poeta paulista projetava sempre um pouco do seu ‘eu,” 

Eugênio Gomes procura dar um passo nos estudos de cunho psicobiográfico (à 

luz da teoria de Jung relativa à atividade psíquica superindividual) atentando para 

a “remota e obscura ancestralidade” que vai além do “mimetismo literário”. Ao 

referir-se ao delírio de Macário e ao empréstimo de Goethe (Segundo Fausto), diz:

41 Ibidem, p.68
42 Ibidem.
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Nesse texto, Gomes analisará a influência shakespeariana em Álvares de 

Azevedo, elencando, através das citações, alusões e epígrafes, o repertório de 

leitura que o poeta brasileiro fez do dramaturgo inglês. Enfatiza igualmente o 

processo de mimetismo, espelhado nas transformações que o poeta francês 

Musset realizou no amálgama entre Shakespeare e Byron, compreendendo, 

segundo o crítico, aspectos formais e o dualismo das personagens, base de sua 

teoria da binomia no “Prefácio da segunda parte da Lira dos vinte anos”. Gomes 

afirma, pois, que Álvares encontrava em Musset um precedente e uma sugestão 
dessa fusão estética. O crítico desenvolve seu ensaio mostrando que Álvares de 

Azevedo muitas vezes leu/transformou Shakespeare e Byron através de Musset, 
apesar de conhecer e dominar a língua inglesa.46

Eugênio Gomes pertence ao grupo de críticos não-acadêmicos que 
consagraram artigos e dispensaram especial atenção a Álvares de Azevedo.

43 GOMES, 1958b, p. 105-10.
44 GOMES, 1961, p. 114-20.
45 Ibidem, p.114.
46 Algumas das considerações do crítico brasileiro serão retomadas posteriormente neste trabalho, 
a respeito das epígrafes.

A visão das mães no Segundo Fausto, obra de Goethe, também será objeto 

de comentário de Gomes em outro ensaio sobre a influência de Álvares de 

Azevedo em Machado de Assis, no qual o crítico elenca mais de um ponto em 
comum entre os dois escritores.43

Em um estudo sobre os influxos shakespearianos no Brasil,44 Eugênio 

Gomes consagra capítulo especial a Álvares de Azevedo. O capítulo em questão 

inicia-se da seguinte maneira:

Em consequência da índole difusa de sua imaginação, Álvares de 
Azevedo era levado freqúentemente a assimilar, não só idéias, senão 
também imagens e até mesmo visões de seus modelos estrangeiros, às 
vêzes, de tal maneira que parecem dêle próprio. Assim, as visões de 
mulheres adormecidas, muito repetidas em suas poesias, de acordo com 
as suas tendências á iteratividade, refletindo impressões de Lamartine e 
Musset, que influíram sôbre a sua inspiração e, não raro, foram 
reproduzidas, em seus versos, através de cenas e situações 
semelhantes.45
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Apesar de evidenciar essa informação sobre as epígrafes, o próprio Silva 

Ramos utilizará, na edição em questão, as indicações de Homero Pires (exceto 

quanto a Shakespeare e a Byron), e não as citadas de Vieira Souto.

A crítica jornalística e acadêmica conhecerá amplo desenvolvimento na 
primeira metade do século XX. O crescimento do mercado editorial e o 

estabelecimento de uma crítica literária de foro universitário contribuíram para o

47 Havia notícias de que a Editora da Unicamp pretendia ter lançado na última Bienal do Livro de 
São Paulo nova publicação das Obras completas de Álvares de Azevedo, com estudo introdutório 
e comentários de Péricles Eugênio da Silva Ramos, o que parece não ter se concretizado.
46 RAMOS, 1962, p.5-27.
49 Ibidem, p.24. Não se teve acesso ao texto de Luis Filipe Vieira Souto. Péricles Eugênio da Silva 
Ramos complementa suas informações indicando as melhores edições da obra alvaresiana, base 
dessa sua edição. Note-se que a oitava edição das Obras completas de Álvares de Azevedo 
(1942), organizada e anotada por Homero Pires, constitui-se uma edição primordial pelas suas 
indicações, sobretudo no que se refere às epígrafes.

Fácil é, aliás, precisar ao menos em parte os autores lidos por 
Álvares de Azevedo, bastando para isso percorrer as epígrafes de seus 
versos ou as divulgadas por Vieira Souto (Marginália, pág. 78 e ss.).49

Destacam-se ainda nessa categoria de críticos Péricles Eugênio da Silva Ramos47 

e Homero Pires, que realizaram introduções, primorosos estudos, à obra de 
Álvares de Azevedo.

Em seu estudo introdutório às Poesias completas de Álvares de Azevedo, 
Péricles Eugênio da Silva Ramos,48 após mencionar as influências estrangeiras 

referindo-se ao texto de Eugênio Gomes, “Prata da Casa”, de 1953, introduz o 

interessante tópico “Referências Biográficas”. Nessa parte, o crítico repertoria 

algumas das indicações sobre as pessoas referidas por Álvares de Azevedo em 

seus escritos. Em seguida, incursiona em aspectos formais da obra alvaresiana e, 

finalmente, consagra a última parte de seu texto às “Influências”, enfatizando as 

influências estrangeiras já conhecidas - Byron, Musset, Heine - e ainda a 

portuguesa do grupo do Trovador, assim como menciona as influências 

alvaresianas exercidas sobre seus sucessores. O crítico indica, sobretudo, que as 

epígrafes já foram anteriormente elencadas:
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se apóia em estudos críticos, onde ele exprimiu a sua concepção de 
literatura com uma consciência teórica que o destaca entre os nossos 
poetas românticos. De tais estudos, interessariam, para a análise dos 
escritos dramáticos e narrativos, os prólogos do Macário e d'0 Conde 
Lopo, os ensaios George Sand, Jacques Rolla e “Carta sobre a atualidade 
do teatro entre nós”. Mas a essência do seu melhor pensamento crítico 
talvez esteja no prefácio á segunda parte da Lira dos vinte anos, cuja base

Afrânio Coutinho e Antonio Cândido, entre outros, ocupam um lugar 

especial nessa geração, com destaque para o segundo, no que se refere à crítica 

alvaresiana, por suas análises do poema Meu sonho e dos textos Macário e Noite 

na taverna. Trata-se do primeiro crítico a analisar a obra do poeta não só de um 

ponto de vista estético, temático e estrutural, mas também a partir da elaboração 

de um projeto de literatura nacional. Com base em suas pesquisas e análises, 

estudos puramente psicobiográficos não mais se justificarim: o estético, o social e, 

por vezes, o biográfico passarão a se situar num mesmo plano - são portas de 

entrada para uma análise que se pretende mais completa.
Em sua obra Formação da literatura brasileira,5^ fica patente a preocupação 

de Antonio Cândido para com uma nova forma de se considerar a história literária 

nacional, e é nessa perspectiva que enfocará Álvares de Azevedo em suas 

análises. No capítulo intitulado “A crítica viva”, esse autor avalia os textos teóricos 
de Álvares de Azevedo, afirmando que sua capacidade crítica se anunciava 

grande e que tais textos serviam também para confirmar o conhecimento da 

personalidade literária do poeta. Já no ensaio “Educação pela noite”, Cândido 

afirma que toda a produção literária de Álvares de Azevedo

aparecimento de uma nova geração de críticos, preocupada com o ponto de vista 
do leitor.50

50 Segundo Davi Arrigucci Jr., “Na década de 50, como se sabe, já estavam bem instalados entre 
nós os padrões da crítica universitária; a crítica de rodapé, feita semanalmente nos jornais, ia 
rareando, e a moda era sobretudo tomar por modelo a nova crítica anglo-americana e a estilística. 
Acentuava-se o primado do texto, da rigorosa objetividade e da abordagem estética. Antonio 
Cândido, que, na década anterior, despontara na militância do jornalismo crítico, em meio a 
grandes nomes como Tristão de Ataíde, Augusto Meyer ou Álvaro Lins, mas recebera também 
sólida formação universitária, saía então a campo, num prefácio às Páginas avulsas, de Plínio 
Barreto, para combater a tendência a um novo dogmatismo que se ia impondo” (ARRIGUCCI Jr., 
1992, p. 181-2).
51 Cf. CÂNDIDO, 1959.
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Compreende-se, entretanto, que Álvares de Azevedo parecia defender em 

seus textos teóricos algo de maior abrangência, mais universal, concebendo a 

literatura ligada à língua segundo uma concepção de “nação” que ultrapassa as 

fronteiras geográficas, mas que é “resultado das relações” de um povo com pontos 

comuns. Desta maneira, Álvares entende o movimento indianista, reconhecendo a 

“americanidade” da poesia de Gonçalves Dias, contudo não adere a ele quanto à 

temática poética; ao contrário, em Macário, o protagonista dirá a respeito:

Em Macário, pode-se encontrar o que Álvares de Azevedo sugeriu como 

dialogismo” no prefácio do texto, ou seja, Penseroso e Macário discutem acerca

Quanto a este último aspecto, lembremos que Álvares de Azevedo 
foi antinacionalista decidido em matéria de literatura. Segundo ele, a nossa 
fazia parte da portuguesa e nâo havia sentido nem vantagem em proclamar 
a sua identidade específica - atitude destoante do esforço central da crítica 
do tempo, constituindo um paradoxo que deve ter sido difícil e quase 
heroico sustentar.54

é o que ele chamava “binomia”, isto é, a coexistência e choque dos 
contrários, um dos pressupostos da estética romântica.52

Mentidos! Tudo isso lhes veio á mente lendo as paginas de algum 
viajante que esqueceu-se talvez de contar que nos mangues e nas aguas 
do Amazonas e do Orenoco ha mais mosquitos e sezões do que 
inspiração: que na floresta ha insectos repulsivos, répteis immundos, que a 
pelle furta-côr do tigre não tem o perfume das flores — que tudo isto é 
sublime nos livros, mas é soberanamente desagradavel na realidade!55

52 CÂNDIDO, 1989a, p.10.
53 Ibidem, p.13.
54 Ibidem, p.14.
55 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.66.

Nesse mesmo ensaio, o crítico analisa Macário como uma suposta primeira 

parte de Noite na taverna. Antonio Cândido observa que a personagem de 

Penseroso “defende o sentimentalismo, o pitoresco, o otimismo social, enquanto 

Macário opõe a legitimidade da ironia e do ceticismo, combatendo com 

desencanto sarcástico as posições nacionalistas”,53 e acrescenta:
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Antonio Cândido mostra claramente, entretanto, que crítica de base 

unicamente psicanalítica, nesse caso, revela-se reducionista e tende à análise 

pessoal do poeta, não permitindo antever diversos outros aspectos da obra 
alvaresiana. No caso específico dos estudos sobre Álvares de Azevedo, tal 

tendência parece haver sido muito explorada, mostrando que a biografia e a 
psicanálise podem servir como elementos de apoio a uma leitura textual, sem, no 
entanto, consistir na sua totalidade.58

A originalidade dessa análise encontra-se na transformação de uma 

possível interpretação de cunho psicanalítico com tendências à observação das

Lembremos que esta percorre a obra de Álvares de Azevedo e se 
associa ao temor adolescente de que o ato sexual, tão desesperadamente 
desejado, seja profanação de algum valor intangível.57

56 CÂNDIDO, 1989b, p.44.
57 Ibidem, p.51.
58 O próprio Antonio Cândido atenta para a utilização da informação biográfica nos estudos 
literários: “Há casos, por exemplo, em que a informação biográfica ajuda a compreender o texto: 
porque rejeitá-la, por preconceito metodológico ou falsa pudicícia formalista? Há casos em que ela 
nada auxilia; porque recorrer obrigatoriamente a ela?” (CÂNDIDO, 1959, v.1, p.29).

de literatura e, assim, Álvares de Azevedo polemiza dentro da própria narrativa. 

Toda escrita parece ser pretexto para o autor discutir literatura; e, se em sua 

poesia o tema é outro, esta não deixa de ser metapoesia no texto-base, 

carregando em si, em seu princípio organizador, a marca individual do autor e sua 

originalidade como poeta romântico brasileiro, nacionalista a seu modo, como se 

tentará mostrar mais adiante.

“Cavalgada ambígua” é o ensaio no qual Antonio Cândido será, no mínimo, 

polêmico quanto à questão do psicobiografismo. Nessa análise do poema Meu 
sonho, de Álvares de Azevedo, apesar de afirmar que “a primeira coisa a notar é 

que a biografia do poeta não ajuda a elucidá-lo [o poema]”,56 Cândido realizará 

uma leitura simbólica psicanalítica com base nos “traços de auto-erotismo” na obra 

do poeta, que beira o psicobiografismo. Deste modo, ao trabalhar o “par romântico 

Amor e Morte”, o ensaio dialoga com o texto de Mário de Andrade já comentado. 

Um exemplo pode ser dado com uma passagem referente à angústia sexual:
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obsessões pessoais do poeta, ou seja, individualista, em uma análise psicológica 

abrangente, social. Cândido revela que as preocupações de adolescente do poeta 

não são exclusivas, mas comuns a quaisquer adolescentes. O crítico indica, 

assim, um outro caminho nas análises de teor psicobiográfico. Atentando para o 

texto, aproxima-se do contexto do poeta. Transforma biografismo em história 

literária. Indiscutivelmente, nasce com Antonio Cândido uma nova crítica que alia 

harmoniosamente esses elementos.

O elenco de leitura da obra de Álvares de Azevedo realizada no âmbito 

académico é mais restrito que aquele inserido na crítica de que se dispõe hoje. O 

ponto de partida para essa discussão é o alentado estudo de Maria Alice Faria, 
Astarte e a espiral59 dedicado ao confronto entre a obra de Álvares de Azevedo e 

de Alfred de Musset. Inscrito em uma perspectiva explicitamente comparatista, 

ainda que trilhando, em uma primeira parte, por caminhos metodológicos 
equivocados,60 a autora consegue mostrar, por meio de uma minuciosa análise 

temática, a especificidade de Álvares de Azevedo em face da de Alfred de Musset, 

contribuindo assim para anular a visão errónea segundo a qual Álvares de 

Azevedo seria um mero imitador de Alfred de Musset. Nesse sentido, poder-se-ia 
dizer que, na primeira parte de seu livro, Maria Alice Faria escreveu direito por 

linhas tortas, pois mesmo instrumentalizando os conceitos de influência e de 
afinidades e deixando-se conduzir pela visão ortodoxa da Literatura Comparada 

tradicional - extremamente presa ao ideário da história literária positivista e, 
conseqúentemente, biográfico -, ela se dá conta de que, apesar das muitas 

semelhanças biográficas entre Álvares de Azevedo e Alfred de Musset, verifica 

mais diferenças do que esperava na obra em si.

Ao iniciar assim o segundo capítulo da primeira parte diferenciando a 
atitude de Álvares de Azevedo (tal qual Astarte, no drama Manfred de Byron) de

59 FARIA, 1970.
60 Cf. NITRINI, 1997, p.260.
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Musset (“percorrendo a espiral descendente de sua própria condenação”) ante a 

morte, imagina-se que a autora finalmente enveredará por outros caminhos; no 

entanto, ela insistirá nas semelhanças de tratamento de ambos os poetas no que 

se refere ao desdobramento de personalidade, no conflito entre sonho e realidade, 

apesar de já detectar divergências nas manifestações sociais e literárias. Na 

segunda parte, entretanto, ao analisar a inadaptação do homem romântico à 

sociedade em que vive, Faria verifica que os poetas são bem diferentes no plano 

metafísico e religioso. A partir daí, as diferenças vão se acentuar: o modo pelo 

qual ambos os poetas vivenciam (ou não) e exprimem os relacionamentos 

amorosos, o contato com a natureza, os temas predominantemente relacionados à 

água (para Álvares de Azevedo) ou ao fogo (para Musset).

Um certo ceticismo ainda persiste na autora, ao apontar traços de Byron e 

de Musset em O poema do frade e O Conde Lopo de Álvares de Azevedo, quando 

aborda a interação temática: Álvares de Azevedo “bebendo” nos temas românticos 

europeus.

Já na terceira parte de seu livro, dedicado à análise da tradução dos 
trechos de Rolla por Álvares de Azevedo, Faria revela, sem empecilhos 

metodológicos, um poeta brasileiro extremamente sensível e original. Compreende 

que a escolha dos trechos por Álvares de Azevedo não é aleatória, servindo a dois 

propósitos. Primeiramente, trata-se de um gesto pessoal, revelando as 

preferências e, possivelmente, preocupações íntimas de Álvares de Azevedo, cuja 

obra reflete imagens e temas dali. Em seguida, acompanha um certo 

desenvolvimento do raciocínio do analista. Porém, atente-se para o que a autora 

chama de "deformação”, que não é tão freqúente como se pode imaginar (e a 

própria autora reconhece). Ao contrário, é através dessas transformações que 

Álvares de Azevedo e seu projeto estético serão desvendados.

Observem-se a seguir, alguns exemplos, simples, que ilustram o teor das 
transformações, de ordem tempo-verbal, lexical, relativas à pontuação ou à 

abordagem da personagem feminina, realizadas pelo poeta-tradutor.

Quanto às transformações de ordem tempo-verbal, o poeta brasileiro 

transforma, ao traduzir, os tempos verbais de forma a dar à morte/existência de
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No que se refere às transformações do vocabulário, “ainda que tenha 

exagerado, distorcido e deformado o poema...”, segundo Faria, as diversas 

opções de tradução de Álvares de Azevedo podem ser observadas:

Para “débauché”, Álvares de Azevedo utilizou dois vocábulos diferentes: 

libertino e devasso.

“Dos libertinos da cidade, aonde 

Vai mais vendida a perdição, mais torpe, 

Da mais velha no vício e mais fecunda, 
Quero dizer - Paris, o mais devasso 

Foi Jacques Rolla, -...”

Rolla um caráter definitivo antes da hora. É o caso, por exemplo, do que ocorre no 

seguinte verso:

“...je me tuerai ce soir"

“....que cedo eu morro.”

Na tradução de Álvares de Azevedo, a utilização do presente do indicativo, 

em vez do futuro, cria uma atmosfera de morte iminente. Não se trata, ao que 

parece, apenas de traduzir o texto em questão, mas de criar uma atmosfera de 

spleen, de morte irreversivelmente próxima e presente.

Igualmente o enriquecimento do vocabulário pode aqui ser citado. 

Musset utiliza o mesmo vocabulário em diversas ocasiões. Álvares de Azevedo 

opta por diversificar esse vocabulário, como se estivesse querendo mostrar a 

riqueza de sua própria língua. Eis um exemplo:

“De tous les débauchés de la ville du monde 

Ou le libertinage est à meilleur marché, 

De la plus vieille en vice et de la plus féconde, 

Je veux dire Paris, - le plus grand débauché 

Était Jacques Rolla -...”
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Trata-se de adaptações que, antes de deformar ou distorcer a obra de 

Musset, revelam o apogeu do Romantismo brasileiro e uma de suas maiores 
características: o exagero.

Além desses três itens, atente-se ainda para a alteração da pontuação, 
sendo perceptível o intenso uso de reticências e de pontos de exclamação na 
tradução de Álvares de Azevedo, interpelando com fervor o leitor e confundindo a 

posição do Eu-lírico/poeta/narrador - mais uma vez, um traço característico do 

Romantismo brasileiro.

Quanto à intensificação e transformações na abordagem de Marion, 

note-se que a passagem da descrição de Marion é a “menina dos olhos” de 
Álvares de Azevedo, até por se tratar de um excelente topos, o qual intensifica a 

beleza da personagem traduzindo “beauté" por “lindeza”, muito incomum. 

Transforma, ainda, introduzindo a natureza ao traduzir “Rien n’est encore formé 
dans cet être charmanf por “Inda em fresco botão é rosa abrindo”. Sendo assim, o 

que Faria chama de “deformação” parece ser, na verdade, a transformação 

positiva, consciente ou não, após absorção da obra de Musset por parte de 
Álvares de Azevedo. Trata-se de algo muito mais sutil do que uma simples 

adaptação à “cor local”. Responde, em primeiro lugar, às necessidades pessoais 

do poeta, eventualmente a suas obsessões, para, em seguida, deixar transparecer 

em sua própria obra. Manifesta, então, a marca do poeta num dado momento 

literário brasileiro.

• “réve singulier” por “visão sombria”
• “grand cimetiére” por “cemitério negro”

• “Un gros flot de sang noir coulait sur la face" por “Ondas de sangue negro em sua 
face branca!”
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Com relação ao conjunto de receptores, lembra ainda Antonio 
Cândido que os textos produzidos pelos estudantes (a maioria, sem 
qualquer qualidade estética) eram destinados à circulação interna, 
arrebanhando o público em meio às repúblicas, tertúlias e sessões de 
grémio. Os próprios colegas compunham, assim, um tipo de auditório

O conjunto dos receptores sendo, na maioria das vezes, os próprios 

estudantes-produtores:

O conjunto de produtores correspondia ao corpo acadêmico como 
um todo e não apenas a alguns poucos que já revelassem certo talento 
poético nato. Muitos dos estudantes que, depois de formados, jamais viriam 
a pegar de uma pena senão para redigir requerimentos e memorandos ou 
despachar petições, tiveram, então, de prestar, ainda que canhestramente, 
seu tributo às musas.03

61 CAMILO, 1997.
62 ALVES, 1998.
63 CAMILO, 1997, p.38.

Durante o período em que se transcorreu a pesquisa para este trabalho 

(1994-1999), dois importantes estudos que mereceram publicação recente se 

destacaram pela inovação de enfoque. Trata-se de Risos entre pares, de Vagner 
Camilo,61 e O belo e o disforme, de Cilaine Alves,62 que trazem grande 

contribuição aos estudos alvaresianos.

A ironia é um dos pontos comuns entre os dois estudos, que parecem 

completar-se ao mesmo tempo que se contradizem.

O estudo de Camilo, uma reflexão sobre a comicidade na obra de poetas da 
segunda geração romântica, enfatiza os poetas Álvares de Azevedo, Laurindo 

Rabelo e Bernardo Guimarães. Na primeira parte, “Les enfants sans souci na 

província: o contexto do riso”, o autor lança as bases de sua argumentação, 

retratando a cidade de São Paulo do século passado, inserindo esses poetas no 

ambiente académico paulistano. Destaca, paralelamente, a produção e recepção 
literária, dentro do conceito de sistema literário formalizado por Antonio Cândido, 

evidenciando o conjunto de produtores:



39

Por fim, observa o autor o mecanismo transmissor inerente ao próprio 

Romantismo:

,,67

permanente, e era com base na opinião deles que as obras poderiam 
encontrar ressonância na comunidade e até mesmo no país.64

64 Ibidem, p.39.
65 Ibidem.
66 Ibidem, p.43.
67 Eugênio Gomes e Péricles E. da Silva Ramos assinalaram mais de uma vez a primazia da 
composição. Também o fizeram Mário de Andrade e Antonio Cândido.

Para integrar o sistema literário no contexto acadêmico paulistano, 
resta falar do mecanismo transmissor, ou seja, da “linguagem traduzida em 
estilo” de que valiam os estudantes. Eles a encontraram no próprio 
romantismo, que “facilitou a constituição autárquica do corpo acadêmico, 
fornecendo-lhe uma ideologia adequada, pelas três vias em que se 
manifestou aqui: nacionalismo indianista, sentimentalismo ultra-romântico e 
satanismo. O primeiro, menos que os outros; o terceiro; mais do que 
todos”.65

Camilo afirma ser “Idéias Intimas”6' a única peça literária onde se pode 

apreciar mais plenamente essa tendência do poeta. Entretanto, percebes-e que a 

ironia e a comicidade permeiam a obra de Álvares de Azevedo de formas

Dessa forma, o que poderia soar como biografismo (análise de traços 

pessoais e individuais de um poeta) transforma-se em história literária (tratado 

como fenômeno de grupo).

Tendo estabelecido essas premissas, Camilo fundamenta a marginalização 

do grupo estudantil paulistano “através (1) da configuração autárquica em meio à 

comunidade local; (2) do recuo temporário frente à ordem social e o universo do 

capital e do trabalho; (3) do entre-lugar próprio à adolescência, em que se 

encontrava a média dos estudantes”66 e mostra de que forma esses elementos, 

em razão do contexto propício, vinculam-se ao riso, à comicidade literária.

Na segunda parte: “Allegro ma non troppo: Álvares de Azevedo e o 

humou?, o autor desvela o vértice humorístico de Álvares de Azevedo em análises 

muito pertinentes. É nessa parte que é preciso deter-se um pouco mais 

demoradamente.
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Concentrando agora o foco sobre o outro trabalho mencionado, Cilaine 

Alves, por sua vez, vai explorar o conceito de binomia apresentado pelo poeta 

brasileiro no “Prefácio da segunda parte da Lira dos vinte anos”. Assim, a autora 

envereda igualmente pela análise do grotesco hugoano e, ao analisar os sistemas 

duais na obra alvaresiana, contraria a noção de espontaneísmo do poeta 

brasileiro, atribuindo-lhe uma consciência crítica enriquecida pela tradição 

européia.

Ainda um grande mérito desse estudo está na forma pela qual a autora 

estabeleceu a fortuna crítica do poeta. A seleção por ela elaborada revelou-se de 

grande utilidade para este trabalho, servindo de trilha à apresentação da fortuna 
crítica de Álvares de Azevedo aqui apresentada. Em seu estudo, Alves classifica a 

crítica em dois blocos: os críticos que se basearam no (psico)biografismo para 
explicar a obra do poeta e, mais raramente, os que se utilizaram de dados 

biográficos como apenas um dos elementos que auxiliariam na compreensão do 
texto, os chamados estudos psicoestilísticos. Trata-se de uma opção na qual 
obtém-se, grosso modo, respeitando uma cronologia, o seguinte resultado: até 
antes de Antonio Cândido, muitos estudos calcaram-se na biografia de Álvares de

distintas.68 Na verdade, parece que Camilo, ao buscar confirmar na análise de um 

poema tão estudado como “Idéias Intimas”, segue uma pista segura, confirmando 

a leitura de Antonio Cândido e reforçando o conhecido artigo de Modesto 
Carone,69 sem arriscar-se em maiores inovações. Atente-se para o fato de o autor 

relacionar a afinidade de Álvares de Azevedo com os preceitos hugoanos, sem, no 

entanto, considerar níveis de influência mais sutis. Dessa forma, se, por um lado, 

o autor contempla os estudiosos e leitores de Álvares de Azevedo com mais uma 

análise do consagrado poema, por outro, acaba por restringir a uma única peça 

literária elementos cómicos (sobretudo no que se refere à paródia, por exemplo) 
tão presentes na obra alvaresiana.

68 É importante ressaltar que o estudo de Angélica Soares, Ressonâncias veladas da Ura, enfatiza 
a ironia, o humor e a melancolia como elementos carcterísticos dos românticos intimistas, ainda 
que de forma velada (Cf. SOARES, 1989).
60 Cf. CARONE, 1981.
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Azevedo para explicar toda a sua produção poética; após Antonio Cândido, parece 

ter havido uma certa conscientização desse erro metodológico, e passa-se a Ter 

uma maior preocupação com a elaboração de estudos relacionados ao texto 

poético propriamente dito. Antonio Cândido seria, então, um elemento de transição 

na maneira de se apreender Álvares de Azevedo, pois não se insere em um 

grupo, nem em outro, mas se encontra numa posição intermediária, mesclando os 

componentes de sua análise e, em algumas delas, utilizando ainda fortemente os 

dados biográficos do poeta. O segundo grupo constitui-se, até o presente 

momento, petit comité, se comparado ao primeiro.

Há, no entanto, várias explicações quanto ao lançar-se mão do recurso do 

psicobiografismo, e duas delas podem aqui ser evocadas: a primeira refere-se ao 

culto do individualismo que imperou no Romantismo e na crítica romântica, 

evidenciando o autor e confundindo por vezes o poeta e o sujeito lírico; a outra 

possivelmente reside no fato de que a obra de Álvares de Azevedo é de 

publicação póstuma. Raros foram seus leitores em vida (poucos amigos, alguma 

pessoa da família, talvez?). O primeiro tipo de literatura analítica que apareceu 

sobre o poeta constitui-se de alguns artigos, prefácios ou homenagens, nos quais 

se apela tanto para a precocidade de sua morte como para as invenções de uma 

vida de orgias em São Paulo. Durante muito tempo, questionou-se se eram 

verdadeiras ou não as participações do poeta nessa vida boémia paulistana, se 

conhecera ou não mulheres, se tinha ou não uma forte obsessão em relação à 
irmã, ao irmão falecido etc., e pouco se aprofundou o exercício da análise do 

texto, sem pensar que este refletia por completo a existência biográfica do poeta. 

Esse é um primeiro dado que é explorado em sua fortuna crítica.
A proliferação da publicação da obra de Álvares de Azevedo vai contribuir 

para o estabelecimento do “mito pessoal do autor”, baseado sobretudo na 

importância que passa a ter no contexto do Romantismo brasileiro e na história da 
literatura brasileira, porque sua obra sobressai dentre os românticos locais e, mais 

raramente, em análises que o situam no projeto de elaboração de uma literatura 
nacional.
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CAPÍTULO 2 
ÁLVARES DE AZEVEDO LEITOR / ESCRITOR

“Não tenho passado ocioso estas férias, antes bem trabalhadas de leitura 

tenho-as levado. Nesse pouco espaço de tres meses escrevi um romance de 

duzentas e tantas paginas; dois poemas; um em cinco e o outro em dois cantos; 
uma analyse do Jacques Rolla de Musset; e uns estudos literários sobre a marcha 

simultânea da civilização e poesia em Portugal, bastante volumosos...”. Assim 

escrevia Álvares de Azevedo, em 1o de março de 1850, a seu amigo Luis Antonio 

da Silva Nunes, e graças a esse registro alguns textos dentro da produção 

alvaresiana podem ser datados. Neste sentido, algumas das cartas revelam não 

só as datas de composição (sejam elas de cunho teórico ou poético), mas 
também, em alguns trechos, parecem justificar o posicionamento crítico, estético 
ou político do autor brasileiro.3

Vislumbra-se, portanto, um certo diálogo entre essa produção paratextual e 

a artística. As considerações desses diálogos, partindo dos textos teóricos e 
ressaltando a capacidade e habilidade do leitor Álvares de Azevedo, que assimila 

e transforma o saber, estetizando-o, são o ponto de partida deste capítulo. Esse 
percurso será delineado pelos textos teóricos que, inevitavelmente, conduzirão à 

produção lírica em uma das possibilidades de manifestação mais flagrante de

1 Nas Obras completas de Álvares de Azevedo, constam do tópico “Estudos literários”, os 
seguintes textos: Lucano, George Sand. Aldo o rimador, Jacques Rolla. Literatura e Civilização em 
Portuga\ aparece como um tópico à parte, e parece incluir a “Carta sobre a actualidade do theatro 
entre nós”. Esses são os textos de cunho teórico. Dentre os discursos, dois deles serão 
considerados neste capítulo, bem como algumas cartas relevantes para este estudo. Prólogos e 
prefácios da obra alvaresiana são paratextos que têm merecido estudos mais aprofundados, como 
se pôde avaliar no capítulo anterior.
2 AZEVEDO, A. de, 1942, p.512.

A datação importa, neste estudo, na medida em que se evidencia uma cronologia que 
corresponderia à progressão das ideias do poeta.
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0 objetivo inicial desse texto curto é escrever, como bem indica seu título, 

sobre Lucano (39-65), poeta latino e sobrinho do filósofo Sêneca, que participou 

da conspiração de Pisão e suicidou-se cortando as veias (autor de uma epopéia 

sobre a luta entre Júlio César e Pompeu - Pharsalia). No entanto, a tônica é uma 

discussão sobre os gêneros e, sobretudo, a epopéia.

Na introdução desse texto, Álvares de Azevedo vai exaltar Roma e seu 

passado histórico e literário. Numa retrospectiva histórica, o autor evoca as várias 

facetas de Roma através dos tempos: Roma, a bandida - de Fabrício, Cincinato, 

Fábio, Catão e Censor; Roma guerreira e severa - de César, Atheneu, Salviano, 

Luciano, Ammiano Marcellino e Tácito; Roma, a cidade-santa; Roma, a cidade 

Eterna, dos papas e da pornocracia. Situa Lucano na Roma dos fastos. Nota-se 

que seu intuito é contextualizar, relacionando a epopéia ao brilho histórico:

Para chegar a esse ponto, em um segundo momento, Álvares de Azevedo 

citará Homero, Tasso e Camões, e suas respectivas obras, epopéias que

Lucano5

4 A respeito de citação, Antoine Compagnon considera: “Toda citação é primeiro uma leitura - 
assim como toda leitura, enquanto grifo, é citação -, mesmo quando a considero no sentido mais 
trivial: já li outrora a citação que faço, antes (seria exato?) dela ser citação (COMPAGNON, 1996, 
P.17).
5 Na apresentação das diversas manifestações de presença alheia nos textos de Álvares de 
Azevedo, optou-se por um recorte que focalizasse trechos, aparentemente não transformados, 
claramente atribuídos a outros escritores. A escolha aqui recaiu sobre a utilização das epígrafes.
6 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.241-49. O texto Lucano é composto por apenas 24 parágrafos
7 Ibidem, p.244.

Eis aí pois. A epopeia, isto é, o sublime da historia clama por seu 
evocador - como a amante por seu poeta. A epopéa a não ser um 
anachronismo seria um absurdo num tempo de marasmo.7

influência por citação,4 consequência de suas leituras, que é 0 uso da epígrafe.5 

Segue-se, pois, a análise dessas peças, estudos literários de modo geral, 
produção da qual se poderá extrair a visão teórica de literatura de Álvares de 

Azevedo e destacar seu perfil como leitor voraz.
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A última parte do curto texto parece revelar-se a mais rica, pois ali 

concentra-se a crítica alvaresiana como um verdadeiro esboço de estudo 

comparado (evidentemente, atentando-se para os limites da época).

Álvares estabelece seus parâmetros para, em seguida, passar à defesa de 

Lucano, inserindo-o em uma possível nova tradição da epopéia “moderna”. Coloca 

em questão antigos preceitos em nome da inovação e da existência do sublime no 

que é novo e diferente. Vale a pena lê-lo, acompanhando seu raciocínio:

Citar os clássicos, exaltando suas qualidades estéticas, é um recurso 

estilístico recorrente em Álvares de Azevedo. Depreende-se tratar-se não apenas 

de uma demonstração de erudição. A verdadeira intenção do autor parece revelar- 

se pouco a pouco em cada texto, para culminar, como se verá posteriormente, no 

prólogo do texto “Literatura e civilização em Portugal”, onde Álvares de Azevedo 

diz haver nas literaturas “um grande élo de união”.

Continuando com Lucano, Virgílio aparece num terceiro momento do texto, 

como uma aparente exceção, já que herda o brilho homérico.

De Roma aos grandes autores, da epopéia clássica a Lucano, eis que o 

poeta brasileiro finalmente fala de Pharsalia:

A epopeia de Pharsalia não podia nem devia deslumbrar aos 
relâmpagos do Olympo. Perdendo o mytho, desnebrinando-se da fabula 
hellenica, ganhava em verdade, porventura em unidade de acção o que 
não sei se perdia em grandeza - porque a verdade o é também: - não sei 
o que haja mais sublime que o sublime historico.9

correspondem à visão de mundo de cada autor, introduzindo essas celebridades 

literárias da seguinte maneira:

Ha homens que resumem na altivez da fronte uma época inteira. 
Guerreiros - tornam-se a expressão materializada das tendências 
instinctivas, ou o braço das aspirações espirituaes; poetas - fazem-se a 
synthese de um volver atropellado de ideias, o fóco concentrativo de mil 
lumieiros, de mil alvos individuaes que se aunam, se harmonisam numa 
unidade ainda em seu ser vario, com suas crenças e philosophia, com sua 
poesia e o arreigar intimo da fé embebida de religiões.8

8 Ibidem, p.243.
9 Ibidem, p.246.
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Álvares de Azevedo contrapõe, no parágrafo citado, a idéia de tradição e 

respeito aos preceitos clássicos à de evolução da literatura segundo a época e o 

contexto do escritor - condições de existência e mudanças de relações. Em 

seguida, Álvares defende Lucano comparando-o a Virgílio, transformando o que 

poderia ser considerado um defeito em uma qualidade: uma acusação de cópia, 

de falta de originalidade pode proceder, mas de que forma ser original e ao 

mesmo tempo manter a grandeza do modelo?

Comparando Vergilio a Lucano, não irei negar a superioridade 
daquelle. Profana ousadia minha fôra o romper-lhe alguma das bagas da 
laurea. Contudo, no parallelo tem-se dado como um defeito a Lucano o 
methodo de seu poema. Quiseram-lhe o resaibo do céu grego para coroar 
sua melopéa como o côro nas producções antigas. Quanto a nós, por mais 
bello que seja o typo da copia, desde que a producção não tenha em si a 
luz da originalidade, acharemos nella talvez doçura, arte - mas a grandeza 
do genio?. Não sei.11

E também, depois da poesia helleno-latina era impossível acordar 
aquelles colossos do paganismo com brilhantismo homérico - não só 
porque Homero viera primeiro, e porque fôra o genio maior da antiguidade; 
mas também porque Homero cria, e Lucano, é decadência descrida de 
Roma, não cria - e a poesia da religião é a fé.

Assim pois, não ha julgar a epopéa de Lucano pela Poética 
Aristotelica. A Poética, como todas as leis, deve variar com as suas 
condições de existência, com suas mudanças de relações. Leis 
irrevogáveis - eis uma utopia muito maior ainda na arte - um de cujos fins 
é o bello e o aperfeiçoamento do bello - do que na legislação - cujo fim é o 
justo e a realização do justo.10

10 Ibidem, p.247.
11 Ibidem.
12 Ibidem, p.247-8.

Para melhor sustentar sua argumentação, o autor vai à fonte da fonte. 

Busca assim as inspirações de Virgílio, acusando-o de ter não somente imitado (o 

que para Álvares não é fator pejorativo), como haver cometido até mesmo plágio 

(de forma negativa):

Vergilio não estudou só Homero, -- coseu muitos dos broslados de 
purpura daquelle manto oriental na sua túnica Romana. As vezes não é só 
um imitador - é um plagiario. Que isso se désse para com Ennio - embora: 
era, como dizia o Mantuano, o aurum de stercore. Mas Homero...12
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Álvares de Azevedo confia tanto em seu senso argumentativo que se 

empolga em suas conclusões, atingindo a crítica sem misericórdia! Acaba por 

incluir Lucano em uma tradição da epopéia, porém uma tradição inovadora.

O autor atinge, finalmente, seus objetivos e retoma o alvo de seu texto, 

defender a inovação de Lucano tão criticada em Pharsalia, a mistura de gêneros, 

mostrando que há precedentes:

Fundamenta dessa forma sua defesa para concluir que, apesar de ser 

evidente a presença alheia em Lucano, ainda assim existe alguma novidade, mais 

liberdade nas “ruínas” de uma literatura antiquada:

Pobres críticos! - E contudo nem o Tiberio de J.-M. Chénier, nem 
sequer o Britannico de Racine - nada disso vale o pergaminho do annalista 
Romano. Pobres críticos! Riam - do seu rir frio e amargo - de uma 
chronica que fosse ao mesmo tempo um poema! E onde mais bella a 
quiseram - a poesia - que nos Girondinos de Lamartine - ou naquelle 
tombo de sanguentas recordações, no livro de diagnostico da febre da 
carnagem revolucionaria - o Monitor - ou naquelle poema continuativo do 
drama da Montanha, a historia escripta á ponta de espada por mil campos 
de batalha europeus e fúnebre como um côro de morte, cerrada no rochedo 
nú e candente da África - a epopeia sublime do homem do século a quem 
todas as grandes imaginações da época deram seu quinhão de poesia - de

A Pharsalia é uma chronica em verso, disseram-n’o, e creram-n’o de 
certo. “Um chronicon-poema não podia ser sublime” - scismaram talvez os 
críticos na sua aridez de cerebro sem vida e sem criação. Pobres críticos! E 
os Annaes de Tácito? Que ha aí mais sublime que o estylo do velho 
chronista, escrevendo no seu sacerdócio de vingança ao pedestal do porvir 
as suas linhas, onde cada pagina assignala um crime, e cada crime uma 
maldição do severo Romano!14

Se em Lucano se revê o modelo, se no molde daquella estatua de 
dictador, sente-se-lhe passarem sombras - como bandos de grous no 
cantar gemido de suas magoas - na expressão do Dante, vislumbres do 
passado grego, -- sente-se-lhe contudo entre o borbotoar fervoroso das 
ideias vulcânicas, naquelle embater de imagens que borbotoam fecundas 
em torrente dos lábios homéricos do vate - um que de novo, como uma 
literatura que aponta mais livre nas ruínas de uma literatura avelhentada.13

13 Ibidem, p.248.
14 Ibidem.
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Partindo dos conceitos tradicionais, a análise de Lucano é, para Álvares de 

Azevedo, um meio de defender a possibilidade de inovação nos gêneros literários 

vigentes. O autor revela-se um adepto da comparação e de um “comparatismo” 

pessoal. As citações são, por um lado, um recurso de erudição visando ao 

reconhecimento e credibilidade do assunto que desenvolve; por outro, e de forma 
complementar, Álvares segue preceitos argumentativos estabelecidos da retórica 

da época, introduzindo o assunto de forma generalizada para o particular, 

respeitando as etapas redacionais vigentes.

Esse texto é organizado em cinco partes.17 Na primeira, Álvares de 

Azevedo introduz a autora, George Sand, objeto de seu ensaio, descrevendo-a 

fisicamente. De imediato, estetiza seu ensaio ao considerá-la loira, quando é 
sabido que era morena.18 Em seguida, o autor evidencia aspectos intelectuais da 

romancista dizendo ser sua fé merecedora de atenção, situando-a em um período 

de “glórias literárias e liberalismo revolucionário”. Mescla, assim, elementos do 

“viver desvairoso” e da “romancista fogosa”, elencando as experiências de sua 

vida peregrina e suas referências literárias. Vale destacar os adjetivos atribuídos a 
George Sand e à sua maneira de escrever: ardente, fogosa, tendendo ao 

erotismo.
De passagem, pode-se observar um Álvares de Azevedo atualizado e 

posicionado-se quanto à situação política européia “... é certo um dos bellos

George Sand. Aldo o rimador3

\N. Scott e Byron a V. Hugo e Lamartine, do cancioneiro de Béranger á 
epopeia lyrica de Edgar Quinet?15

15 Ibidem, p.248-9.
16 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.250-75.
17 No capítulo II - “Desdobramentos de personalidade” da primeira parte de seu estudo, Maria Alice 
Faria consagra algumas reflexões a esse texto: ressalta o interesse do poeta por Chatterton, 
citando os trechos que o poeta brasileiro extraiu dessa peça e utilizou como epígrafes em sua obra 
(Cf. FARIA, 1970, p.72).
8 Em nota de rodapé. Homero Pires elenca diversas descrições, inclusive da própria George Sand, 

comprovando ser morena a romancista francesa (Cf. AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.250-1).
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A poesia é a belleza - desde que o poeta se não enxurde no lodo 
da obscenidade, desde que o assumpto se lhe não desflóre em mãos 
torpes, seja embora a sua inspiração essa metaphysica da matéria que 
mana de Don Juan e Lelia: - que importa?22

Eis o que basta. Juntai-lhe toda a influencia do genio de 
Shakespeare e o da realidade de Lara, o mysticismo que a levava ao genio 
de Listz, Weber e Meyerbeer, aos estudos de analyse profunda de 
Lavater...20

A terceira parte introduz mais especificamente a obra literária Aldo, alvo de 
sua análise: um livrinho de poucas páginas que representa para Álvares de 

Azevedo, contudo, um primor de Sand. De imediato, o poeta brasileiro configura o 

paralelo entre Sand e Vigny: “Aldo é, como Chatterton - um poeta que se 
acabrunha na miséria. Até aí a ideia de Sand se funde na de Alfredo de Vigny...”,23 

paralelo que será desenvolvido nas duas partes seguintes, privilegiando os 

trechos que se constituem monólogos. Atente-se para certas passagens desse 
texto alvaresiano no qual algumas indicações críticas do autor podem ser 

observadas: primeiro, como tradutor, Álvares de Azevedo critica Vigny por sua

Na segunda parte, discorre sobre a crítica impiedosa da autora. Ao declarar 
Não sou contudo daquelles que se arripiam com a desenvoltura de Sand”,21 

parece estar de certa forma justificando sua admiração pela polêmica romancista. 

Conclui:

themas da civilização - talvez do estudo da febre progressista e dissoluta que 
lavra por essa França além-mar”.19 Ao referir-se às inspirações que G. Sand 

buscava na vida de aventuras, destaca Byron e Musset como fontes principais. No 

entanto, afirma que “Sand não está tanto para Byron como Musset”, se falta-lhe 

uma melodia lamartiniana, há nela mais fogo. E seria essa sua originalidade: uma 

certa individualidade. Para exemplificar, afirma que Lavater a entreviu na 

descrição que fez do pintor alemão Henrique Fuessil, e conclui:

19 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.252.
20 Ibidem, p.254.
21 Ibidem, p.256.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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tradução de Othello, demasiadamente suave; em seguida, cita a teoria dos 

contrastes de Victor Hugo - indicando, se não ter efetuado sua leitura, ao menos 

conhecê-la.

O enredo é um poeta de dezoito annos que soffre; - uma 
atmosphera que o abafa; - uma mulher que ama sem saber, talvez sem 
querel-o; - um marido brutal que se tornou duro como os engenhos de 
suas machinas a vapor; - um quaker que leva consolações a Chatterton; - 
a Ketty Bell que mitiga a dureza d’alma de John Bell e que abençoa sobre o 
cadaver de um moço e de uma pobre mulher - a mante e pura a um tempo 
- as núpcias do céu.25

Ainda sobre o poeta-crítico, menciona o prefácio de Chatterton dizendo que 

este é quase tão belo quanto o drama, mas, sobretudo, indicando seu interesse 
pelo tipo de paratexto.24

Fornece, finalmente, o resumo da trama de Vigny:

O monologo é rico - desse acto -; traduzirei duas amostras dos dois 
monologos de Chatterton. Á primeira representação dessa peça, na Revista 
dos Dois Mundos saiu um bello artigo que lhe analysa o enredo e o 
desenvolvimento. Para o mais lá reenviamos, - toda a vez que o leitor 
passar os olhos por aquelle tombo de bellos escriptos, certo lucrará.27

24 O termo “paratexto” é utilizado por Gérard Genette para caracterizar título, subtítulo, intertítulos, 
prefácios, posfácios, advertências, apresentações, marginália, epígrafes, ilustrações (Cf. 
GENETTE, 1982, p.10).
25 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.257-8.
26 Ibidem, p.258.
27 Ibidem, p.260.

Álvares inicia a quarta parte do texto com um recurso estilístico de 

retomada de tema; “É simplíssimo o enredo...”,26 e conta, em seguida, o primeiro 

ato do drama. Vislumbra-se, então, em sua narrativa, em seu empenho em 

esboçar o perfil das personagens, uma empolgação quase de caráter social ao 

descrever o “fabrinate brutal” John Bell. Porém, a melhor interpretação desse afã 

parece realmente a intenção de sublinhar a teoria dos contrastes, portanto uma 

preocupação puramente estética.

Ainda na quarta parte, 

interessantes do primeiro e segundo atos. Evidenciará, entretanto, o terceiro ato e 
o monólogo do protagonista, indicando sua fonte e a autoria da tradução:

o autor ressalta momentos que considera
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28 Ibidem, p.265.
29 Mais uma vez, não se pretende cometer aqui nenhum anacronismo. Já foi salientado que o 
poeta utiliza o recurso da comparação em diversos níveis, seja de forma estilística para introduzir 
um tema central que será abordado, seja de forma mais aguda, na análise de obras, como é o 
caso no texto citado.

Ao comparar os monólogos das personagens principais, traduz um longo 

trecho da primeira cena de Chatterton e um segundo trecho, pequeno, do 

monólogo do suicida.
Álvares de Azevedo declara que o conteúdo de quatro cenas de Chatterton 

corresponderia à atmosfera da primeira cena de Aldo. Passa, então, à tradução do 

início do monólogo de Aldo, da Cena II, afirmando: “Se não fosse tão longa, eu 
aqui traduziria toda essa scena de solidão”.28

Outros trechos serão traduzidos pelo poeta. Este privilegiará uma cena 

entre Aldo e uma velha surda (que declara ser “muito original”), a descoberta da 

morte de sua mãe, a primeira desilusão amorosa.

Por fim, intercala trechos de traduções de Aldo e Chatterton, evidenciando o 

suicídio dos protagonistas, aproximando-os, pela idéia de desesperança, e, em 

seguida, distanciando-os pelo final misterioso de Aldo. O autor conclui 

comparando o misterioso final desta obra ao final do Conde de Monte Christo, de 

Alexandre Dumas.

Esse texto revela o poeta como tradutor e crítico, enfatizando sua tendência 
ao “comparatismo”.29 Em George Sand, Álvares de Azevedo traça um paralelo 

entre Aldo e Chatterton, em mais um esboço de um ensaio comparatista. O autor 

evolui mais uma vez respeitando etapas. A pretexto de realizar uma crítica, acaba 

por traduzir grande parte das obras em questão. O inverso acontecerá com Rolla: 

a tradução transforma-se em crítica. Observa-se, deste modo, que a tradução é 

um recurso que consiste ora em um objetivo, ora em um meio argumentativo, mas 

sempre a serviço da crítica.
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II - Rolla, o ensaio, inicia-se com a tradução dos primeiros versos do poema título 

de Musset que descrevem o (anti) herói, Jacques Rolla, como vítima do destino. 

Em seu texto, o poeta brasileiro vai buscar os ecos dessa personagem em Byron 
(Childe), Marlowe (Faust), Shakespeare (Falstaff)... É por meio do comparatismo 

que Álvares de Azevedo busca a universalidade de Musset. Houve ele por bem 

citar mais versos de Byron do que traduzir os de Musset para ilustrar suas 

propostas nessa parte do texto.

Alfredo de Musset - Jacques Rolla, um dos textos teóricos mais longos de 
Álvares de Azevedo, é estruturado em nove partes:

Alfredo de Musset- Jacques Rolla30

30 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2. p.276-320.
31 Ibidem. p.280.

I - Nessa parte, que leva o título de “O POEMA”, Álvares de Azevedo introduz 

com primazia o poeta Musset, a partir da poética de Homero, Goethe e Byron. 

Como já se pôde notar no texto Lucano, a comparação é um recurso estilístico 

fartamente utilizado como elemento introdutório ao tema a ser desenvolvido. Da 
evolução desse recurso, decorre o fato de Álvares de Azevedo ser lírico até 

mesmo em sua prosa teórica.

No texto francês Rolla, o poeta brasileiro viu Musset como “a sombra mais 

sublime de Byron”. Esse comentário não deve ser interpretado de forma pejorativa 

como uma crítica de plágio ou cópia, mas como “...um typo de belleza, entre 

aquella tendencia á exageração e uma originalidade lavrada de arabescos, 

abysmada em seu deleite de negridões...”.

certos trechos do poema e traduzi-los, recriando-os, o poeta brasileiro não 

somente traduz um ambiente, uma idéia, mas também um sentimento geral, a 

resposta a certas expectativas.
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V - O mesmo procedimento tradutório se observa nessa parte: mais espaço é 

dado à tradução que ao comentário, tendo o poeta brasileiro escolhido algumas 
estrofes que considerou de maior relevância traduzir dentre as do poeta francês.

IV - Mais uma vez, o poeta brasileiro traduz aqui, em prosa, uma grande parte do 

poema de Musset para introduzir a mulher que vela “AO PÉ DO LEITO”. Como se 

observa, essa quarta parte continua dedicada à personagem feminina (a qual se 

descobrirá não tão pura quanto se imaginava), revelando até que ponto esse 

elemento é fundamental para ambos os poetas, evoluindo para o topos da mulher 

adormecida.

32 Ressalte-se o pouco aprofundamento da questão, quando o autor discorre sobre o verso e sua 
sonoridade. No entanto, é preciso reconhecer que essas páginas sâo escritas no melhor lirismo 
romântico (Cf. AZEVEDO. A. de, 1942, v.2, p.288-9).

VI - Em “MADRUGADA”, tem-se a tradução dos últimos trechos do poema 

francês. Álvares de Azevedo estabelece um recorte para que o leitor se situe, 

introduzindo essa parte pela interrogação da morte de Rolla, a partir do sonho de 
Marion.

III - Consagrado a “MARION”, a mulher da última noite de Jacques Rolla, essa 

parte desvenda as preocupações e obsessões mais íntimas de Álvares de 

Azevedo em relação às personagens femininas. Exclamações e reticências 

proliferam. O topos da figura feminina parece constituir-se um veículo adequado 

para que o poeta inicie considerações sobre a estética poética, identificando sua 

musa à musa de Musset.

Assim, Álvares de Azevedo, nem sempre com sucesso teórico, mas 
certamente com grande lirismo, discorrerá sobre a sonoridade do verso,32 

importância do ritmo no estilo de Musset, a intencionalidade dos enjambements, a 

linguagem e a melodia, o “fluxo e refluxo das línguas” e, por fim, a missão do 

poeta em aperfeiçoar sua língua.
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VII - Álvares de Azevedo interpreta o final do poema atendo-se à comparação 

entre as personagens de Musset e as shakespearianas Romeu e Julieta, refletindo 

sobre a morte de Rolla como parte moral do poema. Evoca, ainda, a originalidade 

dessa morte "calma", pela qual surge um momento de amor e o topos da morte 

pelo beijo.

VIII - Ainda interpretativa, a “SYNTHESE”, ao apresentar um instante de fé, 

transforma o advento da morte de Rolla em um fato poético, pois, segundo o poeta 
brasileiro, já que “No materialismo bruto não pode haver poesia...”,33 resta ao 

poeta recorrer à sua crença pessoal. Se há beleza nesse enredo, é porque existe 

“uma réstia de sol”. Esta parece ser a crença de Álvares de Azevedo: o enredo 

compara-se à própria criação literária - uma luta entre descrença e fé, entre o 

nada e o tudo, entre a morte e a vida...

IX - É justamente com a noção de descrença que Álvares de Azevedo vai 

encerrar suas observações em “DA DESCRENÇA EM BYRON, SHELLEY, 

VOLTAIRE, MUSSET”. Homens, pensadores, cujo contexto histórico e social em 

que viveram determinou suas produções artísticas, com ideais forjados a partir de 

idéias e expectativas. Álvares considera a Revolução Francesa um marco na vida 

de Byron, de Musset..., expondo uma verdadeira tese de teoria literária segundo a 
qual a poesia “exprime o pensar confuso das massas”,34 e “Cada século ... tem de 

buscar nova lingua e novos símbolos, novas fórmulas”,35 e ainda “A missão dos 

poetas é a poesia de um século”... “os verdadeiros poetas tresladam o sentimento 
de sua época”.36 O autor exprime também a noção de que cada poeta é cria de 

um outro que o precede, mas que há em cada um deles “outra cousa”, algo muito 

íntimo, muito pessoal. Em Byron, mais sofrimento que em Voltaire, em Musset, 

mais sonho... Mas em todos, a necessidade de se expressar, um

33 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.310.
34 Ibidem, p.314.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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De forma ingénua e completamente embebido da estética da época - e não 

poderia ser de outra maneira Álvares de Azevedo esboça com propriedade os 

conceitos de “assimilação”, “imitação” e “influência”. Ao fazê-lo, toca em questões 
tais como a originalidade, a dependência da cultura brasileira ante os estrangeiros; 

enfim, mostra que, a seu modo, o poeta brasileiro se preocupa com a questão da 
nacionalidade. Daí a pertinência em se procurar aproximar as idéias de Álvares de 

Azevedo às de Machado de Assis, inseridas sobretudo no texto “Instinto de

Sendo assim, por meio da análise do poema Rolla, Álvares de Azevedo 

está indiretamente justificando sua própria obra e defendendo-se das críticas que, 

prezando a imitação como processo de assimilação do estrangeiro, eventualmente 
viria a receber como plagiador. Ao realizar a tradução-interpretação de Rolla, 

indica que toda re-escritura é re-criação. Descrevendo a influência de Byron em 

Musset, o poeta brasileiro diz:

Incrusta-se nessa pretensa tradução do poema de Alfred de Musset um 

objetivo explícito: defender Musset das críticas que o trataram como plagiador e 

imitador, e isso em relação ao poeta inglês Byron. Diz Álvares de Azevedo:

comprometimento com seu íntimo e com seu tempo, um tempo presente que é 
formado de passado e de expectativa do futuro.

O que ha é uma harpa acordada aos sons rugidores de um concerto 
da noite: um cerebro que se esbraseou a sonhos de outro cerebro ... No 
licôr com que Musset purpuriza sua taça, sente-se o resaibo dos vinhos 
queimadores de Lord Byron... É uma idéia funda, como que um liquido 
negro que se lhe injectou pelas artérias - uma vida febril de alheia seiva 
que se lhe denuncia nas tintas.38

Alfredo de Musset é uma dessas almas de poeta, que se baptisaram 
no scepticismo das ondas turvas de Byron. Não é um plagiario contudo - 
não é um arido imitador. - Mal fôra dizer de algum de seus poemas - eis 
uma cópia.37

37 Ibidem, p.279.
38 Ibidem, p.279-80.
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Ibidem, p.279.
Ibidem, p.320.
Ibidem.
Ibidem.

nacionalidade”, da segunda metade do século XIX. Dessa forma, estabelece-se 

um diálogo entre o texto de Álvares e o de Machado, já que neles é possível 

vislumbrar elementos comuns referentes ao projeto de formação da literatura 
nacional.

Um breve exame do início do texto de Álvares de Azevedo revela uma 

cautela por parte do autor ao empregar tais conceitos. Ele evoca a Ilíada e a 

Odisséia para introduzir Goethe, Byron e, finalmente, Musset num parágrafo único: 
“Musset é também assim”.39 Utilizando-se de recursos estilísticos como a 

comparação e o paralelismo entre Goethe, Byron e Musset, Álvares anuncia a 

existência de um elo de inspiração através dos tempos, um elo que se traduz por 

uma relação que transcende os elementos externos e históricos da função do 

poeta em retratar seu século: a relação da inspiração, da assimilação de 

elementos sutis que impregnam os processos de criação literária. Ao fazê-lo, o 

poeta brasileiro inclui-se, consciente ou inconscientemente, nesse processo.

Trata-se, aqui, do importante conceito de “inspiração” para o Romantismo, 
fundamentado na concepção platónica. Para Álvares de Azevedo, o que se 
classifica como plágio ou cópia é “porventura uma inspiração”40 e são “sons que 

se agravam, ainda apesar da vontade, na memória, e acordam aí melodias 
secretas como o vento da noite nas folhas das florestas”.41 E mais..., conclui seu 

raciocínio com a seguinte afirmação: “É a theoria de Platão, uma ideia que 

desperta, uma ideia que descobre um relevo ... folha metallica encoberta de cera, 
do simile do inatismo académico”.42 Portanto, o que foi tratado por um artista pode 

ser tratado por outro, sem que isso se constitua uma cópia.

Ainda sobre esse aspecto, Álvares de Azevedo cita, entre outros, dois 

críticos literários em voga na França na primeira metade do século XIX, revelando 
suas influências francesas do ponto de vista da crítica: Théodore Simon Jouffroy, 

grande orador, escritor e filósofo cuja obra é basicamente relacionada à estética; e 
Charles Magnin, conhecido crítico literário e teatral da época. Ao citar Jouffroy,
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Apesar de ser considerado um texto “menor”, talvez por uma grande carga 

de lirismo e até mesmo ingenuidade, “Alfredo de Musset - Jacques Rolla” já foi 

objeto de estudo (como já se teve a oportunidade de comentar no Capítulo 1 deste 

trabalho a respeito do livro de Maria Alice Faria, Astarte e a espiral) e antecipa, 

sem dúvida alguma, outro texto muito mais elaborado: “Literatura e civilização em 

Portugal”. Este último recebeu atenção, comentários de vários estudiosos e 
mereceria um exame à parte. Atentando para a cronologia sugerida na carta de 

Alvares de Azevedo a seu amigo Luis Antonio da Silva Nunes, percebe-se não ser 

de todo inútil considerar Rolla uma espécie de introdução a outro texto teórico, 

mais elaborado. A pertinência dessa hipótese pode conduzir à constatação de um 

não negligenciável amadurecimento nas idéias de Alvares de Azevedo.
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Ibidem, p.314.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p.314.

Alvares discorda deste quanto à afirmação de que “um poeta não pode sentir o 

que foi sentimento de outras épocas, se o exprime é uma cópia de expressão e é 
clássico; o que elle produz não é poesia, é imitação de uma poesia, e não mais”.43 

No entanto, o poeta brasileiro concorda com o princípio de que “A natureza da 
poesia a sujeita á lei da transmutação...”,44 e, ainda, “que os verdadeiros poetas 
tresladam o sentimento de sua época”,45 e acrescenta a essa citação seu 

comentário, deixando clara sua posição sobre esse aspecto. Afirma ele “que o 
sentimento não é só o presente e a imaginação das multidões oscilla entre o 

crepúsculo do passado e a aurora do futuro - que em seu coração também ha a 
lembrança e a saudade, e o presentimento enfim do porvir”.46 Quanto a Magnin, 

Alvares apóia sua teoria de que “Cada século ... tem de buscar nova língua e 

novos symbolos, novas formulas”.47



Literatura e Civilização em Portugal48
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Trata-se de um texto longo, estruturalmente composto de três grandes 

partes: a primeira, contendo um prólogo compreendendo uma curta introdução (I); 

um panorama das “literaturas do norte” (II), “Árabes” (III) e “India” (IV); seguem 

uma pequena introdução “Portugal - Duas palavras” e mais dois “capítulos”: 

“Hispania” (I) e “Lusos e Portugueses” (II). A segunda parte, “Phase heroica” é 

consagrada aos escritores Antônio Ferreira (1528-1569) e Luis de Camões 

(15247-1580). Por fim, a terceira parte, “Phase negra”, enfoca Manuel Maria 

Bocage (1765-1805) subdividida em seis outras partes.

O fio condutor dos textos é a relação entre as diversas literaturas como, de 

imediato, se pode reparar no “Prólogo”:

A literatura, quer a entendam como Bonald, quer não: ou encarem- 
n’a como o traslado, ou como o effeito ou a causa de usanças e vezos, dos 
mesteres históricos dos povos - tendências physicas e aspirações 
empíricas do espirito - é innegavel que ha aí entre ella e esse panorama de 
factos uma connexão muito vizinha, um grande élo de união.49

48 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.321-87.
49 Ibidem, p.323.
50 Ibidem, p.326.

Dessa maneira, Álvares evidenciará esse elo nas diversas literaturas que 

descreverá, enfatizando os lados positivo e negativo da imitação e das afinidades 

entre elas.
Na primeira parte, o autor trata inicialmente da especificidade de cada 

literatura, analisando-as de. acordo com o povo, o contexto geográfico e a tradição 
literária, afirmando “mudai as relações do país e a literatura muda”.50 Evoca a 

mitologia cósmica e a “spleenetica” monotonia dos invernos do norte. Contrapõe a 

literatura árabe à literatura do norte, procede por comparação:



Caberá à literatura das índias os maiores elogios do poeta:
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Em “Portugal - Duas Palavras”, Álvares de Azevedo realiza um breve 

apanhado das civilizações que compuseram a história de Portugal, e conclui:

Justifica, assim, o capítulo seguinte “Hispania”, posto que analisará a 

literatura portuguesa a partir da Península Ibérica e de sua formação histórica, 

apresentando dois momentos referentes à constituição das nações. O autor 

considera uma só a literatura que apresenta uma mesma língua, até Camões:

Declaradamente assume, então, por tabela, a íntima e inevitável ligação da 

literatura brasileira à portuguesa, considerando-as uma mesma literatura. Os 

parágrafos seguintes são, efetivamente, sobre essa relação - aliás, o autor

51
52
53
54

Ibidem, p.327.
Ibidem, p.330.
Ibidem, p.335.
Ibidem, p.339.

Da epopeia de Camões, perdôe-se-nos o erro, se é que o ha em 
dizel-o, é qua data a inteira separação de literaturas, e em Portugal o 
timbre de apurado estudo, e a preferencia das falas nacionaes.

As línguas separam-se de então, e as literaturas também; pois, 
quanto a nosso muito humilde parecer, sem lingua á parte não ha literatura 
á parte.54

Aí não mais o éco obscuro da cosmogonia escandinava ulula no 
som terrível que rebôa pelas cavernas de gelo, e as solfateras de 
Islandia...51

As letras indias são das mais faustosas minas exploradas a meio, 
que ainda não houve; e o minéreo dessa crypta não tem que invejar em 
cópia ás eras primeiras de nenhum povo.52

Eis pois nosso fim: mostrar, da variedade de fontes, a riqueza de 
imaginação espanhola, esse metal corinthio fervido no magno cadinho de 
uma nação meridiana. Desse variegado de materiaes deve nascer a 
originalidade, o caracter ás vezes exagerado de uma literatura erguida, 
como estatua de liga mais pura, de robustez mais provada.53
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Doutra feita alongar-nos-emos mais a lazer por essa questão, e 
essa polemica secundaria que alguns poetas, e mais modemamente o Sr. 
Gonçalves Dias parecem ter indigitado: saber, que a nossa literatura deve 
ser aquillo que elle intitulou nas suas collecções poéticas - poesias 
americanas. Não negamos a nacionalidade desse genero. Crie o poeta 
poemas indicos, como o Thalaba de Southey, reluza-se o bardo dos 
perfumes asiaticos como nas Oríentaes, Victor Hugo, na Noiva de Abydos, 
Byron, no Lallah-Rook, Tomas Moore; desvaneie romances á europeia ou á 
china, que por isso não perderão sua nacionalidade (iteraria os seus 
poemas. Nem trazemos a pleito o mérito dessas obras. Em outra parte 
enlear-nos-emos talvez nessa questão.56

O trecho citado é apenas uma introdução ao tema que será desenvolvido 

na sequência, na qual Álvares de Azevedo assume uma atitude que Antonio 

Cândido afirmou ser “destoante do esforço central da crítica do tempo, 

constituindo um paradoxo que deve ter sido difícil e quase heroico sustentar”.57 Ou 

seja, Álvares de Azevedo associa e assume a ligação mais que íntima das 

literaturas de língua portuguesa, considerando-as uma só:

55 Ibidem, p.342.
56 Ibidem, p.340.
57 CÂNDIDO, 1989, p.14.
58 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.340.

E demais, ignoro eu que lucro houvera - se ganha a demada - em 
não querermos derramar nossa mão cheia de joias nesse cofre mais 
abundante da literatura patria; por causa de Durão, não podermos chamar 
Camões nosso; por causa, por causa de quem?... (de Alvarenga?) nos 
resignarmos a dizer estrangeiro o livro de sonetos de Bocage!58

considerará essa parte uma digressão em seu texto (“Voltando agora ao thema do 
capitulo”).55

É interessante observar a digressão, pois esse trecho traduz o 

posicionamento do escritor quanto à dependência das ex-colônia ante a ex- 

metrópole. Apesar de considerar o assunto, como já demonstrado, polêmica 

secundária, Álvares de Azevedo não chega a desmerecer totalmente o 

“nacionalismo” vigente, porém atribui essa escolha a um certo ecletismo temático:
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Atente-se para a legitimidade desse posicionamento, ponto polêmico entre 

críticos do século XX: quando se poderia realmente falar em literatura brasileira, 

realizada por brasileiros, no Brasil?:

Daí vê-se: os vezos e usanças das colonias do Brasil eram os 
mesmos dos Portugueses: a lingua foi sempre a mesma. Os poetas, cuja 
nascença tanto honra ao Brasil, alçaram seus vôos d’águia na mâe patria. 
Com pouca excepção, todos nossos patrícios que se haviam erguido 
poetas, tinham-se ido inspirar em terra portuguesa, na leitura dos velhos 
livros, e nas grandezas da mãe patria. José Basilio e Durão não foram tão 
poetas brasileiros como se pensa. Os heróes do Uruguay e do Caramurú 
eram portugueses. Não ha nada nesses homens que resumbre 
brasileirismo; nem sequer um brado de homem livre da colonia - nada - 
até ao canto enthusiasta da mocidade ardente de Antonio Pereira de Sousa 
Caídas - até as gritas livres da insurreição do Tiradentes, esse preludio 
sublime de uma orchestra de clamores de guerra ao brilhar das palmas da 
independencia, procellaria que aí vinha desgarrada ante o bafo da 
tormenta. E contudo o poeta representante dessa época, Gonzaga, apesar 
de todos os lavores do Parnaso e do Plutarcho do Dr. Pereira da Silva, não

A literatura, cremol-a nós um resultado das relações de um povo - é 
um effeito cuja causa são os sentimento cordiaes, muitas vezes geraes, de 
ordinário muito peculiares, e algumas vezes até excêntricos á vista das 
outras, como em relação á poesia europeia os poemas Chins, á vista dos 
dramas Schillerianos as tragédias índias. As línguas, eis aí também o 
resultado das relações; e mais frisante é o exemplo dos dois reinos da 
Península Ibérica, a esse respeito, que começaram ambos com a mesma 
lingua, e cujos idiomas se mudaram e tornaram-se diversos em virtude da 
variedade de accidentes de civilização. As linguas são um dos meios, 
porventura a bitola mais exacta para conhecer-se a oscillação do 
progresso, e o caminhar das civilizações. Não nos demoraremos nesse 
thema - nem casar-nos-emos num esgrimir no ar, como diz Fr. Luis de 
Sousa, a querermos demonstrar o que é claro.60

59 O conceito de “povo”, pode-se apreender, aparece em Alvares de duas formas, como se verá 
mais pormenorizadamente no Discurso de 11 de agosto de 1849: primeiro como o conjunto de 
indivíduos que constituem uma nação, nos “momentos de preparação”; em seguida, como o 
conjunto de indivíduos que, mesmo não habitando o mesmo país, estão ligados pela origem ou 
religião, ou por qualquer outra afinidade. Seria o momento da fusão, uma espécie de 
universalização, ou seja, mais próximo do conceito de “povo”. Em pleno momento das 
nacionalidades, essa diferenciação aparece como inevitável, destacando duas realidades distintas: 
a das nações já estabelecidas e a das nações em formação.
60 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.340-1

A posição universalizante do poeta tende mais para o conceito de povo do 
que para o de nação.59 Seu maior argumento será, como já foi assinalado, o da 

língua portuguesa:
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está muito claramente provado que fosse Brasileiro. Eis portanto: os usos 
eram os mesmos. Os homens de áquem-mar sentiam como os 
colonizadores. Fernandes Vieira e Amador Bueno eram a cópia bella dos 
guerreiros das índias.61

e a

Em artigo intitulado “Olhar e ver”, Antônio Soares Amora62 vai exaltar esse 

texto teórico de Álvares de Azevedo, considerando o poeta um “ensaísta de 

historia (iteraria, e no caso de historia da literatura portuguesa”, cuia melhor de 

suas intuições críticas está “na análise e na apreciação de dois escritores da 

literatura portuguesa que, por motivos de simpatia, pôde compreender em 

profundidade: Antonio Ferreira e Bocage”. Conclui insistindo e afirmando ter sido 
Álvares de Azevedo possuidor de um talento crítico “que lhe permitiu escrever, na 

época, os melhores estudos sobre A Castro, de Antonio Ferreira, 
personalidade de Bocage”.63

Para fins deste trabalho, no entanto, importa considerar que o discurso 
destoante de Álvares de Azevedo questiona o surgimento da literatura brasileira 

em sua forma mais pura, não negligenciando sua tradição. Ao exaltar o conceito 
de povo, em literatura, Álvares de Azevedo está se referindo ao primeiro elemento 

constitutivo da nação. Não se trata de uma atitude antinacionalista, apenas 

realista. O autor demonstra ter consciência do processo de nacionalização do 

Brasil.

61 Ibidem, p.341-2.
62 AMORA, 1959.
63 Ibidem. Amora inicia seu texto criticando duramente os estudos comparados como “moda”, 
análises que apenas “olham” os textos mas não os “vêem”.
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O theatro tem um fim moralizador literário: é um verdadeiro 
apostolado do bello. Daí devem sair as inspirações para as massas. Não 
basta que o drama sanguinolento seja capaz de fazer agitarem-se as fibras 
em peitos de homens-cadaveres. Não basta isto: é necessário que o sonho 
do poeta deixe impressões ao coração, e agite n’alma sentimentos de 
homem.66

Apresentando, em gênero epistolar, uma advertência ao leitor: “O que eu 

lhe vou dizer é triste, é lastimoso para quem o diz: tanto mais que elle o faz com a 
plena convicção de que fala ao indifferentismo”,65 o texto descreve inicialmente um 

panorama da situação do teatro no Brasil na época. Álvares diz que, quando o 

teatro se resume a um bom ator e a uma boa atriz, ele se empobrece. A palavra- 

chave do texto parece ser “popularização”.

Na sequência, o autor expõe a função catártica e moralizante do teatro 

junto às massas:

“Carta sobre a actualidade do teatro entre nós’**

64 AZEVEDO, A. de, 1942, v.2, p.388-91.
65 Ibidem, p.388.
66 Ibidem, p.389.
67 Ibidem, p.390.
68 Vale salientar que Álvares de Azevedo esboça igualmente teorias sobre o teatro no Prólogo de 
Macário.

Lamentando a ausência de comédias no Brasil, o autor afirma que “o 
theatro é o espelho da sociedade”,67 e evoca os grandes escritores e sua veia 

cómica: Molière e Shakespeare. À guisa de conclusão, diz esperar haver um dia 

no país tanto drama quanto comédia. Exorta a mocidade a produzir trabalhos 

dramáticos, a começar pela tradução e estudo dos consagrados, como Calderon e 
Lope da Vega, Shakespeare, Sheridan, Molière, Reignard e Beaumarchais.68
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É, certamente, nos poucos discursos deixados por Álvares que se pode 

antever o intelectual consciente e crítico de sua época. Mais direto, o autor 

mantém seu estilo desenvolvendo conceitos primordiais: povo, estado, nação, 

patriotismo, como se verá a seguir.

DISCURSO RECITADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 1849, NA 
SESSÃO ACADÉMICA, COMMEMORADORA DO ANNIVERSARIO 

DA CRIAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS DO BRASIL69

Esse discurso foi publicado em folheto, segundo as observações de 
Homero Pires em seu estudo introdutório às Obras completas de Álvares de 

Azevedo, e versa sobre a missão literária das Academias e a importância das 

Universidades. O autor traça o panorama das associações européias, 

evidenciando sua missão política, para, em seguida, evocar as academias de 

vanguarda com missão do progresso literário. Como de praxe, o texto organiza-se 

com base em considerações mais gerais seguindo para as particularizações: 
Europa, Portugal, Brasil. A cada etapa, entretanto, Álvares ressitua o particular no 

todo, provando grande senso de universalismo: “O que foi a Universidade de 
Coimbra — sabeis-lo — vós todos. — Nomes ha, e não poucos — de homens que 
ai fartaram sêdes de sciencia, que hoje são Europeus”.70

Para o poeta brasileiro, o saber universaliza. Ao apresentar o estado atual 

da instituição, diz que “O século passado fôra a sagração da soberania popular, o 

século actual foi o reconhecimento de outra soberania ainda mais bella, porque 

emanada daquella, desenvolvera-se aos resplendores da Sciencia - a soberania 
das intelligencias”.71 O trecho citado introduz uma idéia que Álvares desenvolverá 

a seguir, sobre os conceitos de “povo”, “estado” e “nação”, culminando com o

69 AZEVEDO, A. de. 1942, v.2. p.399-415.
70 Ibidem, p.404.
71 Ibidem, p.406.
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Ao apreciar o discurso, observa-se que Álvares de Azevedo demonstra 

possuir grande consciência histórica, contextualizando o momento brasileiro 

dentro de um processo em busca da unidade interior que levaria o Brasil a

comentário relativo a dois momentos na história da civilização: “tempos de 

preparação” e “tempos de fusão” - “A Historia aí está para proval-o; não houve 

sequer um facto de progresso e civilização que não viesse da fusão das raças das 
Nações, e das Nações em novas organizações políticas”.72

Salienta, em seguida “a grande missão regeneradora” da América e o papel 

de destaque que o Brasil tende a ocupar no futuro, assim como o desempenho de 

seus intelectuais originários das Academias, seu sacrifício à ciência, seu amor 

literário. Em sua conclusão, resume o intento lembrando a missão civilizadora que 

buscou descrever ao recordar o brilhantismo do passado e as esperanças do 

porvir, situando seu ouvinte na era da Nacionalidade brasileira.

O que o público, mesmo que restrito, conhecia de Álvares de Azevedo em 

vida? Essa questão, infimamente relacionada à da publicação póstuma de sua 

obra, permeia este trabalho. No entanto, eis aqui um texto do qual se pode afirmar 

com segurança ter sido conhecido do público contemporâneo do autor. Embora 

verse sobre literatura, seu teor, na verdade, é político e social, revelando uma 

visão das menos subjetivas desse poeta ultra-romântico. Trata-se de uma visão de 

conjunto, global, realista:

O que dissemos do desenvolvimento escolástico nas Universidades 
de além-mar, applica-se inteiramente a nós, pois ainda após do dia 11 de 
Agosto de 1827, éra das Academias Jurídicas Brasileiras, temos sido 
reflexo das praticas e usanças europeias. Literatura, sciencias, artes, tudo 
isso aprendemos lá. As letras nacionaes ainda se não enriqueceram de um 
livro que não fosse bebido no outro hemispherio.

Nisso, contudo, não póde cifrar-se-nos o porvir. Os filhos desta 
nossa America onde os rios são Oceanos, as montanhas gigantes de rocha 
que vão perder-se com seu manto de florestas e catadupas e corôa 
trovejada, nas nuvens, e os páramos - extensões immensas lastradas da 
mais luxuriante vegetação, a perder-se a vista nelles - não nasceram para 
ficar immoveis ante o assombro dessa natureza sublime.73

72 Ibidem, p.409.
73 Ibidem, p.407.
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A esse respeito, Homero Pires já assinalava no estudo introdutório às 
Obras completas:

constituir-se como uma verdadeira Nação. O outro discurso a ser comentado 
complementa este primeiro.

Ibidem, p.416-27.
Ibidem, p.417.
Ibidem, v.1, p.XXIl.
Ibidem, v.2, p.421.

74

75
76
77

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DA INSTALLAÇÃO 

DA SOCIEDADE ACADÉMICA - ENSAIO PHILOSOPHICO 
A 9 DE MAIO DE 185074

Discorreu então sobre o papel político das Academias. O pae, com 
liames no partido conservador do país, descobriu nessa oração tendências 
talvez avançadas demais. E o filho acudiu-lhe com a resposta, em carta de 
São Paulo, de 3 de Julho.76

Efetivamente, Álvares diz: “Senhores. Não é a vossa uma missão política - 

directamente ao menos. Mas o que é a philosophia senão a luz, a luz que com o 

olhar de Deus se abre sobre o mundo inteiro? o que é a luz senão o progresso? o 
que é o progresso scientifico sem progresso político? o que é a causa sem o 

effeito? o que é o progresso senão o sanear da grande febre que afana a 
humanidade?”.77

A introdução desse discurso lembra aquela do anterior, e a tônica de base é 

quase a mesma: “a mocidade cheia de aspirações se identifica nas ideias de 
porvir literário”.75 Mais uma vez, as palavras-chave serão ciência, progresso e 

nação, aliadas à filosofia e à poesia. Entretanto, esse discurso marca mais 

enfaticamente uma posição política do autor, apesar de sua própria afirmação 
contrária.
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Essas idéias aqui expostas, sobre o compromisso dos governantes e papel 

do ensino no Brasil, indicam, mais uma vez, a lúcida atitude de Álvares de 

Azevedo como pensador e crítico de seu tempo, constituindo-se uma colaboração 

preciosa no projeto de unidade nacional.81

E quando os governos se descuidam; quando a instrucção publica é 
mais irrisão e escarneo, que a realização do preceito de lei; quando não ha 
pêas que se evitem á popularização do saber, quando se escasseia a 
instrucção primaria para as classes baixas, nega-se protecção e 
melhoramento para os collegios públicos, e não se quer dar caça aos 
obstáculos pecuniários que vedam a porta das academias ás classes 
pobres - illudindo assim o principio constitucional, as garantias de 
instrucção feita ao povo; quando emfim, depois de vinte annos de 
existência livre, os governos não quiseram ainda realizar a promessa do 
lábaro das nossas liberdades, que nos garante Universidades - tímidos 
talvez, como os olhos quebrados do doentio, que se dissipe a nuvem de 
ignoranoa, que é a parceira do despotismo; agora, senhores, vem muito a 
pello esse compromisso pela realização de uma ideia de amor philosophico 
e avançada luminosa, como aquella espada valente do espirito, de que 
falava João Huss, o reformador. Os palpites de brasileirismo no coração 
dos nossos governos póde ser que se acordem á voz da mocidade, ao 
reclamo de toda uma geração nova, que se vá dos pés do altar das letras a 
perguntar-lhes ao leito do adormedmento:’o que é de tanta jura de 
patriotismo leal, de liberalismo profundo? e o que fez tanta gente de todas 
as crenças políticas, em tamanho tempo de governança?’00

O autor introduz, dessa forma, a noção de “patriotismo”, e acrescenta; “A 

philosophia e a poesia - eis aí os dois grandes caminhos das nações...”,78 

exaltando o papel das escolas filosóficas e sua influência junto aos governos.

Ainda sobre o conceito de nação, diz o poeta; “Sem uma philosophia, sem 

uma poesia nacional, como quereis uma nação? A copia livida do que vai pelo mar 

além poderá ser o sangue de uma nação? O parasitismo scientifico poderá ser a 

condição de vida para a intelligencia de um povo?”.79 Esse parágrafo constitui um 

eixo essencial no texto, pois introduz a crítica à instrução pública nacional, um raro 

momento na obra alvaresiana que parece ser útil aqui reproduzi-lo em sua íntegra;

78 Ibidem.
79 Ibidem, p.424.
80 Ibidem, p.424-5.
81 Saliente-se aqui o fato de esses dois discursos terem sido pronunciados publicamente. Supõe-se 
que Álvares de Azevedo dirigiu-se, na ocasião do pronunciamento, a universitários e autoridades 
acadêmicas. Conseqúentemente, não se trata apenas de mais uma idéia, mas uma idéia que
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O fecho de seu texto tende mais uma vez ao lirismo exacerbado, inserido 

em um texto de cunho teórico:

Sobre os dois discursos aqui comentados, o próprio autor viria a esclarecer 

a ligação entre ambos, em carta de 3 de julho de 1850 a seu pai. Por ser, em sua 

totalidade, uma explicação do autor sobre suas convicções políticas, parece últil 

reproduzir aqui o texto da referida carta:

Mais adiante, questiona o autor: “E um dia quando vós vos tiverdes 

empolgado de todos os meios de cumprir o thema social; quando a fraternidade 

nos tiver unificado com as outras academias - brasileiras e americanas - quando 

a imprensa levar ao povo nossas ideias de regeneração - então, senhores, não 
será um grande dia?’.82

Ãlvares esboça, em sua conclusão, o conceito de nação:

a fé que lhe pudéramos dar numa grande instituição, transumpto de quanto 
aí se encarna sublime nas imaginações juvenis e applicação de tudo que 
palpita de necessidade no povo; o apuramento de uma nação, desafeita de 
sua dependência de ideias, livre em seu andar phiiosophico; a sagração de 
um complexo de crenças e aspirações que forme a nossa philosophia 
brasileira do século XIX - bella de todo o fogo de enthusiasmo, de todo o 
resumbrar de heroísmo do passado - ciareado ao reverberar longínquo das 
esperanças do futuro...83

E quando um dia, senhores, nosso corpo adormeça no nada, e os 
homens da terra esquecerem aquillo que foi a nossa intelligencia, restará 
de nós, pelo mar túrbido das peregrinações do progresso, a trilha 
assignalada pelo rasto das ardentias, que deixa a nau sumida no horizonte 
dos mares, pelas noites dos tropicos!84

Cartas85

atingiu espectadores, ouvintes implicados no mesmo processo no qual Álvares de Azevedo estava 
envolvido.
82 AZEVEDO, A. de, 1942. v.2, p.426.
83 Ibidem, p.427.
84 Ibidem.
85 AZEVEDO, A, de, 1942. v.2, p.435-532.
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No conjunto epistolar de Álvares de Azevedo, abrangendo o período de 30 

de julho de 1840 a 24 de novembro de 1851, encontram-se ainda outras cartas. 

Algumas vezes em inglês ou francês, as cartas do menino deixam transpirar não 

somente sua precocidade, como também sua vivacidade.

Interessam aqui, sobretudo, as cartas do adolescente-adulto a dois títulos: 

primeiro por apresentarem citações, algumas composições específicas que não 

constam em outras publicações (e isso, sobretudo, à guisa de informação, 

evidenciando a importância de sua correspondência), e traduções que aqui serão 
elencadas; em seguida, por fornecerem indicações relativas à estética87 

alvaresiana, como algumas cartas ao amigo Luis Antonio da Silva Nunes, sobre 

suas convicções políticas, bem como a missiva a seu pai já citada, ou, ainda, 
sobre seu hábito de leitura, em carta à sua mãe, de 14 de outubro de 1949.88

A propósito do manuscripto do discurso, duas palavras.
Não é intenção nenhuma política a minha... nelle. Este discurso não 

é mais aue o desenvolvimento da ideia esboçada no dia 11 de Agosto. 
Falei aí na missão das academias: falo neste da influencia política dessa 
missão. Até aí não mais do que uma deducção de ideias. Quanto ao que 
falei sobre instrucção publica, sobre o desleixo dos governos de todos os 
credos no Brasil, bem se vê que nisso não ha ideia nenhuma de liberalismo 
exagerado, e muito menos de republicanismo. As minhas ideias sobre 
política resumem-se em querer menos palavras e mais convicções, menos 
alarido de liberalismo e mais instituições asselladas delle. Não digo se a 
Constituição é boa ou má: ninguém até hoje pôde dar opinião definitiva 
sobre isso. A Constituição tem sido atirada por todos e em todos os tempos 
para todos os lados, desde que não tem servido de instrumento para os 
partidos: e isso não foi só feito pela lei de 3 de Dezembro. O que lamento é 
que a Constituição garanta a instrução primaria e que ella não se dê; que 
ella garanta Universidades e que ninguém cure de realizar a maxima 
fundamental. Creio, portanto, que não ha esperar a realização daquillo que 
sonhou o imperial constituinte e que não pôde objectivar o esparzimento de 
luz scientrfica pelas massas, que as fizesse erguer como as estatuas de 
argiila de Prometheu, da parte ao menos dos governos: e por isso o unico 
elemento donde eu posso esperar alguma coisa a esse respeito são as 
academias. - Theoria é essa que, repito, nada tem de revulsiva.36

86 Ibidem, p.520-1
87 A imitação, por exemplo, é um assunto recorrente nas cartas ao amigo e mais raramente à mãe.
88 Essa carta apresenta seu interesse apenas como curiosidade, pois é talvez a única ocasião em 
que o poeta fala diretamente do hábitro de ler. Trata-se de uma resposta a um comentário de sua 
mãe sobre a predisposição a um “spleenetico sentimentalismo”, em razão de suas leituras, em
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E nem emendados quasi foram elles, taes quaes os compus, copiei- 
os. Se tiverem mérito será mais uma razão para isso; se não prestarem, 
será uma desculpa.

Em todo caso, prestem ou não (lado ao qual - sem modéstia - me 
incluo) não me arrependo de mandal-os; não os fiz para os prélos, fil-os 
para minha Mãe, que por sob aquelle véu de poesia ha-de lêr bem claro em 
minha alma; e se não fosse o illegivel do original - ou borrão - eu o incluiria 
nesta carta, e em lugar de copia lh’o mandaria.33

Vmcé. ha de entendel-os; o coração materno tem uma segunda 
vista instinctiva que adivinha; haveis de comprehendel-os, como eu os 
escrevi - e desculpareis a rudeza da execução, o desalinho e a incúria da 
emenda.51

Observem-se inicialmente duas cartas à sua mãe, ambas escritas em 10 de 

julho de 1848. Na pnmeira, o poeta declara estar enviando, por ocasião de seu 
aniversário, “uns versos bem mal torneados, bem máus talvez...”.89 É nessa carta 

que Álvares de Azevedo pede à mãe para não divulgar seus versos: “...e se algum 

merecimento têm elles é serem escriptos do coração, e não a martélo. Peço-lhe 
que os não divulgue’.90 Outro aspecto parece ainda interessante nessa carta; o 

filho continua pedindo desculpas à mãe e justificando-se; ao mesmo tempo, 

fornece algumas indicações a respeito da realização do poema que enviará à 

mãe:

carta anterior. O poeta, entre ofendido e irónico, responde: “Voltando á primeira carta sua dir-lhe-ei 
que não foi esquentado oe novellas que lhe escrevi a carta do mès passado - nem as tenho aqui 
lido. Se tenho ás vezes fechado sobre a mesa o meu livro de Direito das gentes - o Reddée e o 
Ortolan - meus mais affeiçoados - não é por ler novellas que o tenho feito - ha um outro estudo 
que se tem succedido ao primeiro, é o da minha lingua - minhas novellas são um tanto 
sensaboronas á vista do Antony, do Rafael, e da Consuelo" (AZEVEDO, A, de, 1942, v.2, p.511).
89 AZEVEDO, A. de, 1942 v.2, p.470.
90 Ibidem, p.471.
91 Ibidem.
92 Apesar de muitos estudos afirmarem que Álvares de Azevedo raramente se corrigia, Péricles 
Eugênio informa tratar-se de um erro, pois é possível verificar pelos manuscritos que o poeta se 
emendava (Cf. RAMOS. 1962, p.14).
93 AZEVEDO, A. de, 1942. v.2, p.471.

Saliente-se como, pretextando desculpas, 

características marcantes do Romantismo e de sua poesia: a criação por uma 

súbita inspiração. Esse aspecto acentua-se na importância atribuída ao 

manuscrito original do poema:
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Ma mère, il n’est plus temps; tes p/eurs 
mont fait poete!

Si j’ai príé le ciei de me les révéler,
Ces chants harmonieux, c’est pour te consoler

94 Ibidem, p.472.
95 Mme. de Girardin é Delphine Gay (1804-1855). Escreveu poemas, romances e uma crónica de 
Paris sob Louis-Philippe. intitulada Lettres Parisiennes. Era a esposa de Émile de Girardin, 
jornalista francês (1806-id. 1881), “inventor” dos folhetins. O feuilleton-roman nasceu na França, na 
década de 1830, concebido por Émile de Girardin, “que percebeu, na época da consolidação da 
burguesia, o interesse em democratizar o jornal, a chamada grande presse, e não mais privilegiar 
só os que podiam pagar por caras assinaturas” (Cf. MEYER, 1996, p.30).
96 AZEVEDO, A. de, 1942. v.2, p.478-81.
97 Ibidem, p.483.
98 Ibidem, p.485.

Atente-se para o seu senso de adequação ao epigrafar a carta materna 
com um trecho de Mme. Girardin.95 Ou seja, ao se dirigir a uma mulher, escolhe 

uma epígrafe feminina.

Em mais trés ocasiões, dirigindo-se a seu amigo Luis Antonio da Silva 

Nunes, o poeta enviará composições poéticas em suas cartas. Em 26 de julho de 

1848, trata-se de um longo poema pleno de byronismo, como o diz o próprio 
poeta.96 Em 23 de agosto de 1848, envia ao amigo um trecho do Conde Lopo 

intitulado Fragmentos de um canto - Em cordas de Bronz que, segundo nota de 

Homero Pires “Esse mesmo amigo, o Dr. Luis Antonio da Silva Nunes, seria, 

conforme dissemos (nota á carta n. XXV) trinta e oito annos mais tarde, o editor do 

Conde Lopo. Mas desse volume não consta o Fragmentos de um canto EM 

CORDAS DE BRONZE, que se reproduz na carta acima. A publicação, pois, do 
poema, não foi integral’.97

Em outra carta ao amigo, datada de 27 de agosto de 1848, diz recordar-se 

de uma madrigal do Dr. Queiroga que inspirou-o a “fazer uns versos”: “Não sei se 
elles são imitação, pois não ha nada nelles do Queiroga: são inspiração delles”.98 

Reforça sua afirmação, enviando antes de seus versos os de sua fonte. 
Transcreve, então, os treze versos de Queiroga antes de colocar os seus: “Agora,

Mme. de Girardin34
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Como se pôde observar nos resumos dos Ensaios literários, em textos de 
cunho teórico, Alvares de Azevedo esboça conceitos estéticos. Alguns prefácios 

de sua obra poética constituem-se igualmente documentos primordiais, quase 

manifestos. As cartas, tais como as dirigidas ao amigo Luis Antonio da Silva 

Nunes, ou a carta a seu pai, onde o poeta se justifica eximindo-se de toda 

pretensão política no discurso de 11 de agosto, também fomencem indicações 

preciosas. Os discursos revelam uma grande consciência da necessidade de 

institucionalização de certos mecanismos da vida literária e seu olhar sobre o 

ensino. Esses dois aspectos são complementares. A elaboração de um projeto 

literário implica observar-se a literatura como sistema, segundo os preceitos 

elaborados por Antonio Cândido, compreendendo o conjunto de produtores, de 
receptores e um mecanismo transmissor. É possível perceber que a preocupação 

do poeta se concentra nesses elementos. O ensino está ligado à educação de um 

público leitor, os receptores. A institucionalização das academias traduz o 

estabelecimento de credibilidade, o aval intelectual superior, fortalecendo, assim, a 

criação nacional, os produtores, e possibilitando a proliferação e o reconhecimento 

de mecanismos transmissores.

Atente-se para a variada utilização de 

epígrafes - objetos desta pesquisa - nas 

anteriormente resumidas. Pode-se considerar

menções, citações, traduções, 

peças literárias ou pessoais 
o grau de influência diverso.

pedindo perdão ao Sr. Queiroga da approximação, lá vão os meus...”.99 Note-se 

que o que acontece nesse documento parece uma das etapas do processo de 

seleção e de emprego da epígrafe e, além disso, explicado pelo próprio poeta. 

Seguindo seu raciocínio, os versos de um poeta lhe vêm à cabeça e inspiram-no a 

compor seus próprios versos; em seguida, comparando as composições, dá-se 

conta de que produziu algo diferente, no entanto, estes nasceram daqueles. Os 

versos de Queiroga seriam, assim, a melhor epígrafe dessa composição 

alvaresiana, segundo as relações que se verificarão posteriormente entre as 

epígrafes e os poemas de Alvares de Azevedo.

99 Ibidem.
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Aparentemente, cada menção é evidência de contato direto do poeta com a obra 
mencionada. No tocante aos ensaios, nota-se que Álvares de Azevedo recorre 

quase sempre a recursos introdutórios semelhantes, seja repertoriando artistas, 

escritores ou outros que ilustrem uma comparação, seja pela própria comparação 

em forma de “receita’ (George Sand, Rolla). Nessa ocasião, a menção a autores 

estrangeiros é clara, sugerindo a palheta de supostas leituras do poeta. Seria 

possível, no entanto, pensar que apesar de conhecer os autores, obras e 
personagens, nem sempre a obra em questão foi objeto de leitura de Álvares, em 

sua integralidade. O próprio autor indica em seus escritos as evidências de vastas 

leituras críticas, resumos, ensaios, artigos etc (da Revue des Deux Mondes e a 

revista de Edimburgo, por exemplo). O contato pode, conseqúentemente, ter sido 

direto ou indireto. As menções são a evidência de contatos mais abrangentes. As 

traduções são contatos evidentes que merecem estudo pormenorizado, à parte. 

Interessa, sobretudo, neste estudo, a análise de empréstimos explícitos. Nesse 
caso, saliente-se o uso da citação e, sobretudo, da epígrafe em Álvares de 

Azevedo. No entanto, pareceu ser importante aqui, a partir de alguns de seus 

textos de teor teórico, elencar certos conceitos comparatistas presentes em suas 

preocupações, revelando seu pensamento estético, no que tange à influência 

estrangeira. Foi possível observar-se que, mais de uma vez, o recurso utilizado 

para sua argumentação é a menção a autores estrangeiros, a tradução, a 

comparação, a citação.
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É realmente muito raro encontrar-se uma peça literária (poesia, discurso) de 

Álvares de Azevedo sem epígrafe. A primeira impressão é que a epígrafe

Essa tendência dos críticos correspondia ao comportamento dos 
escritores, sempre inclinados a apoiar-se nos textos das literaturas 
matrizes. Sem falar das traduções, capítulo privilegiado nos estudos 
comparatistas, lembro, ainda no tempo do romantismo, o jogo abundante 
das epígrafes de autores estrangeiros contemporâneos.104

Em artigo denominado “Literatura comparada”, o Professor Antonio Cândido 

se refere à origem dos estudos comparatistas como uma prática espontânea, uma 

espécie de “comparatismo não intencional”, e evoca a importância das traduções e 
das epígrafes,103 sobretudo no período romântico. Sobre os estudos espontâneos 

comparatistas, diz ele:

Práticas intertextuais100

e epígrafes102

100 Vale apresentar aqui uma definição simples de “práticas-' intertextuais, posto que, neste estudo, 
especificamente, não sera aprofundado o conceito de intertextualidade, a não ser tão somente para 
situar a epígrafe assim como a citação e a tradução como intertextos explícitos. Segundo Elisa 
Guimarães, as práticas intertextuais definem-se por inscreverem “o texto novo num campo 
intelectual já conhecido do leitor, com quem estabelecem uma espécie de conivência, pela 
reutilização de material oue remete a um ‘já escrito' que predeterminada o texto e lhe assegura a 
previsibilidade - desde a simples reminiscência até a citação* (GUIMARÃES, 1997, p.26).

01 A citação caractehza-se como um “instrumento intertextual capaz de desempenhar várias 
funções, segundo a sua colocação na linearidade do texto. Assim, ela pode ser concebida como 
simples ilustração - o próprio termo ilustração referenciando bem a possibilidade de uma função 
puramente ancilar da citação...Texto-enxerto, a citação enraíza-se no seu novo meio, articulando-o 
com outros contextos e. assim, efetivando o trabalho de assimilação, que, ao lado da 
transformação, propõe-se como essência da intertextualidade* (GUIMARÃES, 1997, p.26).
102 Segundo Elisa Guimarães, “Em outros contextos, o recurso da citação pode funcionar como 
tema, tal qual acontece quando cumpre a função de epíçyafe e aí se define como o fator de 
vinculação do texto a determinado sentido, quando não mesmo a um universo literário” 
(GUIMARÃES, 1997, p.26).
03 Conforme Massud Moisés, “A epígrafe literária entrou em uso no século XVI, mas tomou-se 

moda a partir do sécuio XVIII, num progresso ascendente que atingiu o ápice nas décadas 
seguintes. Na França surge pela primeira vez em 1704, no Dictionnaire de Trevoux. Daí por diante 
seria empregada em tooa Europa. Entre nós, o mais remoto exemplo se encontra em Glaura 
(1799), de Silva Alvarenga e ainda hoje continua a ser apreciada ... A epígrafe obedece não só a 
imperativos da moda como a tendências ideológicas subjetivas: de certo modo, basta o seu exame 
para nos fornecer uma idéía da doutrina básica de um poeta ou romancista, o seu nível cultural, 
etc. Assim, o fato de Castro Alves citar Ésquilo, Heine e Shakespeare em Francês, denota ao 
mesmo tempo o âmbito oe suas leituras e em que língua as fazia” (MOISÉS, 1974, p. 189).
104 CÂNDIDO, 1993, p.212.

citações101
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Com efeito, no que tange aos românticos, as epígrafes são evidenciadas 

como referência que. além de revelarem a erudição dos poetas nacionais, 

desvendam suas fontes. Além dessa função referencial, existem em Álvares de 

Azevedo outras relações entre as epígrafes e os textos que estas precedem (e às 

vezes com os textos que as precedem também).

Ao extrair um fragmento de alguma leitura, o poeta elabora uma seleção 

(muitas vezes de memória) de um texto, que foi por ele, leitor, consciente ou 

inconscientemente eleito. Os motivos podem ser diversos, mas é incontestável a

representa uma introdução temática confirmada pelo texto que a sucede. Tem, 

então, um sentido afirmativo e temático, tomando-se a referência, como bem 

observa Antonio Cândido ao diferenciar a utilização das epígrafes pelos poetas 

clássicos e pelos românticos:

O poeta dos períodos clássicos geralmente incorporava diretamente 
ao texto as evocações ou citações de autores nos quais desejava se 
amparar, fundindo-as com o seu próprio discurso, porque naquele tempo a 
imitação era timbre de glória, não havia o sentimento exacerbado de 
originalidade e as pessoas cultas tinham sempre em mente um certo 
estoque de alusões eruditas, que se podiam ajeitar como engastes. Assim, 
Tomás Antonio Gonzaga incorporava diretamente os traços de Anacreonte 
que lhe interessavam; Basílio da Gama transpunha para o Uraguai, quase 
ipsis litteris, versos de Virgílio, Petrarca ou Torquato Tasso - o mesmo 
Tasso cujos versos sobre a Musa religiosa frei Francisco de São Carlos 
costurou no Assunção. Tudo, é claro, sem alusão aos originais.

Já o poeta romântico, filho de uma era que proclamava a 
singulandade de cada um e o valor da novidade, desliga do texto a 
referência e a empurra para o destaque da epígrafe, onde ela aparece com 
o nome de seu autor e a forma exata, assumindo plenamente o caráter de 
referência. E, sem descartar de todo os autores antigos, o romântico 
prefere os contemporâneos estrangeiros, revelando a impregnação direta 
das fontes externas e o novo universo do intercâmbio intelectual mais 
dinâmico. Em Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo, homens de muita 
leitura, mas também nos outros, de equipamento modesto, o texto poético 
é posto sob a tutela da epígrafe. Por vezes, de várias epígrafes. A moda 
veio de fora, e Victor Hugo foi useiro dela. Mas no Brasil ela se 
transformou, repito, na referência sistemática aos autores europeus do 
tempo, escolhidos como apoio. Schiller, Goethe, Novalis, Jean-Paul, 
Hoffmann; Byron, Moore, Cowper; Lamartine, Vigny, Musset, George Sand, 
Victor Hugo - patrocinam textos nacionais.105

105 Ibidem, p.212.
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apropriação que ele faz desse trecho, privilegiando-o e incluindo-o em seu próprio 

universo e, ao mesmo tempo e pelo mesmo processo, sentindo-se mais que 

nunca parte integrante de um universo mais vasto, o trecho servindo como 

conector entre o poeta e o mundo.

Incontestável é esse fato de o texto recortado constituir um novo texto ao 

mesmo tempo que remete ao texto de origem. Sugere sua recontextualização, 

desta vez, com a informação suplementar da eleição, do recorte posterior. A 

solução de algum mistério parece residir nesse desejo da busca do original. Há, 

então, um vai-e-vem provocado pelo deslocamento inicial entre os dois 

(con)textos, tendo como elemento de passagem aquele trecho recortado, que 

cumpre inevitavelmente diversos papéis. O primeiro parece ser o de indicador das 

preferências do poeta-leitor e remete a um todo: a obra à qual pertenceu 

originalmente, e seu autor, e revela uma predileção ou afinidade dos criadores 

entre a origem, a obra de partida e sua re-utilização, a obra de chegada.

Em seguida, esse recorte é combinado ao texto próprio do poeta. Dessa 

forma, ao optar por uma citação, por um lado, o poeta extirpa uma parte do texto 

original e, por outro, enxerta-a em seu próprio texto. Entre o extirpar e o enxertar 

existe talvez um momento em que esse texto apresenta uma certa autonomia do 

que era antes e do que virá a ser depois. Faz então, originalmente, parte de outro 

texto e, em seguida, uma vez extraída, apresenta certa autonomia para finalmente 

fazer parte de um outro todo, a poesia que é lida.
Será esse texto o início, o motor da criação da qual fará parte ou o 

elemento final, na colagem, a conclusão do que foi criado? O que vem antes e 

qual a intenção do poeta? É talvez a questão que se coloca sempre que se lê uma 

epígrafe. Porém, existe relevância em se saber a origem? O poeta pode ser 
motivado pelo desejo de utilizar aquele trecho de forma introdutória, conclusiva, 

explicativa....
Introduz, conclui, explica: a epígrafe, antes de mais nada, convida o leitor a 

penetrar no texto, e como se fosse um aviso, cumpre ainda uma outra tarefa, a da
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Epígrafes em Álvares de Azevedo

AUTOR EPIGRAFADO Número de No original Traduzida

16 1
1 0 1

17 2

8 0

6 24

6 6 0

5 5 0

Alfred de Musset 04 4

W. Cowper 04 4
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Shakespeare

Victor Hugo 

George Sand 

Théophile Gautier 

Lamartine

epígrafes

17

pausa, da preparação, 

Estruturalmente, a epígrafe é sempre um prelúdio.

15
F

No levantamento das epígrafes em Álvares de Azevedo, foram inicialmente 

observados dados de ordem meramente quantitativa. Na obra de Álvares de 

Azevedo, encontram-se 125 epígrafes, das quais 111 na língua original do autor 

epigrafado, e 14 traduzidas pelo próprio poeta brasileiro ou por outros tradutores. 

Entre os autores epigrafados, verifica-se uma preferência por Byron e 

Shakespeare. Ainda pensando em um levantamento quantitativo, um quadro 

simples poderia ser elaborado do seguinte modo:

106 Em estudo intitulado ‘O código do códice: a esteia de Stella”, Gilberto Mendonça Teles declara 
que a epígrafe pode ser também “uma forma de discurso paralelo, com a circunstância de apontar, 
ao mesmo tempo, para dois outros discursos: para aquele a que serve de vestíbulo e para aquele 
de que provém, funcionando como elemento de relação do texto com o contexto e sendo portanto 
um dos indicadores culturais da obra” (TELES, 1979, p.44).
107 Provavelmente de Byron. traduzido por Francisco Otaviano, segundo indicação de PAES, 1990 
e ASSIS, 1994, v.3, p.893.

Destaque-se que uma das epígrafes se encontra em espanhol.

Byron
Trad. do Dr. Octaviano'07

“vestíbulo”106 da poesia emsendo assim o



Alexandre Dumas 3 03

Dante 3 03

Antonio Ferreira 2 02

Clément Marot 2 02

Ch. Dovalle 22

Goethe 02

2 0João de Lemos 2

J. Freire de Serpa 2 02

Th. Moore 2 02

Shelley 2 02

André Chenier 011

A. F. Serpa Pimentel 011

0Abranches 11

0Alexandre Herculano 11

0Alfred de Vigny 11

Almeida Freitas 1 01

0Alvares de Azevedo 11

01Bocage 1

0Bouchard 11

0Catullo 11

0Corneille 11
0Chateaubnand 11

01Fil. Elysio 1

0Mme. de Girardin 11

10Ugo Foscolo 1

0J. M. De Macedo 11
0José Bonifácio 11

01Lucretia Davidson 1

10L. Uhland 1

0Marquês de Maricá 11

01Mendes Leal 1

0Molière 11
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109 Uma em francês e outra em português.
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Tomando-se por base tal quadro, quase que estatisticamente, as únicas 

informações concretas confirmam as afirmações de Antonio Cândido sobre o 

interesse no levantamento de fontes estrangeiras e a erudição do poeta. Ele lê e, 

conseqúentemente, cita com mais frequência na língua original das epígrafes.

As leituras do poeta abrangem autores das mais diversas épocas, estilos e 

tradições da cultura ocidental. Seu repertório varia dos clássicos a seus 

contemporâneos. Cita com mais frequência na língua original de cada autor: 

inglês, francês, português, italiano e latim. Note-se que, apesar de conhecer a 

língua alemã, cita Goethe, por exemplo, em português e em francês.

Os autores estrangeiros ou nacionais também são citados e estão 

presentes em epígrafes dos representantes da primeira e terceira gerações 

românticas. Gonçalves Dias e Castro Alves são mais parcimoniosos na utilização 

de epígrafes, se comparado o volume das produções. O primeiro emprega 92 

epígrafes no conjunto de sua obra e o segundo, 66. Enquanto Shakespeare e 
Byron aparecem 17 vezes, na obra alvaresiana; em Golçalves Dias a frequência 

desses dois autores é de 4 e 5 vezes e, em Castro Alves, 1 e 2, respectivamente. 
Lamartine, Musset e Alexandre Herculano também aparecem nos três poetas 

brasileiros. Dante, Freire de Serpa, Chénier, Bocage, Chateaubriand, Filinto 
Elysio, Joaquim Manuel de Macedo, Tasso e Turquety são os autores comuns a 

Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo. Castro Alves, por sua vez, além dos
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110 Destaque-se que um provérbio inglês se encontra em latim
111 Job: 2; Jeremias: 1; Cântico dos Cânticos: 1.
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escritores já citados, comuns aos três poetas, epigrafa, assim como Álvares de 

Azevedo, José Bonifácio, Bouchard e o próprio Álvares de Azevedo.

Evidentemente, não há epígrafe de Álvares de Azevedo em Gonçalves 

Dias. Mas o autor da Lira já aparece 4 vezes na obra de Castro Alves. Ao utilizar 

trechos da obra de Álvares de Azevedo como epígrafe, Castro Alves leitor, por sua 

vez, confere-lhe autoridade canónica.

Além de retomar a figura de Belvidera, presente igualmente na Lira dos 

vinte anos, ao destacar na epígrafe um trecho de O Conde Lopo, o poeta 

estabelece o diálogo entre suas criações em uma intra-intertextualidade.

Além a allegoria! era u’a moça 

Linda embora - perdida e, gozo infame: 

Um anjo que cortou as asas brancas 

E atirou-as ao mar...

Foi uma flor que prostituiu seu brilho, 

Que da brisa engeitou amores puros 

P’lo beijar ebrio da nocturna orgia 

No chão do lupanar...

Na epígrafe de 
O Livro de Fra. Gondicário

Além a allegoria! era uma moça, 

Linda embora - perdida em gozo infame, 

Um anjo que cortou as asas brancas 

E atirou-as ao mar.

Foi uma flôr que prostituiu seu brilho. 

Que da brisa engeitou amores puros 

P’lo beijar ébrio da nocturna orgia 

No chão do lupanar...

O mais curioso é que o próprio Álvares de Azevedo aparece epigrafado em 

sua própria obra em uma auto-epígrafe.112 Aprecie-se essa curiosidade:

112 Saliente-se aqui um paradoxo, posto que a epígrafe é normalmente definida como “Frase ou 
trecho, geralmente alheio, tomado como lema ou tema de uma composição literária, sem se 
integrar nela como o MOTE” (CAMPOS, 1978, p.65 - grifo nosso).
113 AZEVEDO, A. de, 1942. v.2, p.209.
’14 Ibidem, v.1, p.569.

Em 
O Conde Lopo114
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O fato de a obra de Álvares ser de publicação póstuma convida a emitir 

hipóteses sobre a relação das epígrafes com o texto, visando à busca de uma 

coerência, uma lógica interna, que esclareça a respeito da existência de um 

projeto literário do autor, contrariando a casualidade de sua produção. Sempre 

pensando especificamente no estudo das epígrafes, cada peça literária apresenta 

seu interesse e deve ser examinada individualmente. Neste estudo, como foi 

anteriormente estabelecido, serão focalizadas as epígrafes em língua francesa, 

mais especificamente as de autoria de Victor Hugo.

Victor Hugo, George Sand, Théophile Gautier, Alphonse de Lamartine, 

Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Clément Marot, Charles Dovalle, André 

Chenier, Alfred de Vigny, Bouchard, Pierre Corneille, François René 

Chateaubriand, Molière, Edouard Turquety, Mme. de Girardin: eis a plêiade de 

escritores epigrafados por Álvares de Azevedo em língua francesa. Dentre as 44 

epígrafes, apenas duas, de George Sand, figuram em língua portuguesa e uma 

epígrafe atribuída a Victor Hugo está em espanhol. Contemporâneos do poeta 

brasileiro em sua maioria, esses escritores foram reconhecidos e apreciados pelos 

românticos, boa parte tendo sido epigrafada igualmente por Gonçalves Dias e 
Castro Alves.115 Dentre todos, Victor Hugo é o autor francês mais freqúentemente 

epigrafado pelos românticos, precedendo Alfred de Musset.

Alguns desses autores, entretanto, não mantiveram seu brilho ao longo do 
tempo, não sendo conhecidos do grande público atualmente. É o caso de Charles 
Dovalle, Turquety, Bouchard ou Mme. de Girardin.116

Álvares de Azevedo cita quase sempre suas fontes indicando a autoria do 

trecho e, em ocasiões mais raras, a obra de origem. Dessa forma, tem-se a 
indicação mais completa dos seguintes autores e obras: Chatterton de Alfred de 

Vigny; Jocelyn de Lamartine; Aldo de George Sand, Don Juan de Molière; Antony 

de Alexandre Dumas: Rolla e Namouna de Musset, Mahon De Lorme e Ruy Blas

115 Em Gonçalves Dias, como já foi citado, encontram-se 10 epígrafes de Victor Hugo e em Castro 
Alves, 6 epígrafes do autor francês.
116 Alguns são encontrados com mais facilidade em dicionários enciclopédicos e manuais de 
literatura.
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de Victor Hugo. Em outras citações, figuram apenas os nomes dos autores ou 
personagens. Nesse caso, a edição das Obras completas de Álvares de Azevedo, 

organizada por Homero Pires, fornece, em nota de rodapé, algumas das 

procedências, por vezes indicações sobre o autor epigrafado, mas, apesar de rico 

em informações, trata-se de um levantamento relativamente incompleto, 

merecedor de um estudo à parte.
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CAPÍTULO 3 
AS EPÍGRAFES HUGOANAS EM 

ÁLVARES DE AZEVEDO

A preferência do poeta brasileiro por Victor Hugo parece incontestável: oito 
epígrafes,1 sendo cinco de poemas (de Les Oríentales, Les chants du crépuscule 

e Les rayons et les ombres) e três de peças teatrais: Ruy Blas, Marion Delorme e 

Esmeralda. Coincidentemente, as epígrafes hugoanas situam-se em duas obras 

bem distintas do poeta brasileiro: em O livro de Fra Gondicário, um esboço 

incompleto, e na Lira dos vinte anos, a obra mais acabada do poeta. Ambas 

repletas de epígrafes dos mais diversos autores, apresentando, entretanto, uma 

organização interna específica, a qual se terá a ocasião de comentar mais adiante.

A primeira obra sobre a qual se deterá neste estudo é O livre de Fra 
Gondicário2

‘ O número de epígrafes explicitamente hugoanas é de sete. Porém, vale destacar aqui o fato de 
uma oitava epígrafe ser associada a Victor Hugo. Trata-se do dístico “Esperaba, desperado” 
encontrado no quarto capitulo d’O livro de Fra Gondicário, “Luar”. Homero Pires salienta em nota: 
“Cf. Nas Orientales de Victor Hugo, Orientale Vingtième, Attente, o mesmo dístico - Esperaba, 
desperada”. (AZEVEDO. A de, 1942, v.2, p.189) Observe-se igualmente a nota relativa a esta 
epígrafe na obra de Victor Hugo: “Elle espérait, désespérée’ (Cette épigraphe ne se trouve pas 
dans le manuscrit.)” (HUGO, 1964b, p.1322).
2 Trata-se de uma história inicialmente ambientada em Veneza (Capítulo 1 - Oásis). Um árabe, 
que se descobrirá chamar-se Ali, no capítulo 4, parece esperar por alguém defronte a um palácio. 
Surge um vulto, o Conde Tancredo (Capítulo 2 - Sombras). Enquanto Ali aguarda impassível 
diante do palácio, o Conde, por sua vez, também espera por alguém no interior do palácio. 
Finalmente, chega uma mulher que entra no palácio (Capítulo 4 - Ao luar). O árabe continua 
esperando. Revela-se que a mulher que chegou no capítulo anterior é Elysah (Capítulo 5 - Toda 
branca). Tancredo e Elysah se divertem (Capítulo 6 - Rosa de Bengala). Elysah toca alaúde e 
canta junto à janela (Capítulo 7 - A romanza da fada). A segunda mulher a chegar, a cortesã 
Belvidera, adentra o palácio e pede para falar com Tancredo, chamando-o por “Guido”. Ambos 
saem daquele aposento deixando Elysah e vão conversar alhures (Capítulo 8 - Belvidera). 
Belvidera conta a Tancredo/Guido a história de Juana/Belvidera, uma jovem siciliana que se 
apaixona por um náufrago, Guido. Na iminência do retomo de Guido ao continente, Juana se 
entrega a seu amor e decide partir com ele, deixando seu pai, que morre de desgosto. No final de 
seu relato, Belvidera tenta esfaquear o Conde, que toma-lhe o punhal e replica as insinuações de 
Juana citando nomes de homens com os quais ela é vista. Ao sair dos aposentos, Belvidera lança 
o punhal no chão em sinal de ameaça. Ouve-se o grito de Elysah (Capítulo 9-0 romance da 
madona). As partes seguintes são confusas, revelando o caráter inacabado da obra. Fora do 
palácio, dois homens (denominados “o judeu” e “o velho”) conversam sobre vingança. Belvidera e 
Ali saem e percebem seus vultos atrás das colunas. Belvidera impede Ali de verificar se são



Epígrafes em O livro de Fra Gondicário

Comentários de Homero Pires

O LIVRO DE FRA. GONDICÁRIO167

Assim no original autographo.PERCHANCE

III

LÁBIOS E SANGUE

Beautyfor as her...

W. Cowper

PROLOGUS
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O que chegou até os leitores foram fragmentos que constituem uma mescla 

de poesia e prosa. Inicia-se diretamente na terceira parte, denominada “Lábios e 

Sangue”, em versos. Entre títulos e subtítulos, seis epígrafes introduzem os 

primeiros versos. Reproduz-se aqui o esquema por páginas do início dessa peça 

literária (primeiramente compreendendo as seis partes iniciais), segundo a 

publicação utilizada, acreditando que o “mapeamento” das epígrafes poderá ser 

útil para a melhor visualização de sua sequência:

assassinos e passa a contar ao árabe a história de Juana (Capítulo 10 - Jedediah, o judeu). O 
judeu, aparentemente ferido, apunhala Tancredo dentro do palácio. Elysah está morta. Tancredo 
sai do palácio e encontra o velho. Trava-se uma briga e Tancredo é morto (Capítulo 11 - 
Cadaveres). Observa-se aqui o esboço de um enredo pleno de dualidades (histórias embutidas, 
personagens, cenários etc.) sem, no entanto, ser possível obter, por exemplo, indicações sobre o 
título atribuído pelo autor (Cf. AZEVEDO, A de, 1942, v.2, p. 165-238).

For us, and for tragedy, 
Here stooping to your elemency, 
We beg your hearing patiently.

III parte 
Lábios e Sangue

Esquema de apresentação / epígrafes 
O Livro de Fra. Gondicário

Pág. 
165
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‘Tis brief, my lord.

HAMLET
As womarís love.
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I
C’est fini. Rêve éteint! Visions disparues!

Dreams! dreams! dreams!3
W. Cowper.

Le flux jette à la côte entre le corps du phoque, 
Et les débris de mâts que la vague entrechoque, 
Mes rêves naufragés tout gonflés et tout vert.

Le flot a tout couvert de son linceul verdâtre, 
Et les rougeurs de rose, et les pâleurs d’albâtre, 
Et 1’étoile et la fleur éclose á chaque front.

Shakespeare 
Hamlet

P., parece querer indicar - 
Poesias. Mas não ha livro de J. 
Freire de serpa Pimentel com este 
titulo. Antonio de Serpa Pimentel é 
que é autor de um volume de 
Poesias (Lisboa, 1851). Ha 
entretanto poesias avulsas de J. 
Freire de Serpa no Mosaico, III, 
1841, no Trovador de Coimbra e 
nas Memórias do Buçaco de A. P. 
Forjaz, indicados por Innocencio 
(Dicc., IV, p.356), mas que não 
conseguimos ver.

Acte V, scène I, p.46. (Oeuvres de 
Victor Hugo, II, Bruxelles, 1837). O 
Ruy Blas encerra o volume, com 
paginação autonoma.

V. HUGO.
Ruy Blas.

O coração porque geme?
O labio porque suspira?
Porque revalla uma lagrima
Por entre as cordas da lyra?

J. FREIRE DE SERPA. P.

Premières Poesies, Paris, 1866, 
p.126.

I
HAMLET |

Is this a orologue, or the posy of a ring?
i
|

Act III, sc. II. The Royal 
' Shakspere. The Poets Works in 
\ chronological order. From the text 
i ofProf. Delius, II, London, 1905, 
i p.437.

3 Este mesmo verso serve de epígrafe a “Quando á noite no leito perfumado” na Lira dos vinte 
anos, e ao “Canto III - Prelúdios” no Conde Lopo.
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Passa-se agora a focalizar a epígrafe hugoana e sua localização na obra, 

ressaltando a hipótese de um encadeamento lógico entre as epígrafes, além de 

sua mera função de erudição.

Observe-se a sequência inicial que culmina com a epígrafe de Victor Hugo 

(associada à de William Cowper 1731/1800, o poeta-pintor britânico). As epígrafes 

parecem respeitar uma evolução em seu conteúdo temático. As quatro epígrafes 

iniciais estabelecem elementos do enredo e sugerem uma progressão: amor - 

predominante em todas, porém enfatizado nas duas primeiras (Cowper e 

Shakespeare), poesia (J. Freire), natureza (Th. Gautier), ingredientes do sonho do 

Eu-lírico. O alvo, dreams/rêve, tanto em inglês (Dreams! dreams! dreams! de

Não pudemos identificar estes 
versos, que o estado do 
autographo não permittiu 
reproduzir integraes. Elles não 
pertencem ao Cancioneiro, 
primeira parte, Solaus (Coimbra, 
1849), unica obra de J. Freire e 
Serpa Pimentel onde nos foi dado 
procural-os

Mea rosa, me anime, mea voluptas. 
CATULLO.

VI
Break, heart; I prythee, break!

King Lear.
Act, V, sc. III. The Royal 
Shakespere, III, London, 1905, 

j p.44.

Eh bien, lève-toi donc, puisqu’il en est ainsi, 
Lève-toi, les seins nus, belle prostituée. 
Le vin coule et petille, et la brise du soir 
Berce tes rideaux blancs dans ton joyeux miroir.

ALF. DE MUSSET.
Rolla

O e apenas
Um vago recordar t
Do trovador na des

J. FREIRE DE SERPA.

Poésies Nouvelles, Paris, 1859, 
p.15._______________________
Não ha isso em Catullo. De mais, 
não poderia ser - me anime, mas 
- mea anima
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Álvares de Azevedo parece preparar o terreno, estabelecer inicialmente 

suas referências, para em seguida lançar-se no prólogo poético, respaldado não 

somente por autores consagrados, mas sobretudo por trechos específicos que 

mantêm um diálogo entre si. As epígrafes têm então uma função introdutória, 

sendo fornecidas paulatinamente e culminando por emoldurar o poema brasileiro. 

O fio condutor sugerido parece ser a ilusão e a desilusão, que o Eu-lírico nesses 

primeiros versos evoca, desafia e quer dominar. Que importa...

A epígrafe hugoana foi extraída da peça teatral Ruy Blas,5 no momento em 

que o herói monologa. Nessa parte do enredo, Ruy Blas preparou um ardil para

Cowper) como em francês (...Rêve éteint...de Victor Hugo), introduzem o sonhar, 

termo primeiro do verso brasileiro:

Que importa? ... se o crepúsculo cheiroso 
Com suas fresquidões e aereas tintas 
Nos lutos negros desmaiou da noite?

Sonhar! sempre sonhar!4 Inebrial-a, 
Dál-a em botão ao deflorar dos sonhos 
Essa pobrialma qu'illusóes cansaram. .. 
Sonhar! sempre sonhar! arder no cerebro 
Sempre uma ideia que jamais se alenta!... 
Esperar! esperar! - e em vão...

Que importa 
Se bello um dia branqueou-me o sonho 
Como a Sultana no sorrir lascivo, 
Em flores semi-núa bella e pallida, 
Em limpido suor - mórbida a fronte - 
Das tardes de verão entre vapores? 
Que importa o sonho deslizasse um dia 
Como esse idear do harem junto ás varandas. 
Se frescas virações, e frescas brisas 
Lhe iam suaves no travar do espírito 
Como por frescas, transparentes noites, 
Em luas italianas - das lagunas 
A bafagem do mar vertendo effluvios 
Da cantilena do barqueiro, ás bordas 
Da solitaria gondola?

4 Grifo nosso.
5 Don Salluste de Bazan. o vilão, nutre um duplo sentimento por Dona Maria de Neubourg, rainha 
da Espanha: inicialmente, cobiça-a assim como seus favores e, em seguida, odeia-a por ela o ter 
boicotado junto ao rei em virtude de uma história de cunho amoroso mal terminada com uma de



87

salvar a reputação aa rainha e amada. Sabe-se que algo de grave vai acontecer, 

talvez o herói morra. Trata-se, pois, do início... do fim... Um final que introduz um 

início... o início do poema de Álvares de Azevedo.

O campo lexical do SONHO permeia a narrativa que se segue após o 

poema-introdução. Freqúentemente, o narrador se pergunta se as personagens 
estão sonhando: no momento em que Álvares descreve a espera do mouro Ali, 

olhando para o canal,6 ou quando Elysah à janela toca alaúde e canta.7 A 

passagem mais lírica, no entanto, parece ser a dos devaneios de Tancredo e 

Elysah. O momento de maior diálogo que essa primeira epígrafe de Victor Hugo 

mantém com o texto brasileiro talvez seja um dos mais belos trechos desse 

manuscrito, já na parte narrativa. Trata-se da descrição de Elysah na segunda 

parte do sétimo capítulo: “O coração de Elysah era dessas flores pallidas que no 

seu perfume acordam phantasmas cândidos de illusões dormidas - mortos talvez 

no gelar do scepticismo, e avivam essas belezas aereas que o mancebo sonha, e 

o poeta traduz nos seus esvanecidos desvarios. E é Desdemona a Veneziana....”. 
Álvares de Azevedo a compara a Desdemona, Beatriz, Ophelia, Margarida, 

Norma, Mignon e Atala, e conclui: “...- não sentil-as passar com seus véus 

brancos, quando vos enleva e pesa a fronte á onda inebriada da harmonia, nesse 

canto vaporoso que é como um perfume que acorda outros perfumes, uma 

melodia que aviva outras intimas - um sonho mystico que desperta outros 
sonhos - visões do passado8 - a flôr solitaria do presente, e o lyrio de oiro do 

futuro abrir-se ao vento como as nuvens ao sol...”.

Note-se que, aqui, a inspiração poética nasce dos elementos sensoriais do 
presente que fazem apelo à memória sensitiva (olfato, audição...) e buscam seus

suas damas. Tendo conhecimento do sentimento amoroso que um de seus lacaios, Ruy Blas, 
mantém pela rainha e que parece ser correspondido, Don Salluste imagina um plano para 
desmoralizá-la. Ele afasta seu sobrinho Don César de Bazan da corte e forja uma nova identidade 
para Ruy Blas, a de seu próprio sobrinho, para fazê-lo passar por um fidalgo. Ruy Blas aproxima- 
se da rainha e torna-se um dos conselheiros mais promissores do reino. A rainha, dessa forma, 
passa a nutrir uma paixão pelo suposto fidalgo. O intuito de Don Salluste é de desmacarar os 
amantes. Ruy Blas descobre o plano a tempo e sacrifica-se em nome da honra de sua amada (Cf. 
HUGO, 1963, v.1, p. 1489^60).
6 Três parágrafos iniciam-se da seguinte maneira: “Sonhava?...." (p.187)
7 “Ela sonhava....” (p.215)
8 Grifo nosso



uma

e

N. de partesCap. Epígrafes

177 l-ll-lll1

Premières Poesies, p.223.

183 l-ll-lll2
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......... don Joan, et moí, je taime
Comme le vieux Blondel aimait son

[pauvre roí

Comentários de Homero 
Pires

Ne la connais-tu pas la terre du poete, 
La terre du soleil oú le citron múrit, 
Oú Torange aux tons d’or dans les feuilles 

[sourit?

. GOETHE.
(trad. Par Th. Gautier).

A. DE MUSSET.
Namouna.

Chant 2ème., e. XXXIX. 
(Premières Poésies, Paris.
1858, p.344). Na 
transcripção do segundo 
verso estava - son jeune 
roi, como aliás se lê na ed. , 
de 1908 (Charpentier), 
p.405.

A poesia inicial de O livro de Fra Gondicárío tem função de prólogo, 

introduzindo a parte narrativa.

Seguem-se nove capítulos (dos quais, falta o terceiro) que, por sua vez, 

apresentam subdivisões em algarismos romanos. Todos os capítulos possuem 

epígrafes. 

Pag.

9 A respeito dos românticos e a relação sonho/passado: “Mas a preocupação, para não dizer que o 
fascínio, do Romantismo pelo elementar e arcaico, que siga naturalmente ao seu sonho de 
reintegração numa nova e grande unidade sintética, implica sem dúvida, e quase necessariamente, 
numa revalorização do mito ... trata-se principalmente de um meio de expressão capaz de polarizar 
o turbilhão emocional e imaginativo, contraditório e anárquico, do que se convencionou chamar de 
alma romântica” (ROSENFELD & GINSBURG, 1993, p.281).

correspondentes no passado, tecendo, assim, uma cadeia de relações 

mnemónicas. Isso por meio do sonho, uma das tópicas da teoria crítica do 
Romantismo,9 inovadora na época. Sonho e seus correlatos, fantasia, imaginação, 

devaneio, devidamente armanezados e processados na mente poética, 

transformam-se em material mnemónico. Em seguida, são organizados e 

transformados esteticamente pelo poeta. Poder-se-ia dizer o mesmo quanto à 

relação das epígrafes com os textos de Álvares de Azevedo. “Um perfume que 

acorda outros perfumes, uma melodia que aviva outras intimas”... A inspiração 

poética é vista, então, como a capacidade dos românticos em traduzir, por meio 

de sua sensibilidade, o mundo que os rodeia e que os habita com liberdade 

criativa.
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Dr. Macedo.
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Da chuva repassada, 
Alvas roupas delgadas e ligeiras 

Madeixa ao vento dada...

Cfr nas Orientales de 
Victor Hugo, Orientale 
Vingtième, Attente, o 
mesmo distico - 
Esperaba, desperada.

J. Manuel de Macedo, 
escreveu em verso O 
Cego, Cobé e O Sacrifido i 
de Isaac, peças 
theatraes, e A Nebulosa. 
poema. E deixou algumas i 
poesias avulsas, a que 
devem pertencer os 
versos acima transciptos.

Cette bouche d’enfant, qiíentfouvre un doux caprice, 
Palpite d’innocencel...

V. HUGO 
Maríon Delorme.

Mendes Leal, Rosa Branca. O 
Panorama, V, Lisboa, 1841, p.155. 
Nos Cânticos, p.280, foram assim 
modificados estes versos:

“Descia lastimada:
Alvas roupas diaphanas e leves: 

Madeixa ao vento dada”.
A Rosa Branca foi primeiramente 
publicada no Panorama, V, 
Lisboa, 1841, ps. 154-55; 162-63 
e 170-71. Depois o autor, com 
alterações e emendas, a incluiu 
nos Cânticos, Lisboa, 1858, ps. 
275-95.

..... Quem póde ver-te,
Que não chore, e se abrande?

Ferreira.
Côro de Castro.

M. Leal.
Rosa Branca.

Viens, viens. Regarde-moi. - Bien, tes yeux sur mes yeux.
- Ainsil - Comme elle est belle! et quelle grâce étrangel 
Dirait-on une femme? Oh non! c’est un front d*ange!

Se a visses na terra, tão branca e tão bella, 
Com a harpa doirada do seio ao revés, 
Vertendo harmonias, a lúa sobre ella,

E o lago a seus pésl...

Antonio Ferreira, Poemas 
Lusitanos, I, Lisboa, 1771, 
p.159 (Acto llll). O segundo 
verso estava assim reproduzido i 
por Alvares de Azevedo - Sem 
que chore e se abrande?

Acte V, 
scène III, 
(Oeuvres de i 
Victor Hugo. 
II, Bruxelles. 
1837, 
p.195).
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Coração, o que adivinhas? 
Que dizeis, lágrimas minhas?

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou!

Triste foram teus fados, Dona Ignês, 
Triste ventura atua.

Ferreira.
Castro.

Lamartine, Graziella, ed. 
Nilsson, Paris, s.d., ch. III, j 
p.52.

Além a allegoria! era u’a moça, 
Linda embora - perdida em gozo infame: 
Um anjo que cortou as asas brancas 

E atirou-as ao mar...
Foi uma flor que prostituiu seu brilho, 
Que da brisa engeitou amores puros 

i P’lo beijar ebrio da noctuma orgia 
No chão do lupanar....

A.A.

Henrique O’Neill, de 
ascendência irlandesa. 
Publicou avulsamente 
poesias em revistas, 
Fabulario (1885-1888) e 
In Memorium (1887), este 
ultimo sem o nome do 
autor, - um volume 
também de verso. 
Pertenceu ao grupo de 
João Lemos, Xavier 
Cordeiro, Antonio de 
Serpa, Couto Monteiro e 
outros.

Antonio Ferreira, Poemas 
Lusitanos, II, p. 161 (Acto 
III).
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Pôde-se observar anteriormente que, ao empregar a epígrafe, Álvares de 

Azevedo o faz na busca de algo mais que simples demonstração de erudição. 

Porém, ultrapassaria esse uso outras funções elementares: a introdutória e a de 

referencial temático?

A segunda epígrafe abordada neste estudo é a mais simples, mas talvez a 

mais específica. Observe-se o poema original:

Porque essa agua molha-me os pés? 
Ah! respondei, respondei! Que acontece, 
Frigga?
A agua que molha teus pés - é o sangue 
de teu irmão

Odio de morte os punge, séde crúa!
Com sanha desmedida se arremessam, 
Travam-se, investem com destreza e manha, 
Torvos enlaçam...

A nota remete ao prefácio 
do drama Macário, sob o 
título de “PuífT: “Adam 
Gottlob OEhlenschlãger 
(1778-1850), notável 
poeta dinamarquês. Elle 
proprio traduziu para o 
alemão as sua Obras 
Completas em dezoito 
volumes. Antonio de 
Castilho (Excavações 
Poéticas, Lisboa, 1844, 
ps. 251-53) verteu para a 
nossa lingua a sua poesia 
- Saudades da Patría".

D. Sebastião, o 
Encoberto, poema.

Monte écureuil, monte au grand chêne, 
Sur la branche des cieux prochaine, 
Qui plie et tremble comme un jonc. 
Cigogne, aux vieilles tours fidèle, 
Oh! vole et monte à tire-d’aile 
De Téglise à la citadelle, 
Du haut clocher au grand donjon.

Abranches.
O Enconberto.

ATTENTE10

10 HUGO. 1964b. v. 1, p. 641-2.
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Vieux aigle, monte de ton aire 
A la montagne centenaire 
Que blanchit l’hiver éternel. 
Et toi qu’en ta couche inquiète 
Jamais l’aube ne vit muette, 
Monte, monte, vive alouette, 
Vive alouette, monte au ciei!

Et maintenant, du haut de l’arbre, 
Des flèches de la tour de marbre. 
Du grand mont, du ciei enflammé, 
A 1’horizon, parmi la brume, 
Voyez-vous flotter une plume 
Et courir un cheval qui fume, 
Et revenir mon bien-aimé?

Há, conseqúentemente, uma espera. A mesma espera que permeia a 
narrativa alvaresiana no texto onde figura a referida epígrafe. Note-se que se trata 

de uma epígrafe que remete a outra epígrafe. A relação que se estabelece de 

imediato será aqui denominada de tipo especular, ou seja, reflete de forma 

positiva o tema de ambos os textos. Este é apenas um ponto de partida: o 
espelhamento temático. A partir dessa função referencial da epígrafe, Álvares de 

Azevedo procede a um outro tipo de espelhamento: o de reação à epígrafe, que 

conduz à sua transformação. Uma espécie de espelhamento às avessas, um 

procedimento recorrente no poeta brasileiro. Nesse exemplo o espelhamento 

também ocorre de forma simples: a mudança de gênero do Eu-lírico e, 
conseqúentemente, do gênero da epígrafe. No capítulo 4o de O livro de Fra

Trata-se de um poema caracterizado por elementos naturais (uma geografia 

de relevo irregular, a rota das cegonhas, por exemplo). O enredo é singelo: uma 

pessoa aguarda o retorno do amado. O Eu-lírico, reforçando a simplicidade do 

poema, se dirige a animais de forma amistosa: esquilo, cegonha, águia, 

andorinha... que serão metaforicamente reunidos na última estrofe, cada qual 

situado em um espaço próprio. O espaço é aéreo, trata-se de uma vista à vol 

d’oiseau. A natureza é aqui superior ao Eu-lírico. Este interpela os animais, que 

podem ver de cima e longe, pedindo-lhes que verifiquem se seu amado está 

voltando.
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Surge, nesse segundo caso, um dos recursos básicos de transformação da 
utilização da epígrafe em Álvares de Azevedo, que ultrapassa a mera função 

referencial: o processo do espelhamento positivo à reação especular.

Atente-se, igualmente, para o final desse capítulo intitulado “Ao luar”, que 

retoma, como um mote, o elemento onírico da primeira epígrafe aqui estudada. À 

chegada de Elysah. que era aguardada pelo conde, observe-se a seguinte 
passagem:

- É ella - disse o moço pallido, desapparecendo da janella.
- Não é ella - murmurou em sua lingua barbara o selvagem filho do 

deserto, voltando a embuçar-se no albornoz e a recostar a fronte escura no 
frio das pilastras de pedra.

- Ide - disse ella ao gondoleiro, atirando-lhe uma moeda de oiro.. .
A gondola partiu quando ella passava o perystilo do palacio.
- Adeus, Ali - disse ella, batendo-lhe com o leque - Não falas, 

estatua?
A face queimada do estrangeiro não se moveu.
Sonhava? Esperava?
Talvez ambas as coisas.

Gondicario," dois homens esperam: um à janela, o conde (de condição superior); 

outro entre as pilastras do palácio (de condição inferior), o mouro. Não só há 

inversão, como também desdobramento.

A terceira epígrafe hugoana é na verdade uma arquiepígrafe12 e precede o 

sexto capítulo, “Rosa de Bengala”. Trata-se de um momento estratégico do 

enredo, pois até esse ponto observavam-se as duas personagens masculinas, 
Tancredo e Ali, que esperavam por alguém. Esse sexto capítulo marca o fim da 

espera masculina e a chegada da primeira personagem feminina, Elysah e, em 
seguida, Juana, a Belvedira. É, em Álvares de Azevedo, a passagem da ausência 

para a presença. Eis a epígrafe hugoana:

11 AZEVEDO, A. de. 1942. v.2, p.193.
12 O termo “arquiepígrafe” é encontrado em SCHWARTZ, 1981, p. 5.
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Viens, viens. Regarde-moi. - Bien, tes yeux sur mes yeux.
- Ainsi! - Comme elle est belle! et quelle grâce étrange! 
Dirait-on une femme? Oh non! c’est un front d’ange!

Cette bouche d’enfant. qifentriouvre un doux caprice.
Palpite dlnnocencel... -

V. HUGO
Marion Delorme.

13 Marion De Lorme, cortesã parisiense, troca Paris pela cidade de Blois ao perseguir seu amado, o 
então quase desconhecido Didier. A peça inicia-se quando o Marquês de Savemy descobre o novo 
refúgio de Marion e a inquire sobre sua súbita mudança e desaparecimento. A chegada de Didier é 
iminente e o Marquês sai. Durante o encontro dos amantes, um barulho na rua interrompe o idílio. 
Didier precipita-se para defender uma pessoa que está sendo roubada: trata-se do Marquês de 
Savemy. É, portanto, com uma dívida que se inicia a intriga. Após muitas peripécias ditadas pelo 
ciúme, Didier e o Marquês travam duelo e o primeiro se vê incriminado pela suposta morte do 
segundo. Ao revelar-se que o Marquês está de fato vivo, ambos os duelistas são considerados 
criminosos, pois o duelo é proibido por lei e passível de pena de morte. Essa condenação equipara 
o herói Didier, de ongem simples, com a nobreza. Para liberá-lo, Marion prostitui-se junto às 
autoridades, porém Didier recusa-se a aceitar essa situação. A peça se encerra com um impasse: 
na passagem do Cardeal para o local da execução, Manon suplica a graça do perdão para os 
condenados. O Cardeal passa pela multidão: ao leitor cabe imaginar se este concedeu ou não a 
graça pedida (Cf. HUGO. 1963, v. 1, p.953-1144).

Esse trecho da peça teatral Marion de Lorme™ é extraído da seguinte 

passagem: o herói. Didier, e Savemy estão presos aguardando a execução. 

Saverny possuía o retrato de Marion e Didier fala a esse retrato. Trata-se de um 

diálogo com a amada, porém na ausência física desta. Ausência, mas não 

inexistência. Já em Álvares de Azevedo, observa-se a iminente chegada das 

personagens femininas. Dessa forma, o uso da epígrafe parece espelhar, de 

forma inversa as situações. Victor Hugo realça a ausência feminina, enquanto 
Álvares de Azevedo introduz sua presença. Mais uma vez, tem-se o herói 

hugoano em um momento quase final da intriga, surge a consciência da perda do 

objeto amoroso, no início do fim. Uma vez mais, esse tipo de epígrafe serve ao 

poeta brasileiro para introduzir um novo elemento (personagem feminina) em seu 

enredo. Ressalte-se que a chegada dessas personagens femininas conduzirá, no 

enredo, igualmente, a suas perdas, na busca da solução de um impasse. Trata-se, 

pois, de uma utilização inicialmente especular da epígrafe. Início e final de trama 

conduzindo a um mesmo e inevitável destino: a perda efetiva do sujeito-amado.
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“Dansez, chantez! Des biens que 1’heure envoie 
II faut user.

Ble était jeune et son oeil plein de joie 
Faisait penser. -

A ce vieillard qu’un enfant accompagne 
Jetez un soul... -

Le vent que vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

Gastibelza, l’homme à la carabine, 
Chantart ainsi:

"Quelqu’un a-t-il connu dona Sabine?
Quelqu’un d’ici?

Dansez, chantez, villageois! la nuit gagne 
Le mont Falú.

- Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou!

“Quelqu’un de vous a-t-il connu Sabine, 
Ma senora?

Sa mère était la vieille maugrabine 
D’Antequera,

Qui chaque nuit criait dans la Tour-Magne 
Comme un hibou...-

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

GUITARE15

14 Segundo Homero Pires, Henrique O’Neill, de ascendência irlandesa, “publicou avulsamente 
poesias em revistas, Fabulario (1885e 1888) e In Memorium (1887)”, esta última sem o nome do 
autor, e um volume também em verso. O'Neill Júnior “pertenceu ao grupo de João de Lemos, 
Xavier Cordeiro, Antonio de Serpa, Couto Monteiro e outros”. A combinatória de epígrafes merece 
estudo mais aprofundado à parte. Serão focalizadas aqui apenas as epígrafes hugoanas.
15 HUGO, 1964b, p. 1076-8.

No terceiro exemplo apresentado, Álvares de Azevedo associa os versos de 

Victor Hugo aos de 0’Neill14 à guisa de complemento, uma vez que o capítulo 

“Jedediah, o judeu” de O livro de Fra Gondicário alia os temas do mistério e do 

ciúme ao da loucura, como as duas epígrafes.
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‘□ansez, chantez, villageois, la nuit tombe.
Sabine, un jour,

A tout vendu, sa beauté de colombe,
Et son amour,

Pour l’anneau d’or du comte de Saldagne, 
Pour un bijou...—

'Un jour d’été que tout était lumière, 
Vie et douceur,

Elle s’en vint jouer dans la rivière 
Avec sa soeur 

we vis le pied de sa jeune compagne 
Et son genou...—

Le vent qui vient á travers la montagne 
Me rendra fou.

■Je ne sais pas si j’amais cette dame, 
Mais je sais bien

Que, pour avoir un regard de son âme, 
Moi, pauvre chien.

aurais gaíment passé dix ans au bagne 
Sous le verrou... -

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

‘Le roi disait, en la voyant si belle.
A son neveu:

Pour un baiser, pour un sourire d elle,
Pour un cheveu,

infant don Ruy, je donnerais 1’Espagne
Et le Pérou! -

Le vent qui vient á travers la montagne 
Me rendra fou.

'Vraiment, la reine eút près d’elle été laide 
Quand, vers le soir.

Eile passait sur le pont de Tolède 
En corset noir.

Un chapelet du temps de Charlemagne 
Ornait son cou... -

_e vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

'Quand je voyais cette enfant, moi le pâtre 
De ce canton,

Je croyais voir la belle Cléopâtre.
Qui, nous dit-on,

Menait César, empereur d’Allemagne, 
Par le licou... -

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.
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Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

'Sur ce vieux bane souffrez que je rrfappuie, 
Car je suis las.

Avec ce comte elle s est donc enfuie!
Enfuie, hélas!

Par le chemin qui va vers la Cerdagne, 
Je ne sais oú...—

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

■Je la voyais passer de ma demeure, 
Et c’était tout.

Mais à présent je nrfennuie à toute heure, 
Plein de dégoút,

Rêveur oisif, l’âme dans la campagne, 
La dague au ciou...—

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou!”

A leitura do poema permite concluir tratar-se de um poema-canção, e o 

trecho selecionado por Álvares de Azevedo, extraído da poesia de Victor Hugo, é 

justamente o “estribilho”, o refrão desse poema. O Eu-lírico conta a história de 

Sabine, bela, pura e cobiçada pelos homens. Porém, um dia, a bela Sabine se 

vendeu, corpo e alma, a um rico conde; e partiu.

De imediato, notam-se certas afinidades entre o poema de Victor Hugo e o 

texto de Álvares de Azevedo. Há, em Victor Hugo, um clima boémio, nómade, 

aventureiro, evocado pelas história amorosa da bela. Os coadjuvantes dessas 

histórias estão sempre associados a lugares exóticos de países do mediterrâneo. 

França e Espanha para o poema francês; Sicília e Veneza para o texto brasileiro. 
O ambiente das cidades, como a de Toledo,16 por exemplo, representante da 

convivência histórica entre mouros, judeus e cristãos, chama a atenção por sugerir 

um possível diálogo com as personagens alvaresianas de O livro de Fra 

Gondicário. Há uma grande circulação geográfica nos textos. Outro ponto 

convergente é a sugestão da infidelidade feminina e da insanidade masculina, 

reforçada pela menção à obra shakespeariana, Othello - também ambientada em

16 Na quarta estrofe do poema “Guitare”.
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Cantando a vida, como o cysne a morte.

Bocage

LAMARTINE.

17 AZEVEDO. A. de, 1942. v.1, p.1.
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Essas epígrafes, transcritas no original, têm por função encabeçar a obra 
em seu todo. Podenam ser chamadas de arquiepígrafes, posto que se referem à 
obra Lira, que, por sua vez, apresentará outros grupos de epígrafes para cada

LYRA
DOS VINTE ANNOS

Dieu, amour et poésie sont les trois 
mots que je voudrais seuls graver sur 

ma pierre, si je mérite une pierre.

A Lira que se conhece hoje inicia-se com duas epígrafes que sucedem seu 
título:17

Veneza, em Álvares de Azevedo. Ressalte-se. igualmente, o aspecto das 

peripécias tão presente na história de Guido e Juana, em Álvares de Azevedo, e 

sugerido na de Sabine: amores, viagens... Percebe-se, portanto, uma relação das 

mais flagrantes entre epígrafe e texto: elementos comuns que remetem um ao 

outro, criando um vínculo referencial de temas literários universais.

A análise dessas três primeiras epígrafes, concentradas em O livro de Fra 

Gondicàrio, demonstra a função referencial e metalingúística, introdutória, 

conferida ao uso de epígrafes em geral. O conteúdo temático do texto alvaresiano 

encontra ecos nos trechos extraídos de Victor Hugo. Assim como as epígrafes 

constituem uma introdução ao texto brasileiro, esta primeira parte de análise, 

também introdutória, convida a um aprofundamento das poesias que apresentam 
epígrafes hugoanas na Lira dos vinte anos.
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São os primeiros carrtos de um pobre poeta. Desculpai-os. As primeiras vozes do 
sabiá não têm a doçura dos seus cânticos de amor.
É uma Lyra, mas sem cordas; uma primavera, mas sem flores; uma corôa de folhas, 
mas sem viço.
Cantos espontâneos do coração, vibrações doridas da Lyra interna que se agitava 
um sonho, notas que o vento levou, - como isso dou a lume essas harmonias.
São as páginas despedaçadas de um livro não lido...
E agora que despi a minha musa saudosa dos véus do mysterio do meu amor e da 
minha solidão, agora que ella vai semi-núa e tímida por entre vós, derramar em 
vossas almas os últimos perfumes de seu coração, ó meus amigos, recebei-a no 
peito, e amai-a como o consolo que foi de uma alma esperançosa, que depunha fé 
na poesia e no amor - esses dois raios luminosos do coração de Deus.

Existe uma grande relação entre as arquiepígrafes e esse prefácio. São 

efetivamente os “primeiros cantos de um pobre poeta”, o qual aliás aparentemente 

manifesta certa consciência de sua falta de amadurecimento. Nele pairam morte e 

vida, há a poesia e a preocupação com a qualidade da produção artística do 

poeta, há amor e há Deus. Estes elementos aparecem de forma especular, ou 

seja, na ordem inversa à enumeração de Lamartine: Dieu, amour et poésie... 

dialogando, assim, com as arquiepígrafes. Álvares não tratou explicitamente em 

suas poesias do aspecto místico, religioso, messiânico tão presente em outros 

autores românticos. 0 tema amoroso habita o espaço criativo. Amor e poesia são

poema. No verso de Bocage, tem-se a oposição vida/morte que dialoga com o 

epigrama de Lamartine, já que Dieu, amour et poésie são as três palavras que o 

poeta francês diz desejar sejam inscritas sobre seu túmulo. Cantando, no entanto, 

não deve de forma alguma ser negligenciado em prol da temática vida/morte, 

sempre tão citada por estudiosos. Em cantando, tem-se, de imediato, a 

preocupação estética do poeta, já que cantar pode significar compor, escrever, 

poetar... e dialogará com a poésie de Lamartine. Existe, nessas duas epígrafes, 

uma dupla preocupação/mensagem complementar uma de ordem estética e outra 

de ordem temática.

Na página seguinte, tem-se um prefácio, sem título. Cabe aqui verificar se 

as duas arquiepígrafes mantêm alguma forma de diálogo com esse texto.18

18 Não será analisado aauí o prefácio em questão, apenas suas relações com as epígrafes.
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as prioridades alvaresianas. “Deus” aparece por vezes nas epígrafes (ou nos 

poemas de onde estas foram extraídas) de forma complementar à tríade da 

arquiepígrafe lamartiniana. “Deus” parece estar inexoravelmente presente em 

suas poesias pelo culto à Natureza, que substitui facilmente o misticismo religioso 

e corresponde aos cânones estabelecidos pelo movimento romântico ocidental. 

Passa-se agora, mais especificamente, à análise das epígrafes hugoanas na Ura 

dos vinte anos.

O conjunto de poesias que apresentam epígrafes hugoanas na Lira dos 

vinte anos pode ser assim visualizado:

NA MINHA
TERRA

La beauté c’est le front, 1’amour
[c’est la couronne: 

Laisse-toi couronner!
V. Hugo.

Hier, la nuit d’été, que nous prêtait 
[ses voiles, 

É’tait digne de toi, tant elle avait 
[d’étoiles!

V. Hugo.

Oeuvres, II, Bruxelles, 1837, 
p.564 (Les Chants du 
Crépuscule, poésie Dix- 
Huitième).

Oeuvres, II, Bruxelles, 1837, 
p.564 (Les Chants du 
Crépuscule, poésie Dix- 
Huitième).

Laisse-toi donc aimer! - Oh!
[1’amour, c est la vie.

C’est tout ce qu’on regrette et tout
[ce qu'on envie 

Quand on voit sa jeunesse au
[couchant décliner.
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218 AMOR

V. Hugo.
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Victor Hugo sempre prezou os prefácios, atribuindo-lhes uma função não 

somente introdutória, como também metalingúística, crítica e elucidativa das obras 

que precedem. Vários de seus prefácios ganharam notoriedade como verdadeiros 
manifestos estéticos (o prefácio de Cromwell, sobre o grotesco e o sublime, 

conhecido de Álvares. é o melhor exemplo). É o caso, também, dos prefácios de 

suas outras obras teatrais: justificando ou esclarecendo temas gerais ou pessoais, 

históricos, Victor Hugo busca sempre o contato com o leitor/espectador. Conjuntos 

poéticos também são prefaciados.

No prefácio de Les chants du crépuscule. o autor fornece os elementos 

para a melhor apreciação da obra que introduz, manifestando suas preocupações 

estéticas com a inserção do artista no mundo em que vive, que vê e que traduz ao 

escrever/criar. Como se pode ver, esta também é uma preocupação do poeta 

brasileiro: um artista deve pertencer à sua época - esta parece ser a fórmula 
unânime de perpetuação do objeto artístico.

Duas epígrafes extraídas de um só poema
Les chants du crépuscule

TARDE DE 
VERÃO

Quand la mort est si belle, 
II est doux de mourir.

Viens!
Que 1’arbre pénétré de parfums et

[de chants,

Oeuvres, II, Bruxelles, 1837, 
p.571 (Les Chants du 
Crépuscule - Vingt-Huitième).

Et 1’ombre et le soleil, et 1’onde et
[la verdure, 

Et le rayonnement de toute la [
[nature

Fassent épanouir comme une
[double fleur

La beauté surton front, et 1’amour 
[dans ton coeur! 
V. Hugo.
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Moí, j’étais devant toi, plein de joie et de flamme, 
Car tu me regardais avec toute ton âme!
J’admirais la beauté dont ton front se revêt.
Et sans même qu’un mot révélât ta pensée, 
La tendre rêverie en ton coeur commencée

Dans mon coeur s’achevait!

Et je bénissais Dieu, dont la grâce infinie 
Sur la nuit et sur toi jeta tant d'harmonie, 
Qui, pour me rendre calme et pour me rendre heureux, 
Vous frt, la nuit et toi, si belles et si pures, 
Si pleines de rayons, de parfums, de murmures,

Si douces toutes deux!

Hier, la nuit d’été, qui nous prêtait ses voiles, 
Était digne de toi, tant elle avait d’étoilesI
Tant son calme était frais! tant son soufflé était doux!
Tant elle éteignait bien ses rumeurs apaisées!
Tant elle répandait d’amoureuses rosées

Sur les fieurs et sur nous!

Les chants du crépuscule, concebido entre 1830 e 1835, engloba poemas 

de cunho amoroso, político e religioso. A crítica leva em consideração a fase 

amorosa de Victor Hugo nesse período. Não poderia ser de outra maneira, pois a 

duplicidade amorosa aparece de modo flagrante nos poemas ora dedicados à 

esposa Adèle, ora dedicados à sua amante, Juliette Drouet. Há, 

conseqúentemente, no campo amoroso, o que se poderia chamar de abundância 

afetiva. No campo político, uma busca de harmonia sempre crítica, em virtude do 

contexto político francês, é observada: Victor Hugo participa não só como 

intelectual da política em seu país, mas ativamente como parlamentar. Do ponto 

de vista religioso, há misticismo romântico. Filosoficamente, os dois últimos 

elementos parecem interagir: amor e fé. Essa é a palheta que se apresenta em 

Les chants du crépuscule.

Vale aqui apresentar o primeiro poema de Les chants du crépuscule, do 

qual Álvares de Azevedo extraiu duas epígrafes:19

XXI20

19 Optou-se por um maior detalhamento inicial na análise dos poemas. Na seqúência das análises, 
o detalhamento dá lugar a mais sínteses interpretativas.
20 HUGO, 1964b, v.2, p.873-4.
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Esse primeiro poema inaugura, em Les chants du crépuscule, a série de 

peças inspiradas em Juliette Drouet, amante de Victor Hugo. A paixão impera, 

sobrepõe-se à natureza e vence a morte. O amor/paixão é o elemento nuclear do

II n’est rien sous le ciei qui n’ait sa loi secrète, 
Son lieu cher et choisi, son abri, sa retraite, 
Oú mille instincts profonds nous fixent nuit et jour; 
Le pêcheur a la barque oú 1’espoir 1’accompagne, 
Les cygnes ont le lac, les aigles la montagne, 

Les âmes ont l’amour!

Ce qui remplit une âme, hélas! tu peux m’en croire, 
Ce n’est pas un peu d’or, ni même un peu de gloire, 
Poussière que 1’orgueil rapporte des combats;
Ni 1’ambition folie, occupée aux chimères, 
Qui range tristement les écorces amères 

Des choses d’ici-bas;

C’est Dieu qui mit l’amour au bout de toute chose, 
L’amour en qui tout vit, 1’amour sur qui tout pose! 
Cest Dieu qui fait la nuit plus belle que le jour. 
C’est Dieu qui surton corps, majeune souveraine, 
A versé la beauté, comme une coupe pleine, 

Et dans mon coeur 1’amour!

Non, il lui faut, vois-tu, l’hymen de deux pensées, 
Les soupirs étouffés, les mains longtemps pressées, 
Le baiser, parfum pur, enivrante liqueur, 
Et tout ce qu’un regard dans un regard peut lire, 
Et toutes les chansons de cette douce lyre 

Qu’on appelle le coeur!

Laisse-toi donc aimer! - Oh! 1’amour, c’est la vie. 
Cest tout ce qu’on regrette et tout ce qu’on envie 
Quand on voit sa jeunesse au couchant décliner. 
Sans lui rien n’est compiet, sans lui rien ne rayonne. 
La beauté c’est le front, 1’amour c’est la couronne: 

Laisse-toi couronner!

Oh oui, bénissons Dieu dans notre foi profonde! 
C’est lui qui fit ton âme et qui créa le monde! 
Lui qui charme mon coeur! lui qui ravit mes yeux! 
Cest lui que je retrouve au fond de tout mystère! 
Cest lui qui fait briller ton regard sur la terre 

Comme 1'étoile aux cieux!
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Como aparece o par amoroso, o eu e a amada? Em carne e osso, um 

diante do outro (5), feliz (6), correspondido (7), harmonioso (8).

A natureza, como pano de fundo, empresta seus elementos ao idílio (1), 

agindo sobre os amantes (2).

A amada é suoerior à natureza (3), pois é a natureza que precisa se tornar 

digna dela. Ou seja, a perfeição encontra-se no amor, que é forte e a natureza 

aparece como mera coadjuvante dessa cena e a ela se adapta, tornando-se 

merecedora de participação (4).

Moi, j’étais devant toi, (5) plein de joie et de flamme, (6) 
Car tu me regardais avec toute ton ãme! (7) 
J admirais la beauté dont ton front se revêt.
Et sans même qu’un mot révélãt ta pensée, 
La tendre rêverie en ton coeur commencée

Dans mon coeur sachevait I (8)

Hier, la nuit d’été, qui nous prétait (1) ses voiles, 
Était digne de toi, (3) tant elle avait d’étoiles!
~ant son calme était frais! tant son soufflé était doux!
Tant elle éteiqnait bien ses rumeurs apaisées! (4)
Tant elle répandait d’amoureuses rosées

Sur les fleurs et sur nous! (2)

Et je bénissais Dieu (10), dont la grâce infinie
Sur la nuit et sur toi jeta tant d’harmonie, (11)
Qui, pour me rendre calme et pour me rendre heureux,
Vous fit, la nuit et toi, si belles et si pures,
Si pleines de rayons, de parfums, de murmures,

Si douces toutes deux! (12)

Oh oui, bénissons Dieu dans notre foi profonde! (13) 
Cest lui qui fit ton ãme et qui créa le monde!
Lui qui charme mon coeur! lui qui ravit mes yeux! 
Cest lui que je retrouve au fond de tout mystère! 
Cest lui qui fait briller ton reqard sur la terre 

Comme 1’étoile aux cieux! (14)

poema. É importante observar como se estabelece, já nos primeiros versos, a 

relação com a natureza, como ela se submete ao quadro amoroso.
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O compartilhar da emoção é gradativo. Os elementos de base do poema 

permanecem, mas o sentimento se expande gradativamente de forma a incluir os 

leitores nessa felicidade pela fé em algo maior e mais poderoso. Dessa forma 

envolvidos pelo poeta, o leitor não pode mais esquivar-se de um possível diálogo 

então estabelecido. 0 verso seguinte parece concluir o relacionamento inicial com 

a amada, ao mesmo tempo que assegura definitivamente o diálogo com o leitor. A 

segunda pessoa do discurso pode aqui ser tanto a amada quanto os leitores (16). 

Laisse-toi donc aimer! conclui a primeira parte, mais intimista, e inicia uma 

segunda de cunho mais filosófico, metafísico e universalizante. A sexta estrofe 

constitui-se gancho, um eixo na poesia, em que o particular torna-se geral (17). 

Em Laisse-toi couronner!, perguntar-se-ia o leitor se o Eu-lírico refere-se a ele, à 

amada ou a ambos (18).

Uma vez estaoelecida essa cena pictural nas duas primeiras estrofes, onde 

é enfatizada a figura amada como referencial da natureza e do eu, o Eu-lírico 

inicia uma evocação mística e agradece a Deus (10) a existéncia/criação dos 

elementos que compõem a cena (11), responsabilizando-o por sua felicidade (12). 

Em seu elã, a evocação se multiplica, o eu convida a amada a juntar-se a ele em 

sua evocação/agradecimento (13), relacionando sempre a amada aos fenômenos 

da natureza (14). De forma mais cósmica, envolve até mesmo o leitor, o je torna- 

se nous, inicialmente relativo ao casal, para que, em seguida, todos possam 

agradecer a Deus a existência do amor e de noites mais belas que os dias (15).

Laisse-toi donc aimer! (16) - Oh! Tamour, c’est la vie. 
Cest tout ce qu’on reqrette et tout ce qu'on envie 
Quand on voit sa jeunesse au couchant décliner. 
Sans lui rien n’est complet, sans lui rien ne rayonne. 
La beauté c’est le front, Tamour c'est la couronne: (17)

Laisse-toi couronner! (18)

Cest Dieu qui mit Tamour au bout de toute chose. 
L amour en qui tout vit, Tamour sur qui tout pose! 
Cest Dieu qui fait la nuit plus belle que le iour. (15) 
Cest Dieu qui surton corps, ma jeune souveraine, 
A versé la beauté, comme une coupe pleine, 

Et dans mon coeur Tamour!
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As três últimas estrofes aprofundam o pensamento existencial do Eu-lírico 

que contrapõe as conquistas materiais (19), as glórias terrestres (20) e os 

sentimentos mesquinhos e ilusórios (21) aos prazeres concretos de uma relação 

amorosa: elementos terrestres, materiais, externos ao ser humano (...des choses 

d’ici bas) (22), contra elementos internos (23), e não celestiais ou divinos, porém 

equivalentes a eles pela contraposição: pensamentos, emoções, poesias (toutes 
les chansons de cette douce lyre qu’on appelle le coeur).

Nas duas últimas estrofes, a interpelação inicial (25) continua o diálogo com 
o leitor. Em seguida, deve-se observar que on e nous (26) não se referem apenas 

ao par amoroso do poema, mas se estendem a todos os que o lêem e a todas as

pessoas que amam.

A última estrofe do poema apresenta um encerramento conclusivo, 

mesclando homem e natureza, harmonizando conteúdo e continente como 

espaços internos e externos. Espaços reflexivos, convidativos, harmoniosos, 
deleitosos..., todos tipicamente locus amoenus, no poema francês.

II n’est rien sous le ciei qui n’ait sa loi secrète, 
Son lieu cher et choisi, son abri, sa retraite, 
Oú mille instincts profonds nous (26) fixent nuit et jour; 
Le pêcheur a la barque oú 1’espoir 1’accompagne, 
Les cygnes ont le lac, les aigles la montagne, 

Les âmes ont l’amour!

Ce qui remplit une âme, hélas! tu peux m’en croire, (25)
Ce n’est pas un peu d’or, (19) ni même un peu de qloire, (20) 
Poussière que rorqueil (21) rapporte des combats;
Ni rambition folie, occupée aux chimères, (21)
Qui ronge tristement les écorces amères

Des choses d’íci-bas; (22)

Non, il lui faut, vois-tu, (25) 1’hymen de deux pensées, 
Les soupirs étouffés, les mains lonqtemps pressées, 
Le baiser, parfum pur, enivrante liqueur, 
Et tout ce qu’un reqard dans un regard peut lire, 
Et toutes les chansons de cette douce lyre (23) 

Qu’on (26) appelle le coeur!
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Observe-se a primeira poesia na qual o poeta brasileiro utilizou o trecho de 

Victor Hugo como epígrafe:

O segundo trecho é a sexta estrofe da poesia aqui apreciada, excluindo-se 

o quarto verso, e aparece como epígrafe do poema “Na Minha Terra”:

Álvares de Azevedo extraiu dois trechos essenciais dessa poesia de Victor 

Hugo e os utilizou como epígrafe em dois de seus poemas, aparentemente muito 

diferentes, presentes na primeira parte da Ura dos vinte anos. O primeiro trecho é 

o início da poesia e epigrafa o poema “Sonhando”:

Hier, la nuit d’été, que nous prêtart ses voiles, 
Était digne de toi, tant elle avait d étoiles!

Laisse-toi donc aimer! - Oh! 1'amour, c’est la vie. 
C’est tout ce qu’on regrette et tout ce qu’on envie 
Quand on voit sa jeunesse au couchant décliner.

La beauté c’est le front, 1’amour c’est la couronne: 
Laisse-toi couronner!

A praia é tão longa! e a onda bravia 
As roupas de gaza te molha de escuma; 
De noite - aos serenos - a areia é tão fria, 
Tão umido o vento que os ares perfuma!

És tão doentia!
Não corras assim!
Donzella, onde vais?
Tem pena de mim!

Na praia deserta que a lua branqueia, 
Que mimo! que rosa! que filha de Deus! 
Tão pallida - ao vêl-a meu ser devaneia, 
Suffoco nos lábios os hálitos meus!

Não corras na areia, 
Não corras assim! 
Donzella, onde vais? 
Tem pena de mim!

Hier, la nuit d’été, que nous prêtart ses voiles, 
Était digne de toi, tant elle avait d’étoiles!

V. HUGO.

SONHANDO21

21 AZEVEDO, A. de, 1942. v.1, p.12-4.
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Aqui no meu perto vem antes sonhar 
Nos longos suspiros do meu coração: 
Eu quero em meus lábios teu seio aquentar, 
Teu collo, essas faces, e a gélida mão...

Não durmas no mar!
Não durmas assim.
Estatua sem vida, 
Tem pena de mim!

E a vaga crescia seu corpo banhando, 
As candidas fôrmas movendo de leve!
E eu vi-a suave nas aguas boiando
Com soltos cabellos nas roupas de neve!

Nas vagas sonhando
Não durmas assim;

E o pallido mimo da minha paixão 
Num longo soluço tremeu e parou; 
Sentou-se na praia; sozinha no chão 
A mão regelada no collo pousou!

Que tens, coração, 
Que tremes assim? 
Cansaste, donzella? 
Tem pena de mim!

Dormia - na fronte que niveo suar! 
Que mão regelada no languido peito! 
Não era mais alvo seu leito do mar, 
Não era mais frio seu gélido leito!

Nem um resonar!...
Não durmas assim!
Ó pallida fria,
Tem pena de mim!

A brisa teus negros cabellos soltou, 
O orvalho da face te esfria o suor; 
Teus seios palpitam - a brisa os roçou, 
Beijou-os, suspira, desmaia de amor!

Teu pé tropeçou...
Não corras assim!
Donzella, onde vais?
Tem pena de mim!

Deitou-se na areia que a vaga molhou, 
Immovel e branca na praia dormia;
Mas nem os seus olhos o sono fechou 
E nem o seu collo de neve tremia.

O seio gelou?..
Não durmas assim! 
Ó pallida fria, 
Tem pena de mim!
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Se, por um lado, a lua branqueia a praia (1); por outro, a donzela é pálida 

(2). Constatação pnmeira e simples: a donzela está na praia e o único contato 
entre natureza e amada é executado pelos pés da amada que tocam a areia (3).

As três primeiras estrofes estabelecem a relação de contato e interação da 

natureza com a amada. O cenário (situação espaço-temporal): a natureza/praia - 

à noite - é preenchido pela presença da amada/donzela. São esses os dois 

elementos básicos e recorrentes que nos interessam. Uma e outra apresentam 
qualificativos semelhantes.

A praia é tão longa! (5) e a onda bravia
As roupas de qaza te molha de escuma; (6) 
De noite - aos serenos (7) - a areia (7) é tão fria, 
Tão umido o vento (7) que os ares perfuma!

És tão doentia! (8)
Não corras assim!
Donzella, onde vais?
Tem pena de mim!

E a imagem da virgem nas aguas do mar 
Brilhava tão branca no limpido véu! 
Nem mais transparente luzia o luar
No ambiente sem nuvens da noite do céu!

Nas aguas do mar
Não durmas assim!
Não morras, donzella.
Espera por mim!

Donzella, onde vais? 
Tem pena de mim!

Na praia deserta que a lua branqueia, (1) 
Que mimo! que rosa! que filha de Deus! 
Tão pallida (2) - ao vêl-a meu ser devaneia, 
Suffoco nos lábios os hálitos meus! (4)

Não corras na areia, (3) 
Não corras assim! 
Donzella, onde vais? 
Tem pena de mim!
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É na terceira estrofe que se pode observar o contato, mais íntimo e 

flagrante, efetivo da natureza (totalmente personificada, dotada de movimentos 

humanos) com a amada: a brisa solta seus cabelos negros (9), o orvalho esfria o 

suor de sua face (10). novamente a brisa, agora roçando os seus seios palpitantes 

(11), beija-os (12), para, finalmente, suspirar e desmaiar (13). Esse contato é 

sensual, o poeta erotíza a natureza. Envolvida pela natureza e seu movimento, a 

amada tropeça (14).

O movimento acelerado da corrida da amada vai, a partir da quarta estrofe, 
sofrer uma desaceleração (15) até a imobilidade, pontuada apenas pelo 

movimento de sentar-se (16) e pelo gesto de passar sua mão pelo colo (17). 
Nesse trecho, a ação está centrada no movimento (em vista da imobilidade) da

Na segunda estrofe, a praia é qualificada "longa” (5), superior em forças à 

delicadeza da donzela, conseqúentemente ela engloba a donzela; daí a escuma 

da onda bravia molhar suas roupas de gaza (6). A onda, parte da praia, molha a 

roupa, parte da donzela, o contato natureza/amada ainda é realizado por 

intermediários. Outros elementos vêm enriquecer o cenário: o sereno, a areia fria, 

o vento úmido, os ares perfumados (7). Essa “superioridade” é acentuada pela 

qualificação da amada como doentia, opondo a grandeza da natureza à sua 
fragilidade.

E o pallido mimo da minha paixão 
Num longo soluço tremeu e parou; (15) 
Sentou-se na praia; (16) sozinha no chão 
A mão regelada no collo pousou! (17) 

Que tens, coração, 
Que tremes assim? 
Cansaste, donzella? 
Tem pena de mim!

A brisa teus negros cabellos soltou, (9)
O orvalho da face te esfria o suor; (10)
Teus seios palpitam - a brisa os roçou, (11)
Beijou-os, (12) suspira, desmaia de amor! (13)

Teu pé tropeçou... (14)
Não corras assim!
Donzella, onde vais?
Tem pena de mim!
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A areia, estática e molhada pela água (molhou - no passado) (18), recebe o 

corpo da amada imóvel. A imobilidade da amada é atribuída ao sono (19) e não à 

morte, porém há indicações de morte nessa imobilidade (20). Esta é uma 
recorrência em Álvares de Azevedo. A palidez, já presente quando do movimento 

da donzela, comparada à brancura da lua, agora equivale à alvura do mar, seu 

leito (21). O vento úmido, que outrora perfumava os ares, agora gela esse leito 

(22). O elemento aéreo, vento, brisa, desaparece por completo. Não há ar, não há 

sons (23).

Finalmente, o eu faz conhecer o desejo de eliminar a distância entre ele e a 

amada, mas, mesmo assim, continua-se no plano do ideal, do desejado. Ele não 
pode ir até ela e lhe pede que venha até ele (24). O eu, que desde a primeira 

estrofe parece reter sua respiração ante a visão da cena da amada correndo na

amada. A natureza parece acompanhar essa imobilidade. Não há vento, não há 
brisa.

Deitou-se na areia que a vaga molhou, (18) 
Immovel e branca na praia dormia;(19) 
Mas nem os seus olhos o sono (19) fechou 
E nem o seu collo de neve tremia. (20)

O seio gelou?.. (20) 
Não durmas assim!
Ó pallida fria, (20) 
Tem pena de mim!

Dormia (19) - na fronte que niveo suar!
Que mão regelada no languido peito! (20) 
Não era mais alvo (21) seu leito do mar, 
Não era mais frio seu gélido (22) leito!

Nem um resonarL. (23) 
Não durmas assim!
Ó pallida fria, 
Tem pena de mim!

Aqui no meu peito vem antes sonhar (24) 
Nos longos suspiros do meu coração: (25) 
Eu quero em meus lábios teu seio aquentar, 
Teu collo, essas faces, e a gélida mão... (26)

Não durmas no mar!
Não durmas assim.
Estatua sem vida, (27) 
Tem pena de mim!
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A natureza voita a agir, alheia ao corpo inerte da amada (28), provocando o 

único movimento possível (29) e a fusão definitiva amada/natureza. A natureza 

engloba, incorpora, toma posse da amada que. se no movimento inicial fugia do 

Eu-lírico, correndo, agora se vai com a natureza, nela fundida (30). Após o 

momento de imobilidade, há uma retomada do movimento pela natureza.

Fusão completa da amada e da natureza (31), distanciando-se ainda mais 
do eu que, sem ter saído de sua imobilidade contemplativa, admira agora a 

natureza/amada estática, brilhante, transparente, desprovida de nuvens (32). 
Unem-se, finalmente, sono e morte (33). Resta a súplica do Eu-lírico, e a 

impossibilidade de movimentar-se permanece (34). Nessa imcompletude amorosa,

praia (Suffoco nos laoios os hálitos meus!), manifesta o desejo de contato com a 

amada. Essa súplica ainda é idealizada nos dois primeiros versos da estrofe 

seguinte, pois a meiáfora indica o convite ambíguo: almeja ele que a donzela 

venha junto a seu peito ou que ela penetre em seu coração (25)? Porém, o desejo 

mais concreto se revela nos dois versos seguintes: o toque dos lábios nos seios, 

no colo, nas faces, na mão (26). Revelação inútil, pois já não é mais à donzela que 

ela é feita, e sim a uma “estátua sem vida” (27). Inútil duplamente, considerando- 

se que mesmo na mobilidade inicial a voz do eu não chegava à donzela.

E a vaga crescia seu corpo banhando, (28) 
As candidas fôrmas movendo de leve! (29) 
E eu vi-a suave nas aguas boiando (30) 
Com soltos cabellos nas roupas de neve!

Nas vagas sonhando
Não durmas assim;
Donzella, onde vais? (30) 
Tem pena de mim!

E a imagem da virgem nas aguas do mar (31) 
Brilhava tão branca no límpido véu!
Nem mais transparente luzia o luar
No ambiente sem nuvens da noite do céu! (32)

Nas aguas do mar
Não durmas assim!
Não morras, donzella. (33)
Espera por mim! (34)
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Uma vez anansados e comentados individualmente os poemas, passa-se 

ao cotejo das duas obras, como se segue. São dois poemas de cunho amoroso. 
Deste ponto de vista, há em abundância em Victor Hugo o que falta em Alvares de 

Azevedo quanto à natureza e ao par amoroso nela inserido: harmonia, amor 

correspondido.

De que forma os dois poetas se apropriam e tratam da natureza?

Como já observado, em Victor Hugo a natureza é utilizada para exaltar a 

amada e o Eu-lírico alcança uma harmonia cósmica. A natureza está a serviço do 
Eu-lírico. Já, em Alvares de Azevedo, a amada se submete à natureza. Saliente- 

se que tanto a praia-cenário como a mulher, objeto do desejo, são percorridos 

pelo ar. A interação natureza/amada dá o movimento do poema. Para os leitores, 
o Eu-lírico participa dessa paisagem pela VOZ, mesmo que interior. Ele sussurra, 

murmura, sua PALAVRA é movida pelo ar; observe-se, contudo, como lhe é 
impossível clamar, gritar; falta-lhe o ar para inserir-se tanto na paisagem como na 

relação amorosa. A aoundância ou a falta de ar remetem o leitor à vida e à morte. 
Parece, no entanto, que essa circulação de ar, na paisagem e no pulmão, no 

exterior e no intenor do corpo, concretizando-se em forma de murmúrio, de

a praia - em princípio locus amoenus -, transforma-se, aparentemente, em locus 
horrendus.

transformação, relativa a 

impressão inicial, é válido 

conclusão deste estudo:

A primeira imoressão que se tem, ao ler as poesias de Victor Hugo e de 
Alvares de Azevedo é que, enquanto a do primeiro remete a um quadro estático, 

a do poeta brasileiro sugere movimentos que se encadeiam. O narrador de Victor 

Hugo é pintor e participa do próprio quadro, mas o de Alvares de Azevedo não 

pode estar na cena parece-lhe impossível deixar de ser voyeur e seguir sua 

personagem. Ressaite-se desde já essa primeira 

diferentes pontos de vista do sujeito lírico. Dessa 

destacar aqui um termo que será essencial à 

impossibilidade.
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Anatomicamente, a parte do corpo da amada mais desejada é o seio/colo e 

a boca, ou seja, partes superiores do corpo, pelas quais o ar circula e os sons são 

emitidos. Essa relação dialógica amada/natureza se estabelece, pode-se dizer, 

essencialmente pela orisa, pelo vento, ou seja, pelo ar como matéria vital. A partir 

dessa interação, o ar passa e geralmente se rarefaz tanto na natureza quanto na 

mulher amada. Não se trata apenas de uma personificação, pois a amada que ali 

está não é em si uma pessoa, é um elemento estético, e somente com outro 

elemento estético poderá interargir. Assim, enquanto a estética hugoana busca 

metaforizar da forma mais retórica, por comparações, personificando a natureza 
ou reificando a amada, Álvares de Azevedo já parte da estetização mais pura, 

igualando-as de saída.

Como explicar o fato de um outro segmento dessa mesma poesia poder ser 
matéria de epígrafe a uma poesia como “Na Minha Terra”?

suspiro, conduz muito mais à evocação, ao desejo, ao anseio de VIDA22 do que de 

MORTE (indo ao encontro das epígrafes iniciais da Lira: “Cantando a vida, como o 

cysne a morte” de Bocage e “Dieu, amour et poésie sont les trois / mots que je 

voudrais seu/s graver sur / ma pierre, si je mérite une pierre” - de Lamartine). A 
partir dessa interpretação, vida e morte se equivalem.23 Sem perder a carga 

referencial, são elementos apenas eminentemente estéticos. Ambos carregam em 

si a possibilidade de exaltação romântica, passíveis de idealização semelhante.

22 O locus horrendus sena realmente o locus amoenus, mesmo sendo a morte nele evocada.
23 Segundo Hegel, “Na concepção de mundo romântica, a morte tem o significado da negatividade, 
isto é, da negação da negação, e por isso, transforma-se tanto numa afirmativa, como num 
ressurgimento do espírito a partir da sua mera naturalidade e finitude inadequada. A dor e a morte 
da subjetividade agonizante convertem-se em regresso a si. em satisfação, bem-estar, e nessa 
existência afirmativa e reconciliada que o espírito somente pode atingir mediante a cessação da 
sua existência negativa, na qual ele está isolado da sua verdade e da sua vida reais” (HEGEL, 
1992, p. 107-9).
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E o longo valle de florinhas cheio
E a nevoa que desceu, 

Como véu de donzella em branco seio,
As estrelas do céu.

A restinga d’areia onde rebenta 
O oceano a bramir, 

Onde a lua na praia macilenta 
Vem pallida luzir;

E a nevoa e flores e o doce ar cheiroso 
Do amanhecer na serra,

E o céu azul e o manto nebuloso 
Do céu da minha terra;

E os monotonos sons de uma viola 
No tardio verão,

E a estrada que além se desenrola 
No véu da escuridão;

Laisse-toi donc aimer! - Oh! 1’amour, c’est la vie. 
C’est tout ce qu’on regrette et tout ce qu’on envie 
Quand on voit sa jeunesse au couchant décliner.

La beauté c’est le front, l’amour c’est la couronne: 
Laisse-toi couronner!

Amo o vento da noite sussurrante
A tremer nos pinheiros

E a cantiga do pobre caminhante
No rancho dos tropeiros:

NA MINHA TERRA24

24 AZEVEDO, A. de, 1942. v.1, p.43-7.
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Minha terra sombria, és sempre bella, 
Inda pallida a vida

Como o sono innocente da donzella 
No deserto dormida!

Se adormeço tranquillo no teu seio 
E perfuma-se a flôr,

Que Deus abriu no peito do poeta, 
Gotejante de amor?

No italiano céu nem mais suaves
São da noite os amores. 

Não tem mais fogo o cântico das aves
Nem o valle mais flores!

Que me importa? se as tardes purpurinas 
E as auroras dali

Não deram luz ás diaphanas cortinas 
Do leito onde eu nasci?

Mais formosa não é: não doire embora 
0 verão tropical

Com seus rubores a alvacenta aurora 
Da montanha natal,

Nem tão doirada se levante a lua
Pela noite do céu

Mas venha triste, pensativa - e núa 
Do prateado véu -

E é saudoso viver nessa dormência 
Do languido sentir,

Nos enganos suaves da existência 
Sentindo-se dormir;

Sonho da vida que doirou e azula
A fada dos amores,

Onde a mangueira ao vento tremula 
Sacode as brancas flores.

Não é mais bella, não, a argentea praia 
Que beija o mar do sul.

Onde eterno perfume a flôr desmaia 
E o céu é sempre azul;

Onde os serros phantasticos roxeiam 
Nas tardes de verão

E os suspiros nos lábios incendeiam 
E pulsa o coração!
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Observe-se, na leitura desse poema de Álvares de Azevedo, sua evolução 

temática e estética. O poema é composto de três partes (I, II e III). Na primeira (I), 

nota-se a descrição, em tom declarativo amoroso, dos elementos naturais e 

humanos, aos pares, e sua correspondência e adequação ao título. Nenhum item

E eu amo as flóres e o doce ar mimoso
Do amanhecer da serra

E o céu azul e o manto nebuloso 
Do céu da minha terra!

E a alma pura nos seus olhos brilha 
Em desmaiado véu,

Como de um anjo na cheirosa trilha 
Respiro o amor do céu!

Melhor a viração uma por uma 
Vem as folhas tremer, 

E a floresta saudosa se perfuma 
Da noite no morrer...

No luar junto á sombra rescendente 
De um arvoredo em flôr.

Que saudades e amor que influe na mente 
Da montanha o frescor!

Cheia de argentea luz do firmamento
Orando por seu Deus,

Então ... eu curvo a fronte ao sentimento 
Sobre os joelhos seus...

E quando sua voz entre harmonias 
Suffoca-se de amor,

E dobra a fronte bella de magias 
Como pallida flôr,

Quando o genio da noite vaporosa 
Pela encosta bravia

Na laranjeira em flôr toda orvalhosa 
De aroma se inebria,

E quando á noite no luar saudoso 
Minha pallida amante

Ergue seus olhos umidos de gozo 
E o labio palpitante...
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Que me importa? se as tardes purpurinas 
E as auroras dali

Não deram luz ás diaphanas cortinas 
Do leito onde eu nasci?

parece escapar ao inventário do poeta: o vento da noite e a cantiga dos tropeiros; 

os sons de uma vioia e a estrada; a praia e a lua, névoa e flores, no céu e na 

serra; no vale: flores, névoa e estrelas. Estabelece-se o cenário de forma 

tipicamente romântica. A segunda parte (I!) inicia-se de forma mais argumentativa, 

buscando justificar o amor à terra descrita na parte anterior. Na verdade, trata-se 

de uma armadilha, pois na sétima estrofe dessa parte, décima segunda do poema, 

encontra-se o eixo ca composição brasileira, tão estrategicamente colocado como 

o segmento francês que serviu de epígrafe a esse poema, no original!

Deparando com essa estrofe, pergunta-se: que terra é essa? 

Aparentemente, o Eu-lírico falava claramente de sua terra natal em um poema nos 

moldes mais ufanistas da época. Nessa estrofe, caracterizada por uma ruptura, 

sem contudo quebrar o ritmo e o tom, confenndo-lhe um esquema de tipo 

especular, o topos natureza torna-se amor; o que era aberto, fecha-se. Descrição 

e argumentação tomam-se devaneio, em estado de sono/sonho, e as partes, 

mesmo se opondo, dialogam, sobretudo se considerada a palavra inicial, “Amo...”. 

As três últimas estrofes da segunda parte (II) constituem um espaço de 

transição/introdução para a terceira parte (III), conclusiva, na qual a paisagem é 

apenas um acessório ao quadro idílico do Eu-lírico com uma suposta amada. 

“Suposta” porque terra e mulher aqui se confundem: à fusão de uma amada com a 
natureza, ou personificação da terra amada? A terra/pátria descrita em um 

primeiro momento passa, então, a ser um espaço outro, não geográfico, mas 

mental e íntimo do eu-narrador. O seio, pela sua ambiguidade, serve de imagem a 

essa passagem: o seio da terra e o seio da donzela. Terra e donzela, assim como 

natureza e amada no poema “Sonhando”, fundem-se. Esse espaço imaginário é o 

único no qual o ato de respirar parece possível. O campo lexical da terceira parte 
é, aliás, bem “oxigenado”: noite vaporosa, frescor, viração, a culminar com “respiro 
o amor do céu”.
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Como se poderia intitular a terceira parte do poema (III)? Se no interior da 
poesia de Álvares de Azevedo se pode observar um esquema especular, seu 

próprio poema sugere uma relação de natureza especular com o poema 

epigrafado: Victor Hugo parte do íntimo para o geral, e Álvares de Azevedo faz o 

caminho inverso. Anteriormente, afirmou-se que a estrofe epigrafada constitui-se 

também espécie de gancho, um eixo do poema, onde o particular torna-se geral. 

Destacando esse segmento como epígrafe, pode-se supor que Álvares de 

Azevedo o considerava, pelo menos, marcante, seja por sua posição estratégica 

na composição, seja pelo tom de exaltação, ou por ambos. A escolha do autor 

recai, então, sobre os versos iniciais do poema de Victor Hugo para servir de 

epígrafe a uma poesia de teor amoroso, e sobre uma estrofe-chave para uma 

poesia, aparentemente, de cunho ufanista/patriota. Conforme observado, há uma 

evolução em “Na minha terra” que reconduz ao tema amoroso. Esse movimento 

circular sugere uma reflexão sobre as concepções estéticas de Álvares de 

Azevedo. Seja qual for o tema, todo elemento é motivo para estetização, 

independentemente das inquietações pessoais do poeta. Jamais havia parecido 

tão patente a demonstração do dialogismo entre o amor e a natureza, ambos 

interagindo no espaço criativo do poema, confirmando o fato de todo tema ser 

pretexto à estetização romântica; o mote final, testemunho da eficiência dessa 

fusão, retoma o tema inicial.

“Na Minha Terra” é efetivamente uma declaração de amor. Nesse aspecto, 
equipara-se ao poema francês. Na verificação do espelhamento formal, inverso, 

atingi-se o espelhamento temático. A “terra” é flagrantemente transformada no 
decorrer do poema. O alvo dessa declaração de amor é a própria terra, 

personificada, estilizada e erotizada. Esse procedimento é recorrente no poeta 
brasileiro, como se verificará a seguir.
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Unil-a (8) ao peito meu - nos lábios delia 
Respirar uma vez cobrando alento;
A divina visão de seus amores
Acordar o meu peito inda um momento!

Como cheirosa (3) e doce a tarde expira! 
De amor e luz inunda a praia bella! 
E o sol já rôxo e tremulo desdobra 
Um iris furta-côr na fronte delia

Meu Deus! que eu morra em paz! (5) não me coroem 
De flores (2) infecundas a agonia!
Oh! não doire o sonhar do moribundo
Lisonjeiro pincel de phantasia!

Exhaundo de dôr e d’esperança (6) 
Posso aqui respirar mais livremente, (7) 
Sentir ao vento dilatar-se a vida, 
Como a flór da lagôa transparente!

Se ella estivesse aqui! no valle agora 
Cái doce a brisa morna (7) desmaiando: 
Nos murmurios do mar (7) fôra tão doce 
Da tarde no pallor viver amando! (9)

Deixai que eu morra só! (5) enquanto o fogo 
Da ultima febre dentro em mim vacilla, 
Não venham illusões chamar-me á vida, (6) 
De saudades banhar a hora tranquilla!

Et 1’ombre et le soleil, et l’onde et la verdure, 
Et le rayonnement de toute la nature 
Fassent épanouir comme une double fleur 
La beauté surton front, et l’amour dans ton coeur!

Viens!
Que 1’arbre pénétré de parfums et de chants,

“TARDE DE VERÃO” E “AMOR”

TARDE DE VERÃO25

25 AZEVEDO. A, de, 1942. v.1, p.84-6.
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Nesse poema de Álvares de Azevedo, a amada está ausente, como na 

maioria de suas criações poéticas. Fala-se de amor, os recursos estéticos da 

epígrafe são utilizados como se houvesse uma amada e, no entanto, trata-se da 

própria natureza... estilizada.

Na leitura do poema francês em sua totalidade, percebe-se a busca de uma 

relação do tipo pseudo-especular, ou seja, o poema brasileiro utiliza-se da 

epígrafe, negando-a aparentemente, espelhando-a às avessas.

Arvore florescente (2) desta vida, 
Que amor, belleza e mocidade encantam, 
Derrama no meu seio as tuas flores (2) 
Onde as aves do céu á noite cantam! (4)

Não tardes, minha vida! no crepúsculo
Ave da noite me acompanha a lyra...
É um canto de amor (4)... Meu Deus! que sonhos!
Era ainaa illusão - era mentira!

Vem! (1) a areia do mar cobri de flores, (2) 
Perfumei de jasmins (3) teu doce leito;
Podes suave, ó noiva de poeta, 
Suspirosa dormir sobre meu peito!

Fulgura a minha amante entre meus sonhos, (8) 
Como a estrella do mar nas aguas brilha: 
Bebe á norte o favonio em seus cabeilos 
Mais suave o aroma (3) que a baunilha.

Da languida pupilla de seus olhos 
Num olhar a desdem entorna amores, 
Como á brisa vernal (7) na relva molle 
O pessegueiro em fiôr (2) derrama flores (2).

Se ella estivesse aqui! jamais tão doce 
O crepúsculo o céu embellecêra, 
E a tarce de verão fôra mais bella 
Brilhando sobre a sua primavera!
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Puisque mai tout en fleur dans le prés nous réclame, 
Viens: Ne te lasse pas de mêler à ton âme 
La campagne, les bois, les ombrages charmants, 
Les larges clairs de lune au bord des flots dormants, 
Le sentier qui finit oú le chemin commence, 
Et l’air et le printemps et 1’horizon immense, 
L’honzon que ce monde attache humble et joyeux 
Comme une lèvre au bas de la robe des cieux! 
Viens! (1) et que le regard des pudiques étoiles 
Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles (1) 
Que l’arbre pénétré de parfums et de chants, (4) 
Que le soufflé embrasé de midi dans les champs, 
Et 1’ombre et le soleil et Ponde et la verdure, (2) 
Et le rayonnement de toute la nature 
Fassent épanouir, comme une double fleur, 
La beauté sur ton front et 1’amour dans ton coeur!

XXXI26

Enquanto no poema brasileiro é verão, no poema francês é primavera: 

beleza e amor, natureza, tudo evoca a vida. Há um apelo, um convite: Viens! (1). 

A quem o Eu-lírico dirige essa súplica? À primavera ou à amada? Parece que em 

ambos os poemas vislumbra-se o desdobramento amada-natureza, revelado na 
combinação hugoana double fleur, presente na epígrafe. Dessa forma, amada e 

primavera se equivaiem: há duplicidade, desdobramentos, multiplicidade nas doze 

estrofes do poema, como um jogo de espelhos.

Comparando o poema de Hugo com o de Álvares de Azevedo, tem-se a 

impressão de uma negação: “não venham ilusões chamar-me à vida”. Ao começo 

de algo, Álvares de Azevedo responde com o fim, o encerramento. O Eu-lírico 

deixa-se levar pelo apelo da natureza, mas recompõe-se no último verso: “Era 

ainda ilusão - era mentira!". O diálogo é patente, como se o Eu-lírico do poema 

brasileiro respondesse a um convite-desafio do correspondente francês. Há um 

espelhamento positivo, de base, e sua transformação em uma relação de caráter 
“repentista”, em que um poema parece ser resposta ao outro (“Le sentier qui finit 

oú le chemin commence”). Nessa resposta, surge, pela primeira vez mais 

claramente nesta análise, entre perfumes e cantos, o elemento aéreo a que se 
referia anteriormente: “Posso aqui respirar mais livremente”. Peito e lábios

26 HUGO, 1964b, v.1, p.889.
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ressaltam a parte sucerior do corpo humano e a impossibilidade do contato, do 

beijo, pois a amada só está presente nos sonhos do Eu-lírico (8). A partir de 

“Viens\", por exemplo, observa-se a aliteração das consoantes velares omitidas na 

transposição (1) sugerindo o movimento do vento. Lembre-se que o gancho entre 

os dois textos é o veroo de correspondência transparente mantido no imperativo e 
que se inicia com um fonema velar: Viens! / Vem!.

Todos os elementos da epígrafe encontram-se multiplicados no poema 

brasileiro: a árvore/arbre e o verde/verdure (2) desdobram-se em “flores”, 

“pessegueiro em flôf. “árvore florescente” (2). Os períumes/parfums (3) também 

acham sua correspondência: “cheirosa e doce”, “mais suave o aroma que a 

baunilha”, “perfumei de jasmim” (3). Os cantos/chants (4) completam os elementos 

sensitivos: “aves do céu á noite cantam”, “é um canto de amor “(4).

O Eu-lírico estabelece o cenário na primeira estrofe e já na segunda solicita 

o leitor de forma plural. Na segunda e terceira estrofes deseja morrer só e em paz 

(5), renegando todo sonho e fantasia; no entanto, anseia viver amando (9). 

Cansado de dor e de esperança, elementos recorrentes, como se verá mais 

adiante, que dialogam com o poema “Amor” (6), o qual se corresponde não 

somente com “Tarde de verão”, mas também com trechos do poema francês 

omitidos de sua epígrafe.

Observe-se que os elementos naturais, em pares, representam o masculino 

e o feminino: “a bnsa morna” e os “murmurios do maf’\ a “brisa vemaf e o 
“pessegueiro em flôf’. realizando, no espaço poético, a união tão desejada na 

sexta estrofe (8).

A amada não chega, mas o entardecer prossegue. O período do dia mais 

prezado pelos ultra-românticos chega: a noite. Mais amada que uma verdadeira 
mulher. Quem o Eu-lírico aguardava ansioso? A noite ou a amada?

Afirmou-se antes que “Tarde de verão” dialoga com o poema “Amor”, a 
última poesia analisada neste estudo, com epígrafe hugoana na Ura. Em “Amor” 

parece haver uma harmonia, rara em Álvares de Azevedo. São 3 estrofes, que 
parecem, a título de estudo, resumir de forma muito simples considerações 

apresentadas anteriormente. O verdadeiro amor do Eu-lírico é uma idealização de
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todos os ingredientes do poema romântico: a noite e todos os elementos naturais, 

propícios à criação.

O espaço geográfico do cenário se restringe no último poema de Álvares de 

Azevedo aqui analisado. O título e a epígrafe anunciam mais uma vez o recorrente 

par AMOR e MORTE(1), tão consagrado pelos românticos. Veja-se o poema:

Amemos! (3) quero de amor 
Viver (10) no teu coração! 
Soffrer e amar essa dôr (8) (12) 
Que desmaia de paixão! 
Na tu’alma, em teus encantos 
E na tua pallidez
E nos teus ardentes prantos 
Suspirar (4) de languidez! (7)

Vem, anjo, minha donzella, 
Minh’alma, meu coração! 
Que norte, que noite bella! 
Como é doce a viração!
E entre os suspiros do vento (5) 
Da noite ao molle frescor, (6) 
Quero viver um momento, 
Morrer contigo de amor! (2) (14)

Quero em teus lábios beber 
Os teus amores do céu, 
Quero em teu seio morrer (13) 
No enlevo do seio teu!
Quero viver d’esperança, (11) 
Quero tremer e sentir! 
Na tua cheirosa trança 
Quero sonhar (9) e dormir!

Quand la mort (1) est si belle, 
II est doux de mourir.

27 AZEVEDO. A. de, 1942. v.1, p.218-9.
28 Esses quatro últimos versos dessa estrofe serviram de epígrafe ao poema "Pensamento de 
amor", de Castro Alves.
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Apelo, prece, convite, o Eu-lírico chama a amada para o momento amoroso 

que culmina, aqui, na morte amorosa (2). O imperativo iniciai, “Amemos” (3), inclui 

o leitor nesse convite. Os elementos naturais estão harmoniosos, não há exageros 

ou escassez, os suspiros do Eu-lírico (4) se confundem com os do vento (5), e o 

mole frescor da noite (6) com a sua própria languidez (7). Como no poema 
anterior, elementos naturais femininos e masculinos se combinam: “os suspiros do 

vento” (5), interagindo com o “molle frescor da noite” (6).
Essa morte amorosa não é um pesadelo:29 apesar da consciência do amor 

representar dor e sofrimento (8), trata-se de um sonho bom e desejado (9). Há 

uma estranha harmonia nesses versos que não parece corresponder ao estilo 

alvaresiano, pelo menos em um primeiro sentido. O Eu-lírico deseja “viver de 

amor" (10), “viver de esperança" (11) e (aparentemente) de modo paradoxal, 

“soffrer e amar essa dor” (12), “em teu seio morrer “ (13), nas duas primeiras 

estrofes, para na terceira e derradeira “viver um momento, morrer contigo de 

amor“ (14). Ele une. então, a noção de vida e de morte, sugerindo o prazer, o gozo 

da vida na morte. Os dois versos de Victor Hugo, fora de seu contexto original 

(como se verá logo a seguir), apoiam o ambiente de felicidade do poema. A morte 

aqui é vida. A morte tão ansiada pelo Eu-lírico, concluindo o poema e seus apelos, 

representa, além da consumação do ato amoroso, a reciprocidade desse gozo. 

Poeticamente, morrer pode significar viver de amor, perder-se de amor. Assim, 

quando a morte é tão bela, é suave morrer, como diz a epígrafe.

Dessa forma, o poema sugere pelo menos dois níveis de interpretação: o 
ingénuo, onde “ardentes prantos” e “lábios" correspondem efetivamente a uma 

primeira acepção desses termos; e o erótico, revelado como um aspecto mais 

sensual do movimento geral do poema. Atente-se para a similaridade da imagem 
dos versos “Quero em teus lábios beber1’ / “Os teus amores do céu” com o verso 

omitido da epígrafe do poema “Tarde de verão", “Comme une lèvre au bas de la 

robe des cieuxl”, diálogo eminente com o texto hugoano, não citado.

29 Em análise do poema 'Meu sonho”, Antonio Cândido comenta que, apesar do título, o sonho em 
questão “parece mais um oesadelo” (CÂNDIDO, 1989b, p.40).
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Em Esmeralda, este trecho faz parte de um diálogo entre Phoebus e Claude 

Frollo a propósito do amor da cigana. O religioso adverte Phoebus sobre os 

perigos de tal relação, inclusive perigo de morte. Na peça de Victor Hugo, a morte 

sugerida nessa passagem será efetivamente real no enredo, mas no poema de 
Álvares ela é, pode-se dizer, metaforizada e estilizada, marcando a apropriação e 

transformação desse elemento pelo autor brasileiro.
Esse poema de Álvares de Azevedo, estranhamente otimista, inicialmente 

espelha-se no contexto imediato do trecho francês e, em seguida, contrapõe-se ao 

contexto geral do trecho dentro da obra hugoana. Cabe aqui salientar que as três 

epígrafes hugoanas extraídas das peças teatrais situam-se em momentos cruciais 

da intriga e ressaltam a perda, a irremediável perda da amada, ao passo que os 
poemas alvaresianos declaram a esperança, muitas vezes frustrada d’avance, é 

verdade, mas, ainda assim, inserem o leitor no horizonte do futuro, do porvir, do 

possível, sobretudo quando levada em consideração a estilização da morte como 

comunhão, gozo.

Mais suis-je fou moi-même? 
Maure. juive ou bohème, 
Qu’importe quand on aime? 
L’amour doit tout couvrir. 
Laissez-nous! II m’appelle! 
Ah! Si la mort, c’est elle, 
Quand la mort est si belle, 
II est doux de mourir!

30 Trata-se do enredo de Notre-Dame de Paris. Esmeralda, a cigana, é cobiçada por Claude Frollo 
e Phoebus de Châteaupers. Claude Frollo, religioso, deseja, com a ajuda de Clopin, rei dos 
ladrões, armar uma cilada para possuir Esmeralda. Esta será salva pelo capitão Phoebus, que dela 
se enamora. Quasímodo, o sineiro de Notre-Dame, é acusado no lugar de Frollo de tentativa de 
rapto de Esmeralda e condenado ao “pilori” na Place de Grève. A cigana, perplexa, observa a cena 
e dá de beber ao suposto raptor. Frollo imagina um ardil para separar Esmeralda de Phoebus. Ele 
esfaqueia Phoebus e Esmeralda é injustamente acusada de assassinato. Frollo promete ajudá-la 
se ela a ele se entregar. Ela se recusa e, no momento em que será executada, é salva por 
Quasímodo. No final, Phoebus reaparece muito fraco em consequência do ferimento, inocentando- 
a, e morre a seus pés (Cf. HUGO, 1964a, v.2, p.681-754).

Observe-se, a seguir, o contexto do trecho utilizado como epígrafe nesse 
poema, retirado da peça teatral Esmeralda30 de Victor Hugo.
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Os leitores receberam, pois, um material bruto. A esse propósito, dentre os 

teóricos da intertextualidade, vale aqui citar Gérard Genette que considera a 

questão, radicalizando o conceito de “paratexto” por ele desenvolvido da seguinte 

maneira: como se deve ler um texto de publicação póstuma que nada indica “se” e 

“como” o autor o teria publicado em vida?2 Não se pretendeu aqui responder 

definitivamente a essa pergunta, mais, sim, suscitar outras questões relativas à 

problemática em questão.

A Lyra dos Vinte Annos foi effetivamente organizada pelos seus 
editores literários, e não teve logo de uma vez publicação uniforme e 
integral, sendo accrescida à proporção de novas poesias que se 
descobriam e que eram reputadas como próprias do livro. Em 1973 
Joaquim Norberto de Sousa e Silva incluiu na sua edição, que era a quarta 
das obras do poeta, uma terceira parte...'

É necessário levar em consideração que, ao iniciar-se este estudo, um 

primeiro ponto polêmico da obra alvaresiana se impôs de modo determinante: seu 

falecimento prematuro e, conseqúentemente, a publicação póstuma de seus 

escritos. O leitor depara de imediato com uma obra de nível desigual. Este é um 

comentário unânime que permeia os manuais de literatura brasileira, assim como 

os capítulos dedicados ao Romantismo e a Álvares de Azevedo.

O que nem sempre se comenta mais elaboradamente é que esse fato 

constitui um dos elementos que mais comprometeram a publicação de sua obra. 

Desta forma, o que chegou aos leitores a partir de 1853 é uma “colcha de 

retalhos” que foi pouco a pouco sendo enriquecida com novos elementos, como 

informa Homero Pires, no que diz respeito à Lira dos vinte anos:

1 AZEVEDO, A. de. 1942. v.1, p.196. Nota de Homero Pires
2 Genette sugere que uma obra de publicação póstuma é em si um grande “paratexto”. “Plus 
radicalement: devons-nous lire un texte posthume dont rien ne nous dit si et comment 1’auteur 
1’aurait publié s’il avait vécu?” (GENETTE, 1982, p.11).
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Nada pode garantir que, se estivesse vivo, o poeta brasileiro optaria por 
publicar todos esses textos atualmente conhecidos.3 Ele poderia, por exemplo, Ter 

descartado uma série deles que podem parecer, hoje, essenciais para a análise 

de seu projeto estético. Existem, conseqúentemente, um inconveniente e uma 

vantagem nessa publicação póstuma. Dessa forma, pode-se compreender o 

porquê da tendência ao biografismo de vários pesquisadores - ante um conjunto 

organizado por outrem, que não o próprio autor - à guisa de uma análise 

conteudística mais completa, que se justificaria por elementos pessoais do poeta.

Outro ponto refere-se ao fato de se poder apreciar a obra em sua 

totalidade, reveladora do ecletismo do poeta quanto aos gêneros: poesia, prosa, 

prosa poética, teatro, conto fantástico, estudos literários, discursos e epístolas 

(literatura de cunho extremamente íntimo que chegou ao conhecimento do leitor 

de hoje, talvez justamente por se tratar de uma publicação póstuma, e que é 

valiosa por apresentar alguma indicação não somente de data da produção 

alvaresiana, como de suas concepções estéticas). Parece, pois, que esse 

conjunto eclético constitui um verdadeiro laboratório literário e estético.

Apesar da informação fornecida por Homero Pires, teve-se aqui que 

trabalhar com a hipótese da existência de certos blocos de produção que 

apresentam uma coerência, mesmo que existam textos inseridos, com o passar do 

tempo e das descobertas, entre eles. No caso da Ura dos vinte anos, existe uma 

pista que orienta essas inserções. Trata-se do Prefácio do próprio poeta à 
segunda parte da Lira, que define duas partes heterogéneas, opostas e 

concomitantemente complementares na metáfora de Ariel e Caliban (também não 

é ao acaso que Shakespeare aparece como um dos autores mais epigrafados 

pelo poeta brasileiro).
Além do fato de uma publicação póstuma da obra de Álvares de Azevedo 

representar um elemento eventualmente problemático, um outro fator pareceu ser 
também inquietante. Trata-se da classificação de Álvares de Azevedo como poeta 

ultra-romântico, muitas vezes considerado, de certa forma, alienado, por suas 
características introspectivas. Com o distanciamento histórico, categoriza-se

3 Cf. CÂNDIDO, 1989a.
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Álvares de Azevedo como poeta, expoente da segunda geração romântica. Ele 

vem enquadrado por duas figuras do maior destaque: Gonçalves Dias, da primeira 

geração, e Castro Alves, representante da terceira geração. O trio apresenta 

traços comuns ao movimento romântico, mas cada geração vai evidenciar 
características própnas. Álvares de Azevedo nasce no ano em que se inicia o 

Segundo Reinado, 1831. Gonçalves Dias já havia aderido a uma temática dita 

nacional, ligada ao ufanismo vigente. A Castro Alves coube a poesia de cunho 

político, abolicionista. A produção alvaresiana. intimista e egocêntrica está, de 

certa forma, emoldurada de nacionalismo. Os poetas da segunda geração 

romântica foram muitas vezes injustamente considerados “levianos” quando 

comparados a seus predecessores e sucessores, respectivamente a primeira 

geração predominantemente indianista e a terceira, dos condoreiros. Porém, 

dentre os poetas nacionais, Álvares de Azevedo desponta por corresponder ao 

perfil de um escritor-crítico com duas qualidades essenciais: era poliglota e 

tradutor, tendo, a seu modo, participado de um momento nacional de elaboração 
da literatura brasileira.

Embora Álvares tenha defendido a íntima e inevitável ligação da literatura 

brasileira à portuguesa, em virtude da língua ser a mesma, buscou-se evidenciar 

aqui que a obra poética alvaresiana comporta seu próprio nacionalismo ao refletir 

uma pesquisa estética do poeta. Sua preocupação, muitas vezes aparentemente 

temática, se situa sobretudo no procedimento estético e formal. Saliente-se que 
essa teorização não se dá somente nos ensaios literários, mas também se 

encontra na fala de suas personagens. Álvares de Azevedo teoriza 

constantemente em sua produção literária e, curiosamente, nos textos de cunho 

mais teórico, revelando um lirismo exacerbado. Esbanja erudição nos ensaios e 
seu estilo se toma sua marca ao se servir de menção, citação e comparação entre 

autores, obras e personagens diversos. Esboça, mais de uma vez, teorias 
estéticas evidenciando os conceitos importantes enunciados ao longo deste 

trabalho. E é sobretudo através da comparação que enfatiza a influência de certos 
autores sobre outros, transformando, muitas vezes, um recurso estilístico, em um 

processo de análise mais requintado.
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Como se pôae observar mais atentamente, a produção alvaresiana é 

repleta de referências. As menções, citações, epígrafes e traduções aparecem em 

um primeiro momento como sinais de erudição e de invocação de autoridade. 
Sabe-se que Álvares de Azevedo dominava várias línguas e que foi um grande 

leitor, daí uma inegável e diversa influência literária e a constatação de que esse 

arsenal de citações seja de cunho inicialmente referencial. “Inicialmente”, porque 

este estudo permitiu notar o diálogo permanente entre epígrafe e poema, como 

bem o salientou Mana Lúcia Del Farra em seu estudo introdutório à Lira dos vinte

No entanto, apesar de fechados em si mesmos, existe um “espelhamento 

em cadeia” entre os poemas cujas epígrafes foram extraídas de um mesmo poeta, 

revelando a marca do autor de partida na obra do poeta brasileiro, realçando a 

assimilação que este opera a partir da leitura que faz do outro.

Ainda sobre a função referencial que indica erudição e invocação de 

autoridade, Álvares de Azevedo se utiliza de outros recursos além das epígrafes: a 

organização de seus textos de cunho teórico está baseada na citação ou menção 
dos mais variados e célebres autores, obras e personagens. Porém, em todas as 

ocasiões em que lança mão desses recursos, a função referencial parece 

transformar-se, cedendo ao instinto estetizante do poeta, ou seja, todo elemento é 

passível de estetização para Álvares de Azevedo - daí a possibilidade de a 

morena George Sand ser loira para o poeta brasileiro! (“George Sand - a loira - 

com seu viver desvairoso, aquelle poetar negro a ir ter na descrença, na desilusão 
das abusões mais doces...”).5

4 FARRA, 1996. p.XI-XXXIV
5 AZEVEDO, A. de. 1942. v.2, p.250.

Náo há poesia mais solitária, mais fechada em si mesma nem mais 
murada e protegida - espécie de bloco do eu sozinho - quanto esta! Se 
existe nesses poemas alguma possível abertura, algum diálogo efetivo, 
este se trava apenas entre eles e a sua respectiva epígrafe. Mas, assim 
mesmo, o desenvolvimento dessa conversa com o mote original, ou seja, a 
construção do poema, busca ou recobri-lo, tornando-o seu, ou refleti-lo 
como a um mesmo, descobrindo nisso uma projetada e ansiada 
identificação com o outro - e eis como se exerce aqui o chamado 
individualismo romântico.4
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O elemento inicialmente referencial passa pelo filtro estético do poeta. Tudo 

é passível de estetização e é pretexto à estetização. Esse é, pode-se dizer, um 

procedimento tanto corrente quanto consciente em Alvares de Azevedo, o que 

contraria certos estudos de teor psicológico. Escrever sobre o amor, a amada, a 

natureza, Deus, a morte não pode, dessa forma, servir de base a argumentos 

analíticos que levam em consideração apenas as inquietações pessoais do poeta. 

Partiu-se aqui do pnncípio de que todo assunto/tema/pessoa é pretexto ao texto. 

Todo território é textual. Todo território textual é uma trama poética. Assim, pôde- 

se compreender melhor a poeticidade em seus escritos de cunho teórico. Sua 
busca estética é permanente.

Deparando com as epígrafes hugoanas aqui estudadas, a coincidência da 

concentração em duas peças literárias de porte tão diverso foi muito 
enriquecedora. Apesar da incompletude6 de O Livro de Fra. Gondicário, pode-se 

ressaltar a função referencial das epígrafes indicando um fio condutor naquele 

“projeto” alvaresiano. Considerando-se uma peça que apresente uma unidade que 

mereça análise, visando à confirmação da hipótese antes anunciada, essa peça 

não poderia ser outra senão a Lira dos vinte anos, cuja ordem dos prefácios variou 

em publicações até apresentar uma forma mais coerente, a forma definitiva que se 

conhece hoje e que, provavelmente, representa uma produção com fins de 

publicação. Ainda assim, uma análise dos prefácios traz em si uma dúvida sobre 
tal afirmação.7

A Lira, composta de duas partes distintas (e uma terceira parte que, 

segundo Homero Pires, não é senão a continuação da primeira), não foge à regra 
da utilização de epígrafes, porém apresenta uma curiosidade: se, por um lado, é 

raro encontrar-se uma poesia na primeira parte sem epígrafe (33 epígrafes para 
37 composições - incluindo as 2 arquiepígrafes); por outro, nas segunda e terceira 

partes as epígrafes são mais raras (na segunda parte: 5 epígrafes para 22 
composições e na terceira, 15 epígrafes para 30 composições; e, levando-se em

6 Como já foi anteriormente salientado, essa peça literária, tal como foi publicada, parece 
inacabada pela sua fragmentação.
7 Apesar da Lira constrtuir a peça literária mais “pronta" para publicação, a localização de sua 
terceira parte revela-se problemática.
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consideração a afirmação de Homero Pires, acrescendo a terceira parte à 

primeira, obtém-se então uma primeira parte com 67 composições e 48 epígrafes). 
Se a ordem dessas poesias realmente corresponde a uma produção cronológica,8 

poder-se-ia cogitar aqui de uma relação entre a utilização de epígrafes e a 

progressão da produção estética do poeta.
Na primeira parte da Lira, Álvares de Azevedo não se mostra temeroso de 

abusar das epígrafes, imitar, inspirar-se em autores estrangeiros, o que poderia 

corresponder a uma fase de iniciação, tal qual os demais poetas da fase clássica, 

aderindo ao movimento romântico europeu e buscando, assim, um envolvimento 

total. O uso menos recorrente das epígrafes na segunda parte indicaria uma certa 

autonomia e uma maior liberdade em relação às suas fontes estrangeiras: 

Caliban, o colonizado, inicialmente disforme, moldando-se a Ariel, o colonizador, o 

modelo da perfeição. Essa utilização abusiva ou controlada das epígrafes parece, 

mais simplesmente, confirmar a hipótese de que o autor as emprega mais 

freqúentemente quando se molda aos cânones do Romantismo estrangeiro, 

confirmando as origens do Romantismo brasileiro e incluindo-se em uma tradição 

universalizante da literatura ocidental.

Os temas recorrentes no Romantismo: o sonho, a natureza, a amada 

adormecida, morte e vida são o elo entre as epígrafes francesas e os poemas 
brasileiros. No entanto, a originalidade de Álvares de Azevedo está no tratamento 

que ele dá a esses eiementos.
“Amar” parece ser o verbo mais conjugado nesses poemas, 

independentemente do objeto amado: pátria, natureza ou mulher. Parece que as 
ambiguidades na interpretação são o melhor recurso alvaresiano de subversão de 

seu modelo. O poeta toma possível, no espaço da criação, a diferenciação e não a 
semelhança com sua fonte. Permanece, contudo, em cada manipulação a noção 

de “impossibilidade”.
“Impossibilidade” parece ser o termo-chave da interpretação aqui 

apresentada. Trata-se de uma questão de “espaço”. Formulou-se anteriormente a 
questão: Onde o Eu-lírico pode efetivamente RESPIRAR? Em um primeiro nível,

8 Considerando-se sobretudo as primeira e segunda partes da Ura.
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no vale, por exemplo, cenário do poema. Mas, considerando a proposta dialógica 
entre Victor Hugo e Álvares de Azevedo salientada neste estudo pela abordagem 

da relação entre as epígrafes francesas e o poema brasileiro, o locus respirável 

parece corresponder ao próprio poema, o espaço da escritura, da criação. Dessa 

forma, o “eu” fala em dois níveis, o poeta estetiza a natureza romanticamente à la 

Victor Hugo e, criticamente, inova, sugerindo um espaço paralelo: seria esse o 

espaço da própria cnação poética? O apreço à natureza, o amor à Pátria, o amor 

erótico, o próprio gozo, o Eu-lírico exorta-os, contudo não os atinge, mantendo sua 

incompletude e revelando a impossibilidade dentro do poema. Mas, esteticamente, 

o poeta é bem-sucedido ao transferir todas as suas expectativas reais para o 

espaço poético. Este seria um espaço de completude? Um locus amoenus de 

criação?

Deveria ser; pelo menos é o que busca o poeta. Na organização estética 

revela-se uma concepção madura do poeta brasileiro de literatura como sistema, 

indicando a falta de pelo menos um dos elementos primordiais da literatura como 

sistema - o leitor. O poeta, mas sobretudo o leitor Álvares de Azevedo, tem 

consciência da deficiência da educação de um público leitor outro que não o do 

privilegiado meio acadêmico. O texto, espaço do discurso, representa, 

conseqúentemente, um espaço ideológico, de subversão, de insubordinação aos 

temas locais e de transformação das formas tradicionais. Trata-se, sim, de uma 

certa independência cultural, na qual o sujeito-leitor teria a possibilidade de 
desvendar nas entrelinhas uma quase liberdade de expressão. Álvares de 

Azevedo, apoiado nos preceitos das escolas românticas européias, pôde, de certa 
forma, encontrar o caminho de legitimação dessa revolta, sendo que o único 

espaço possível, respirável, seria o espaço da criação. Espaço, aliás, nada 
negligenciável. No entanto, esse espaço libertário apresenta-se igualmente como 

um espaço de frustração, posto que há uma incompletude no sistema literário: o 

impacto é amenizado pela má-formação do leitor brasileiro, consequência de um 

longo esforço colonizador cujo único intuito foi o domínio e controle da colónia.
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Conseqúentemente, observa-se a impossibilidade de completude desse 

sistema no momento alvaresiano: um quase impasse revelando a impossibilidade 
fora do poema.

Esteticamente, surge um caminho possível para a calmaria nacional de 

então: por que não contar com ares estrangeiros, brisas alheias soprando no 

território nacional, nas mentes da nascente nação brasileira? Influxos 

reconhecidos e respeitados constituem elementos de legitimação da então 
literatura nacional.

Retomem-se as arquiepígrafes da Lira dos vinte anos, que traduzem o 

objetivo explícito do poeta brasileiro: a comunhão do ser pela natureza - Dieu\ a 

exortação do amor - amour, e a criação artística - poésie. A tríade Dieu, amour e 

poésie da arquiepígrafe lamartiniana está indubitavelmente presente nas poesias, 

sobretudo da Lira, aqui discutidas e nas preocupações do poeta. O espaço da 

criação, o espaço do “possível” é um espaço estético, ideológico, que deixa 

transparecer um Álvares de Azevedo empenhado em participar de um momento 

efervescente de elaboração e de construção de uma literatura nacional: é o poeta 

lúdico, alquimista, experimentador.
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Epígrafes da Ura dos vinte anos

Composição
Comentário

de
Homero Pires

Epígrafe
Autor/obra

Indicação do
autor

— — Cantando a vida, como o cysne a
[morte.

Dieu, amour et poésie sont les trois
mots que je voudrais seuls graver sur
ma pierre, si je mérite une pierre.

Bocage

Lamartine.

— Manava Dharma -Sastra. Lois de
Manou (Trad. parÀ. Loiseieur-
Desiongchamps, Paris, s. d., p.54), L.
II, 225: "une mère (est) 1’image de la
terre.”

Se a terra é adorada, a mãe não é
mais digna de veneração.

Digest of hindu
law

PRIMEIRA
PARTE

NO MAR — Les étoiles s'allument au ciei, et la
brise du soir erre doucement parmi

[les
fleurs: rêvez, chantez et soupirez.

George Sand.

SONHANDO Oeuvres, II, Bruxelles, 1837, p.564
(Les Chants du Crépuscule, poésie
Dix-Huitième).

Hier, la nuit d’été, que nous prêtait
[ses voiles,

Était digne de toi, tant elle avait
[d’étoiles!

V. Hugo.

SCISMAR Shakespeare, Romeo and Juliet, a. II,
s. II (The Royal Shakspere, text of
prof. Delius, I, ed. Casself and Comp.,
London, s. d., p.223):

. She speaks: -
0, speak again, bright angel! For thou

[art
As gtorious to this night, being o’er my

[head
As a winged messenger of heaven
Unto to white - uptumed wond’ring

[eyes
Of mortais, that fali back to gaze on

[him,
When he bestrides the lazy-padng

[clouds,
And sails upon the bosom of the air*.

Fala-me, anjo de luz! és glorioso
A’ minha vista na janella á noite,
Como divino alado mensageiro
Ao ebrioso olhar dos froixos olhos
Do homem que se ajoelha para vel-o,
Quando resvala em preguiçosas

[nuvens
Ou navega no seio do ar da noite.

Romeu.



ANJINHO Hamlet.

May violets spring!

Love me, and leave me not.

Dreams! dreams! dreams! W. Cowper.

O POETA A. de Musset.

Almeida Freitas

Th. Gautier.

Ricorditi di me. . .

4

V, 133:

“Recorditi di me, che son La Pia”!

And from her fair and unpolluted 
[flesch

Shakespeare 
Merch of Venice

Fui um doido
[em sonhar

[tantos amores,

Quando falo 
[contigo, no meu 

[peito

Quando á noite no 
[leito perfumado

A CANTIGA DO 
SERTANEJO

Premières Poésies, Paris, 1866, p.67, 
Élégies, XVI.

Joaquim Ayres de Almeida Freitas, 
poeta bahiano, autor da poesia A 
Pensativa, que teve grande voga no 
seu tempo, e a que pertencem os 
versos citados. Almeida Freitas 
publicou - Folhas Dispersas, Rio, 
1870, onde, de p.160 a 169, se 
encontra A Pensativa.

Esta mesma epigraphe no Conde 
Lopo, canto III - Prelúdios.

Poésies Nouvelles, Paris, 1862, p.188 
(Souvenir). Estes mesmos versos de 
Musset servem ainda de epigraphe á 
poesia Tarde de Outono, deste livro.

A V., s. I (The Royal Shakspere, II, 
p.30).

Dorme, meu coração! em paz 
[esquece

Tudo, tudo que amaste neste mundo! 
Sonho falaz de tímida esperança 
Não interrompa teu dormir profundo!

Só um olhar por compaixão te peço, 
Um olhar. . . mas bem languido, bem 

[terno.

Tradução do Dr. 
Octaviano

Dante.
Purgatório.

Shakespeare, Hamlet, a. V, a. I (The 
Royal Shakspere, II, p.455). No texto 
de todas as edições não se guarda a 
forma poética e se lê - her fresh, em 
lugar de - her fair.

Sur votre main jamais votre front ne 
[se pose, 

Brúlant, chargé d’ennuis, ne pouvant 
[soutenir

Le poids d’un douloureux et cruel 
[souvenir;

Votre coeur virginal en lui-même 
[repose.

Un souvenir heureux est peut-être sur 
[terre 

Plus vrai que le bonheur.

Quero um olhar, que me arrebate o 
[siso, 

Me queime o sangue, m escureça os 
[olhos, 

Me torne delirante. . .



V. Hugo.

ITALIA Veder Napoli e poi morir.

AT... Propercio

Lamartine.

5

CREPÚSCULO 
DO MAR

AO MEU AMIGO 
O CONDE DE FÉ

NA MINHA 
TERRA

Elegiarum Uber II, v.36 segs. (Ed. Les 
Belles Lettres, Paris, 1929, p.55):

Cfr. G. Giusti, Raccolta di Proverbi 
Toscani, 6a. ed., Firenze, 1903, p.218: 
“Vedi Napoli e poi muori”.

Oeuvres, II, Bruxelles, 1837, p.564 
(Les Chants du Crépuscule, poésie 
Dix-Huitième).

Que rêves-tu plus beau sur ces 
[lointaines plages

Que cette chaste mer qui baigne nos 
[ri vages?

Que ces mornes couverts de bois 
[silencieux, 

Autels d’oú nos parfums s’élèvent 
[dans les cieux?

No amor basta uma noite para fazer 
de um homem um Deus.

La beauté c’est le front, 1’amour c’est
[la couronne: 

Laisse-toi couronner!

Laisse-toi dono aimer! - Oh! I’amour, 
[c’est la vie.

C’est tout ce qu’on regrette et tout ce 
[qu’on envie

Quand on voit sa jeunesse au 
[couchant décliner.

“Quod mihi si secum talis concedere
[noctes 

illa uolit, uitae longus et annus erit, 
Si dabit haec multas, fiam immortalis

[in illis: 
nocte una quiuis uel deus esse

[potest”.



Ossian

I

IV

DESALENTO

Lamartine

ANIMA MEA

6

CREPÚSCULO 
NAS 

MONTANHAS

CREPÚSCULO 
NAS 

MONTANHAS

PALLIDA 
INNOCENCIA

“Ah, what a life were this! how sweet! 
[how lovely!

Gives not the hawthorn-bush a 
[sweeter shade

To shepherds looking on their silly
[sheep, 

Than doth a rich-embroide^d canopy 
To kings that fear their subjects’

[treachery”?

A. II, s.V (The Royal Shakspere, I, 
p.292):

Nouvelles Meditations Poétiques (Le 
Dernier Chant du Pelerinage 
d’Harold): Paris, 1914, p.251.

C. I, 19-20 (La Divina Comedia, ed. 
de Raffaele Andreoli, Firenze, 1906). 
Estava no texto - tudo rider em vez 
de tutto rider.

\J., sobre Ossian, nota no segundo 
tomo, - Literatura e Civilisação em 
Portugal, Prologo, II, Lusos e 
Portugueses.

“Alva estrella, diamante luminoso 
Do crepúsculo á fronte irradiando 

Porque teu puro olhar fitas no valle”?

Cette image du ciei - innocence et 
[beauté!

Porque havieis passar tão doces 
[dias?

Lo bei pianeta che ad amar conforta, 
Faceva tutto rider 1’oríente.

Pallida estrella, casto olhar da noite, 
diamante luminoso na fronte azul do 
crepúsculo, o que vês na planície?

A. F. de Serpa 
Pimentel.

Shakespeare 
Henr. VI, 3a. p.

Dante.
Purgatono.

Ossian, Poèmes Gaéliques. Trad. par 
P. Christian, Paris, 1858, p.112 (Les 
Chants de Selma):
“Blanche étoile, chaste regard de la 

muit, diamant lumineux au front d’azur 
du crépuscule, que vois-tu dans la 
plaine”? Francisco Octaviano 
(Custodio Quaresma, Lyra Popular, 
2a. ed., Rio, 1906, p.218) assim 
traduziu o supposto Ossian:

E como a vida é bella e doce e 
[amavel! 

Não presta o espinhal a sombra ao 
[leito 

Do pastor do rebanho vagaroso, 
Melhor que as sedas do lençol 

[nocturno 
Onde o pávido rei dormir não póde?



VIDA Alex. Dumas.

C. . .

V. Hugo.

Alfred de Musset.

SAUDADES Byron.

ESPERANÇAS Oh! si elle m’eút aimé!

7

TARDE DE 
OUTONO

TARDE DE 
VERÃO

A. III, s. I (Théatre Complet, 8ème ed., 
Paris. 1864 p.55).

V., paginas atrás, esta mesma 
epigraphe á poesia - O Poeta.

PoéticaI Works. London, 1919, p.104 
(Stanzas to the Po).

Oeuvres, II, Bruxelles, 1837, p.571 
(Les Chants du Crépuscule - Vingt- 
Huitième).

‘T is vain to struggle - let me perish
[young

Viens!
Que l’arbre pénétré de parfums et de 

[chants,

Et 1’ombre et le soleil, et 1’onde et la 
[verdure, 

Et le rayonnement de toute la nature
Fassent épanouir comme une double

[fleur 
La beauté sur ton front, et l’amour

[dans ton coeur!

Oh! não tremas! que este olhar, este 
abraço te digam o que é inefável - 
abandonar-se sem receio, inebriar-se 
de uma voluptuosidade que deve ser 
eterna.

Oh! laisse-moi t’aimer pour que j'aime 
[la vie! 

Pour ne point au bonheur dire un 
[dernier adieu, 

Pour ne point blasphémer les biens 
[que 1’homme envie 

Et pour ne pas douter de Dieu!

Goethe.
Faust.

G. Oh! não tremas! que este olhar, 
este abraço te digão quanto é 
ineffavel - o abandono sem receio, os 
inebriamentos de uma voluptuosidade 
que deve ser eterna.
Le Faust de Goethe, trad. de Blaze 
de Bury, Paris, 1861, Première Partie, 
Un Jardin, p. 247: “Oh! ne tremble 
pas! que ce regard, que cette étreinte 
te disent ce qui est inexprimable; 
s’abandonner sans resérve, et 
s’enivrer d’une volupté qui doit être 
eternelle”!
A versão de Blaze de Bury é a mais 
próxima do texto de Alvares de 
Azevedo, que delia se poderia valer, 
pois foi pela primeira vez publicada 
em 1840.

Alf. de Vigny. 
Chatterton.

Un souvenir heureux est peut-ètre sur 
[terre 

Plus vrai que le bonheur.



Th. Moore.

Capt. XVII, 1. Job.

PARTE I

Cap. IX, 1. Taedet animam mean vitae mae. Job.

PARTE II

No more! o never more! Shelley.

L. Uhland.

IDEIAS INTIMAS

FRAGMENTO La table oú je t’écris,
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Paris, 1855, sixième époque, Lettre à 
sa Soeur, p.227.

UM CANTO DO 
SÉCULO

LAGRIMAS DE 
SANGUE

UM CADAVER 
DE POETA

LEMBRANÇA 
DE MORRER

HYMNOS DO 
PROPHETA

HYMNOS DO 
PROPHETA

SEGUNDA 
PARTE

VIRGEM 
MORTA

Levem ao tumulo aquelle que parece 
um cadaver! Tu não pesaste sobre a 
terra: a terra te seja leve!

La chaise oú je m’assieds, la natte oú 
[je me couche,

Spiritus meus attenuabitur, dies mei 
breviabuntur, et solum mihi superest 
sepulchrum.

De cet espace étroit sont tout 
[l’ameublement.

Lamartine.
Jocelyn.

Mes gros souliers ferres, mon bâton, 
[mon chapeau,

Mes livres pêle-mèle entassés sur
[leur planche,

Oh! make her a grave where the sun 
[beams rest,

When they promise a glorious 
[morrow!

They’11 shine o'er sleep, like a smile 
[from the West, 

From her own lov’d island of sorrow.

The Poetical Works, Oxford, 1915, 
p.198 (She is far from the land). 
Foram corrigidos os versos, nos 
quaes havia varias inexactidões.



BOHEMIOS Totus mundus agit histrionem.

ChateaubriandDINHEIRO

V. Hugo.AMOR
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ACTO DE UMA 
COMEDIA NÃO 

ESCRIPTA

PARTE III 
VAGABUNDO

SPLEEN E 
CHARUTOS

TERCEIRA 
PARTE

“Eat, drink, and love; the rests not 
[wortha fillip,” 

a palavra que se attribue ao filho de 
Anacyndaraxes, e que está em 
Mitford, Greece, v. X, p. 311: 
“A monument representing 
Sardanapalus was found there, 
warranted by an inscription in 
Assyrian characters, of coursce in the 
old Assyrian language, which the 
Greeks, whether well or ill, interpreted 
thus: “Sardanapalus, son of 
Anacyndaraxes, in one day founded 
Anchialaus and Tarsus, Eat, drink, 
play: all other humam joys are not 
worth a fillip’’.

C. II e. CCVII (Poetical Works, 
London, 1847. p.628). Este mesmo 
verso de Byron ainda é utilisado como 
epigraphe á Primeira Parte dos 
Cantos I e II do Conde Lopo. Antes, 
no Sardanapalus (a I, s. II), Byron 
transpusera num verso quasi idêntico

“... so that now the saying was almost 
litterally true: Totus mundus agit 
histrionem": Dodsley’s Preface, apud 
Philarète Chasles - Du Théatre 
Anglais avant Shakespeare et des 
Dramaturges ses Contemporains 
(L’Anglaterre au Seizième Siècle, 
Paris 1879, p.20. nota 2). E do 
mesmo autor - Études sur H. 
Shakespeare, Mane Stuart et 1’Aretin, 
Amyot, s. d., p.102, n°2.

Quand la mort est si belle, 
II est doux de mourir.

Eat, drink, and love; what can the rest 
[avail us?

Provérbio do 
tempo de 

Shakespeare.

Byron.
Don Juan.

Mémories d’Outre-Tombe, V, Paris, s. 
d., p. 443.

Oh! argent! Avec toi on est beau, 
jeune, adoré; on a considération, hon- 
neurs, qualités, vertus. Quand on n’a 
point d’argent, on est dans la 
dépendance de toutes choses et de 
tout le monde.



PHANTASIA Quanti dolci pensier, quanto disio! Dante

Ch.Dovalle.

Théoph. Gautier.
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LAGRIMAS DA 
VIDA

Premières Poésies, Paris, 1866, p.31 
(Albertus):

À vingt ans l’on pouvait le clouer
[dans sa biere, 

Cadavre sans illusions”.

Carlos Dovalle (1807-1829), poeta 
francês, morto num duello, compôs 
versos cheios de graça e facilidade. 
Em 1830, os amigos lhe reuniram e 
publicaram as poesias em livro - 
Sylphe, com uma carta de Victor 
Hugo.

Je me suis assis en blasphémant 
sur le bord du chemin. Et je me suis 
dit: je n’irai pas plus loin. Mais je suis 
bien jeune encore pour mourir, n’est- 
ce pas, Jane?

On pouvait à vingt ans le clouer dans 
[la bière

- Cadavre sans illusions. . .

Oh! toi que j’ai rèvée, 
Femme à mes longs baisers si 

[souvent enlevée, 
Ne viendras-tu jamais?....

Inferno, V, 113. Restaurou-se o verso 
dantesco, assim em todas as edições: 
“Quanti dolei pensier! quanto disio”.

C’est alors que ma voix
Murmure un nom tout bas. . . c’est 

[alors que je vois
M’apparaitre à demi, jeune, 

[voluptueuse, 
Sur ma couche penchée une femme 

[amoureuse!

George Sand.
Aldo.



Ch. Dovalle.

André Chénier

João de Lemos

Cap. II, 5.

PANTHEISMO

MEDITAÇÃO

Turquety.

Clément Marot.
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LEMBRANÇA 
DOS QUINZE 

ANNOS

PALLIDA 
IMAGEM

MINHA 
AMANTE

SEIO DE 
VIRGEM

Eduardo Turquety (1807-1867), poeta 
romântico francês, de inspiração 
religiosa, mas sem nenhuma 
novidade. Publicou vários livros. Era 
também bibliophilo.

Cancioneiro, I, Lisboa, 1858, p. 47, 
poesia O Crepúsculo.

Quand on te voit, il vient à maints 
Une envie dedans les mains 
De te tâter, de te tenir. . .

O dia descobre a terra: a noite 
[descortina os céus.

Fulcite me floribus,. . .quia amore 
[langueo.

.. .Heureux qui, dès les premiers ans, 
A senti de son sang, dans ses veines 

[stagnantes, 
Couler d’un pas égal les ondes 

[languissantes; 
Dont les désirs jamais n’ont troublé la 

[raison; 
Pour qui des yeux n’ont point de 

[suave poison.

Coração de mulher, qual philomela, 
E’ todo amor e canto ao pé da noite.

Et souvent quand, pour moi, les 
[heures de la nuit 

S’écoulent sans sommeil, sans songe, 
[sans bruit,

II passe dans mon coeur de brillantes 
[pensées!

D’invincibles désirs, defougues 
[insensées!

Et pourtant sans plaisir je dépense la 
[vie;

Marquês de 
Maricá.

Cant. 
Canticorum.

J’ai cru que j’oublierais; mais j’avais 
[mal sondé 

Les abimes du coeur que remplit un 
[seul rêve: 

Le souvenir est là, le souvenir se lève! 
Flot toujours renaissant et toujours 

[débordé.

Oeuvres Poétiques, I, Paris, s. d. 
(1919), p.300.



MORENA Jacopo Ortis.

A dream that was not at all a dream.

PAGINA ROTA George Sand.
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SOMBRA DE 
D.JUAN

Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, 
romance de Ugo Foscolo, publicado 
em 1802, - especie de Werther, com o 
mesmo pessimismo e a glorificação 
do suicidio. Teve grande voga, 
contudo muito menor que a do seu 
modelo alemão. Cfr. com o original: 
“Oh! un altro tuo bacio, e 
abbandonami poscia a’ miei sogni e a’ 
miei soavi deliri” (Ugo Foscolo, Le 
Ultime Lettere di Jacopo Ortis, ed. de 
G. Locella, Leipzig, 1878, 27 maggio, 
p.53).

Et pourtant que le parfum d’un pur 
amour est suave!

O' Teresa, um outro beijo! e 
abandona-me a meus sonhos e a 
meus suaves delírios.

Lord Byron. 
Darkness.

Byron, Complete Works, 1837, p.328: 
“I had a dream, which was not all a 

[dream”.



Epígrafes em Poesias Diversas

Composição Epígrafe

Une filie de joie attendait sur la bome. Théoph. Gautier.

PEDRO IVO

TERESA Je 1’ayme tant que je n’ose l’aymer. Clément Marot.

Epígrafes em O poema do frade

Composição Epígrafe

Don Juan.

Don Juan.

0’ercharged with rain.
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Comentário 
de 

Homero Pires

Comentário 
de 

Homero Pires

Autor/obra 
Indicação do 

autor

Autor/obra 
Indicação do 

autor

GLORIA 
MORIBUNDA

CANTO 
SEGUNDO

CANTO 
PRIMEIRO

Byron, Don Juan, c. II, c CLXXIX 
{Complete Works, Paris, 1837, p.724): 
“Man, being reasonable, must get 

[drunk;
The best of life is but intoxication”.

C. IV, e LIX (Byron, Poetical Works, 
London, 1847, p.646).

Oeuvres de Molière, ed. de Eugène 
Depois et Paul Mesnard (Hachette). 
V, Paris, 1880, p.140.

Em G. falta esta epigraphe de A. 
Herculano {Poesias, 2aed., Lisboa, 
1860, p.62 - A Arrabida.

Man being reasonable must get drunk 
The best of life is intoxication. ..

Alexandre 
Herculano.

And her head droop’d as when the lily
[ies

Tristes coroas, sob as quaes ás vezes 
Está gravada uma inscripção

[d’infamia.

Molière.
Don Juan, acte

III, sc. I.

DON JUAN
Je crois que deux et deux sont 

quatre, Sganarelle, et que quatre et 
quatre sont huit.

DON JUAN 
Ce que je crois?

SGANARELLE 
Oui.



Fil. Elysio

EMILIA Othello.
Dead! dead!

Act. V, sc. II, v.135 (Ibd., id., p.566).

Act. I, sc. II (Ibd., id., p.130).
or a lugged bear.

I come no more to make you laugh. .Prol., versos 5-7 (Ibd., III, p.383).

Tasso

PARTE XXIV
. . e par che dorma!

14

CANTO 
TERCEIRO

CANTO 
QUARTO

CANTO 
QUARTO

Final do seguinte verso de Tasso: 
“Passa la bella donna e par che 

[dorma”, 
que Gonçalves Dias pôs como 
epigraphe á sua poesia - Epicedio 
(Cantos, 3a ed., Leipzig, 1860, p.39). 
O verso do poeta italiano deve ser de 
outra obra que não La Gerusalemme 
Liberata, na qual elle não se encontra.

Obras Completas, V, Paris, 1818, 
p.68:

“O’ gracioso primor da Natureza, 
Attractiva, donosa Variedade, 

Que quanto airosa tocas, formoseias”!

. . .Those that can pity, here
May, if they think it well, let fali a tear;
The subject wiII deserve it.

O’ gracioso primor da natureza, 
Attractiva, donosa variedade!, 
Que tudo quanto tocas formoseias!

Shakespeare. 
King Henry VIII; 

prol.

First part of 
Henry IV.

Não ha, em Othello, nenhum lugar em 
que Emilia fale assim. E’ o proprio 
Othello quem, depois de haver morto 
Desdemona, diz estas palavras, que 
rematam exclamações violentas (The 
Royal Shakspere, II, p. 568; act. V, sc. 
II, v. 284):
“O Desdemon! dead, Desdemon!

[dead! O”!.

PRINCE HENRY
Or an old lion, or a lovehs lute.

FALSTAFF
‘S blood, I am as melancholy as a gib 

[cat,

OTHELLO
She turn’d to folly, and she was a 

[whore,.



Epígrafes em O Conde Lopo

Composição Epígrafe

Th. Gautier.

G. Sand

Théoph. Gautier.
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Comentário 
de 

Homero Pires

Autor/obra
Indicação do 

autor

O POEMA DE
UM LOUCO

PRIMEIRA
PAGINA

Este mesmo verso do canto II, 
estropre CCVII do Don Juan serve 
ainda de epigraphe á poesia 
Vagabundo, da segunda parte da 
Lyra dos Vinte Annos.

Lucretia Maria Davidson (1808-1825), 
poetisa americana, de temperamento 
delicado e imaginação doentia. Teve 
grande precocidade. Em 1829 M. 
Morse publicou em Nova York as 
suas poesias, sob o titulo - Amir- 
Khan e outros poemas.

Premières Poésies, Paris, 1866, 
p.125 (La Comédie de la Mort. 
Portail).

Eat, drink, and love; what can the rest 
[avail us?

Mes vers sont les tombeaux tout 
[brodés de sculptures;

I Is cachent un cadavre, et sous leurs
[fioritures 

lis pleurent bien souvent en 
[paraissant chanter.

There is something which I dread 
It is a dark, a fearful thing.

Qui peut dire les rêves du poéte avant 
qu’il se soit refroidi à nous les ra- 
conter?

Les poètes sont ainsi. Leur plus beau 
poéme est celui qu’ils n’ont pas écrit; 
ils emportent dans la bière plus de 
poémes qu’ils n’en laissent dans leur 
bibliothèque.

J’emporterai mon poéme avec 
moi.
Et moi le mien - Qui n’en a fait 

un dans sa vie? Qui est assez hereux 
ou assez malheureux pour n’avoir 
composé le sien dans sa tête ou dans 
son coeur?. .

Byron.
Don Juan

Lucretia 
Davidson.

That thought comes o’er me in the
[hour

Of grief, of sickness, of sadness 
‘Tis not the dread of death! ‘tis more
- It is the dread of madness.



(OUVERTURA) João de Lemos.

CANTO I And none did love him. Childe Harold.

VIDA DA NOITE

CANTO I Jeremias.

CANTO II Shakespeare

FEBRE

CANTO II Act I, sc. I:

Ofwomen”. . .

Our life is twofold.

CANTOS lil e IV

Death and existence”.

CANTO III
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AGONIA DO 
CALVARIO

FLORES DO 
LUAR

SEGUNDA 
PARTE

Byron, The Dream, I:
“Our life is two-fold: Sleep hath its 

[own world,
A boundary between the things

[misnamed

“Hark! the lute, 
The lyre, the timbrei; the lascivious 

[twinklings 
Of lulling Instruments, the softening 

[voices

Hamlet, a. III, s. II (The Royal
Shakspere, II, p.436):
''Ophelia: You are merry, my lord.
''Hamlet. Who, I?
"Ophelia: Ay, my lord.
"Hamlet. O God! your only jig-maker. 
What should a man do, but be 
merry”?

Threni, id est Lamentationes leremiae 
Prophetae, c. I, 12: “ O vos omnes, 
qui transitis”, etc.

C. I, e. IX (Poetical Works of Lord 
Byron, London, 1847, p.4).

Cancioneiro, I, Lisboa, 1858, p.11. O 
terceiro verso estava assim:

“Quero cingir-te em abraço”.

Brancas no céu accendem-se as 
[estreitas, 

Doce a aragem perde-se entre as 
[flores -

Sonha! canta! e suspira, ó meu poeta!

Hark! the lute.
The lyre, the timbrei; the lascivious 

twinklings of beeling Instruments, the 
softening voices of women.

You are merry, my lord.
Who; I?
Ay, my lord,
Oh your only gig-maker. What 

should a man do, but he merry”?...

Vos omnes qui transitis per viam, 
attendite et videte si est dolor sicut 
dolor meus.

Sê bem vinda, minh'amada, 
Toda em perfumes banhada, 
Toda alegria e frescor; 
Quero cingir-te um abraço, 
E depois no teu regaço 
Adormeça o Trovador.

Byron.
Sardanapalus

Aldo (De G. 
Sand).



PRELÚDIOS Dreams! dreams! dreams! W. Cowper.

CANTO IV

Hamlet - Act. I

What think you on’t?

CANTO IV Byron.

B. Mazeppa.Ns. IX, XeXI (Op. cit., p.157). Away! Away!
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CANTOS V, VI e 
VIII

PHANTASMA- 
GORIAS

TERCEIRA 
PARTE

The Dream, III (Poetical Works, 
London, 1847, p.475):
“A change came o’er the spirit of my

[dream.”

Act I, Sc. I, 53 (The Royal Shakspere, 
II, p.414). Estes mesmos versos 
foram reproduzidos como epigraphe 
do primeiro capitulo da Noite na 
Taverna.

Esta mesma epigraphe na poesia da 
Lyra dos Vinte Annos, sem titulo, e 
que começa - “Quando á noite no 
leito perfumado”.

A change came on the spirit of my 
[dream.

Perhaps that skull so horrid to view 
Was some fair maid’s. . .
These hollow sockets two bright orbs

[contai ned
Where the loves sported and in 

[triumph reigned
Here glow’d the lips; there white as

[Turian stone
The teeth disposed in beauteous 

[order shone.. .

How now, Horatio? you tremble, and 
[look pale:

Is not this something more than 
[fantasy?

Moore.
(of Cornwall)

Byron. 
Manfred.

Act. I, sc. II (Poetical Works, London, 
1847, p.179).

And thou fresh breaking Day, and 
[you, ye Mountains,

Why are ye beautiful? I cannot love 
[ye-



CANTO V

NO MAR

CANTO V (Childe Harold).

CANTO VI Shakespeare

Combien de fois avez-vous aimé? Alex. Dumas.CANTO VIII

ANTONY.
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UM TUMULO 
ABETRO

Esta exclamação de Antony no drama 
deste titulo do velho Dumas foi um 
dos passos mais celebrados da 
celebre peça theatral: “Le beau 
Bocage qui joue Antony remplit la 
scène de ses rugissements: 
“Demandez à un cadavre combien de 
fois il a vécu”!. . . (Lucas-Dubreton - 
La Vie d’Alexandre Dumas Père, 18a. 
Ed„ Paris, 1928, p.74).

Othello, a. I, s. III {The Royal
Shakspere, II, p.533):
“She awore, - in faith, 't was strange, ‘t 

[was passing strange:
'T was pitiful, 't was wondrous pitiful”.

C. I, e XIII, 7 {Complete Works ofLord 
Byron, Paris, 1837, p.85).

Complete Works ofLord Byron, Paris, 
1837, p.83. Restítuiu-se o texto inglês, 
que acusava varias incorrecções.

Demandez à un cadavre combien de 
fois il a vécu. . .

. . . . “In faith t’was strange, t’was
[passing strange

“T’was pitiful, t’was wondrous pitiful. . .

But I, who am of lighter mood, 
Will laugh to flee away.

And now Childe Harold was sore sick 
[at heart,

And from his fellow bacchanals would 
[flee;

Aldo 
De George Sand.

(Trad. do A.).

Childe Harold, I 
-VI.

And from his native land resolved to
[go, 

And visit scorching climes beyond the 
[sea; 

With pleasure drugg’d, he almost
[longd for woe, 

And e’en for change of scene
[would seek the shades below.

Mulher, mulher, que és tu? mentira ou 
[sonho, 

Uma palavra, fugidia sombra, 
Criaram-te poetas, teu phantasma 
Dorme no céu talvez - Pensei-o ás 

[vezes 
Em minhas nuvens a correr em 

[sonhos! 
Doido que eu fui de assim baixar-me 

[á terra 
Para a visão do imaginar buscal-a.



Epígrafes em Noite na taverna

Composição Epígrafe

Hamlet. Acto I

What think you orít?

José Bonifácio.

PARTE I

Byron - Cain

Childe Harold. I.

CorneilleMeurs ou tue!

That I have utter’d.

Alex. Dumas.
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Comentário 
de 

Homero Pires

Autor/obra 
Indicação do 

autor

UMA NOITE DO 
SÉCULO

PARTE V 
CLAUDIUS 
HERMANN

PARTE IV 
GENNARO

PARTE III 
BERTRAM

PARTE VI 
JOHANN

PARTE II 
SOLFIERI

C. I, 9. Emendámos o primeiro 
verso, que continha uma palavra 
errada: groon, em vez de groan.

Act. III, sc. IV, 140 segs. (The 
Royal Shakspere, II, London, 
1905, ps.442-43). Os versos foram 
restituídos ao seu texto, pois havia 
nelles algumas incorreções.

Le Cid, s. I, sc. V. Palavras de Don 
Diègue a Don Rodrigue.

Act. III, s. I (Poetical Works, 
London, 1847, p.338). Cfr. adiante 
em A’ Morte de Feliciano Coelho 
Duarte estes mesmos versos 
citados em versão portuguesa.

. . . .Ecstacy!
My pulse, as yours, doth temperately 

[keep time,
And makes as healthful music. It is 

[not madness

Pour quoi? c’est que mon coeur au 
[milieu des délices 

D’un souvenir jaloux constamment
[oppressé

Froid au bonheur présent va chercher 
[ses supplices 

Dans 1’avenir et le passé.

But why should I for others groan, 
When none will sigh for me?

............... Yet one kiss on you pale
[clay

And those lips once so warm - my 
[heart! my heart!

How now, Horatio? you tremble, and 
[look pale:

Is not this something more than 
[fantasy?

Shakespeare 
Hamlet.

Bebamos! nem um canto de saudade! 
Morrem na embriaguez da vida as 

[dôres! 
Que importam sonhos, illusões 

[desfeitas?
Fenecem como as flores!
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PARTE VII 
ULTIMO BEIJO 

DE AMOR

Well Juliet! I shali lie with thee to 
[night!

Shakespeare. 
Romeu.

Romeo and Juliet, act V, sc. I, 
v.34:
“Well, Juliet, I will lie with the to - 
[night”.
(The Royal Shakspere, I, London, 
1903, p.246).



Epígrafes em O livro de Fra Gondicário

Composição Epígrafe

Beauty for as her. . . W. Cowper.

Th. Gautier.
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Comentário 
de 

Homero Pires

Autor/obra 
Indicação do 

autor

PRIMEIRAS 
PAGINAS

P., parece querer indicar - 
Poesias. Mas não ha livro de J. 
Freire de Serpa Pimentel com este 
titulo. Antonio de Serpa Pimentel é 
que é autor de um volume de 
Poesias (Lisboa, 1851). Ha 
entretanto poesias avulsas de J. 
Freire de Serpa no Mosaico, III, 
1841, no Trovador de Coimbra e 
nas Memórias do Buçaco de A. P. 
Forjaz, indicados por Innocencio 
(D/cc., IV, p.356), mas que não 
conseguimos ver.

Le flux jette à la côte entre le corps du 
[phoque, 

Et les débris de mâts que la vague 
[entrechoque, 

Mes rêves naufragés tout gonflés et 
[tout vert.

Le flot a tout couvert de son linceul
[verdâtre,

Et les rougeurs de rose, et les pâleurs
[d’albâtre,

Et l’étoile et la fleur éclose à chaque 
[front.

O coração porque geme?
O labio porque suspira?
Porque resvalla uma lagrima
Por entre as cordas da lyra?

Shakespeare.
Hamiet

J. Freire de 
Serpa. P.

Premières Poesies, Paris, 1866, 
p.126.

HAMLET
As woman’s love.

Act. III, sc. II. The Royal 
Shakspere. The Poefs Works in 
chronological order. From the text 
ofProf. Delius, II, London, 1905, 
p.437.

OPHELIA
‘Tis brief, my lord.

PROLOGUS
For us, and for tragedy, 
Here stooping to your elemency, 
We beg your hearing patiently

HAMLET
Is this a prologue, or the posy of a 

[ring?



Dreams! dreams! dreams! W. Cowper.

I
PARTE I

PARTE II

Mea rosa, me anime, mea voluptas. Catullo.

PARTE III

PARTE IV

King Lear.Break, heart; I pr’ythee, break!

PARTE VI

Premières Poesies, p.223.

OÁSIS
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C’est fini. Rêve éteint! Visions
[disparues!

(PRIMEIRAS 
PAGINAS)

(PRIMEIRAS 
PAGINAS)

(PRIMEIRAS 
PAGINAS)

(PRIMEIRAS 
PAGINAS)

(PRIMEIRAS 
PAGINAS)

Não pudemos identificar estes 
versos, que o estado do 
autographo não permittiu 
reproduzir integraes. Elles não 
pertecem ao Cancioneiro, primeira 
parte, So/aus (Coimbra, 1849), 
única obra de J. Freire de Serpa 
Pimentel onde nos foi dado 
procural-os.

Não ha isso em Catullo. De mais, 
não poderia ser - mes anime, mas 
mea anima.

Acte. V. scène I, p.46. (Oeuvresde 
Victor Hugo, II, Bruxelles, 1837). 0 
Ruy Blas encerra o volume, com 
paginação autonoma.

Ne la connais-tu pas la terre du poete, 
La terre du soleil oú le citron múrit, 
Oú 1’orange aux tons d’or dans les 

[feuilles sourit?

Eh bien, lève-toi donc, puisqull en est 
[ainsi,

Alf. De Musset.
Rolla.

Goethe. 
(trad. par Th.

Gautier).

J. Freire de 
Serpa.

V. Hugo.
Ruy Blas.

Act, V, sc. III. The Royal 
Shakspere, III, London, 1905, 
p.44.

Poésies Nouvelles, Paris, 1859, 
p.15.

O e apenas 
Um vago recordar t 
Do trovador na des.

Lève-toi, les seins nus, belle 
[prostituée.

Le vin coule et pétille, et la brise du 
[soir

Berce tes rideaux blancs dans ton 
[joyeux miroir.

CAPITULO 1o
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ROSA DE 
BENGALA

ROSA DE 
BENGALA

Antonio Ferreira, Poemas 
Lusitanos, I, Lisboa, 1771, p. 159 
(Acto llll). O segundo verso estava 
assim reproduzido por Alvares de 
Azevedo - Sem que chore e se 
abrande?

Acte V, scène III, (Oeuvres de 
Victor Hugo, II, Bruxelles, 1837, 
p.195).

Cfr nas Orientales de Victor Hugo, 
Orientales Vingtième, Attente, o 
mesmo dístico - Esperaba, 
desperada.

Chant2ème., e. XXXIX. 
(Premières Poésies, Paris, 1858, 
p.344). Na transcripção do 
segundo verso estava - son jeune 
roi, como aliás se lè na ed. de 
1908 (Charpentier), p.405.

Viens, viens. Regarde-moi. - Bien, tes 
[yeux sur mes yeux.

- Ainsi! - Comme elle est belle! et 
[quelle grâce étrange!

Dirait-on une femme? Oh non! c’est 
[un front d’ange!

............... Quem póde ver-te,
Que não chore, e se abrande?

Cette bouche d’enfant, q^enthouvre 
[un doux caprice,

Palpite d’innocencel. . .

don Joan, et moi, je t’aime 
Comme le vieux Blondel aimait son 

[pauvre roi

Da chuva repassada, 
Alvas roupas delgadas e ligeiras 

Madeixa ao vento dada. . .

A. de Musset.
Namouna.

V. Hugo 
Marion Delorme.

Ferreira.
Còro da Castro.

M. Leal.
Rosa Branca.

Mendes Leal, Rosa Branca. O 
panorama, V, Lisboa, 1841, p.155. 
Nos Cânticos, p.280, foram assim 
modificados estes versos:

“Descia lastimada:
Alvas roupas diaphanas e leves; 

Madeixa ao vento dada”.
A Rosa Branca foi primeiramente 
publicada no Panorama, V, Lisboa, 
1841, ps. 154-55; 162-63 e 170- 
71. Depois o autor, com alterações 
e emendas, a incluiu nos Cânticos, 
Lisboa, 1858, ps.275-95.

CAPITULO 2o

CAPITULO 5o



Dr. Macedo

Alvares de Azevedo (A. A.). A. A.

BELVIDERA

Shelley.No more! no more!

PARTE IV

Pauvre Graziella. Lamartine.

V. Hugo.

O’Neill Júnior.
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O ROMANCE
DA MADONA

A ROMANZA 
DA FADA

JEDEDIAH, 
O JUDEU

CAPITULO 
10°

Henrique O’Neill, de ascendência 
irlandesa. Publicou avulsamente 
poesias em revistas, Fabularia 
(1885 e1888) e In Memoriam 
(1887), este ultimo sem o nome de 
autor, - um volume também de 
verso. Pertenceu ao grupo de 
Joâo de Lemos, Xavier Cordeiro, 
Antonio Serpa, Couto Monteiro e 
outros.

Antonio Ferreira, Poemas 
Lusitanos, II, p. 161 (Acto III).

Lamartine, Graziella, ed. Nilsson, 
Paris, s. d., ch. III, V, p.52.

J. Manuel de Macedo escreveu em 
verso O Cego, Cobé e O Sacrifício 
de Isaac, peças theatraes, e A 
Nebulosa, poema. E deixou 
algumas poesias avulsas, a que 
devem pertencer os versos acima 
transcriptos.

Triste foram teus fados, Dona Ignês, 
Triste ventura a tua.

Coração, o que adivinhas?
Que dizeis, lagrimas minhas?

Além a allegoria! Era u’a moça, 
Linda embora - perdida em gozo 

[infame:
Um anjo que cortou as asas brancas 

E atirou-as ao mar. . .
Foi uma flor que prostituiu seu brilho, 
Que da brisa engeitou amores puros 
P’lo beijar ebrio da nocturna orgia 

No chão do lupanar. . .

Ferreira.
Castro.

CAPITULO
9o

CAPITULO
8o

CAPITULO
8o

CAPITULO
7o

Se a visses na terra, tão branca e tão 
[bella, 

Com a harpa doirada do seio ao 
[revés, 

Vertendo harmonias, a lúa sobre ella, 
E o lago a seus pés!. . .

Le vent qui vient à travers la
[montagne

Me rendra fou!



OehlenschlãgerHoenther

CADAVERES

PARTE I

D. Sebastião, o Encoberto, poema.

CADAVERES

PARTE III
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Nota referente ao prefacio de Macario: 
Adam Gottlob Oehlenschlãger (1778-1850), 
notável poeta dinamarquês. Elle proprio 
traduziu para o alemão as suas Obras 
Completas em dezoito volumes. Antonio de 
Castilho (Excavações Poéticas, Lisboa, 
1844, ps.251-53) verteu para a anossa 
lingua a sua poesia - Saudades da Patria.

V. nota ao prefacio do drama 
Macario, sob o titulo - Puff.

Odio de morte os punge, séde crúa!
Com sanha desmedida se 
arremessam,
Travam-se, investem com destreza e 
manha,
Torvos enlaçam. . .

Porque essa agua molha-me os pés?
Ah! respondei, respondei! que 
acontece, Frigga?
A agua que molha teus pés - é o 
sangue de teu irmão

Abranches.
O Encoberto.

CAPITULO 
11°

CAPITULO 
11°



Epígrafes em discursos e cartas

G. ne vois-tu rien là-bas? Enfant des mers, qui vois-tu là-bas? Bouchard

Á MINHA MÃE

[CARTA]
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Shakespeare.
Hamlet.

Shakespeare.
Hamlet.

Act III, sc. I (The Royal Shakspere, 
II, p.433).

Act V, sc. II:
“Now cracks a noble heart. - Good

[night, sweet Prince”;
Etc., etc. (The Royal Shakspere, II, 
p.460), 

Cfr., paginas atrás, em Noite na 
Taverna, II, Solfíeri, estes mesmos 
versos citados no original.

Ma mère, il n’est plus temps; tes 
[pleurs rrfont fait poete!

Si j’ai prié le ciei de me les révéler, 
Ces chants harmonieux, c’est pour te 

[consoler.

Now cracks a noble heart. Good 
[night!. . .

And flights of angels sing thee to thy 
[rest! -

To be, or not to be: that is the
[question

E ainda um beijo nessa argila pallida, 
Meu pobre coração!

Mme. de
Girardin.

Byron.
Cain.
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Dreams! dreams! dreams!

W.COWPER.
I

C’est tini. Rêve éteint! Visions disparues !

3

Que importa 
Se bello um dia branqueou-me o sonho 
Como a Sultana no sorrir lascivo, 
Em flores semi-núa bella e pallida, 
Em límpido suor - mórbida a fronte - 
Das tardes de verão entre vapores?
Que importa o sonho deslizasse um dia 
Como esse idear do harem junto ás varandas, 
Se frescas virações, e frescas brisas 
Lhe iam suaves no travar do espirito 
Como por frescas, transparentes noites, 
Em luas italianas - das lagunas 
A bafagem do mar vertendo effluvios 
Da cantilena do barqueiro, ás bordas 
Da solitaria gondola?

Sonhar! sempre sonhar! Inebrial-a, 
Dál-a em botão ao deflorar dos sonhos 
Essa pobr^alma qu’illusões cansaram... 
Sonhar! sempre sonhar! Arder no cerebro 
Sempre uma ideia que jamais se alenta!... 
Esperar! Esperar! - e em vão...

Que importa?., se o crepúsculo cheiroso 
Com suas fresquidões e aereas tintas 
Nos lutos negros desmaiou da noite?

V. HUGO
Ruy Blas



ACTE CINQUIÈME

LE TIGRE ET LE LION

SCÈNE PREMIÈRE

Ruy Blas, seul.

C’est fini. Rêve éteint! Vision disparues!

4

Même chambre. C’est la nuit. Une lampe est posée sur la table, 
Au lever du rideau, Ruy Blas est seul. Une sorte de longue 

robe noire cache ses vêtements.

Jusqu’au soir au hasard j’ai marché dans les rues.
J’espère en ce moment. Je suis calme. La nuit, 
On pense mieux, la téte est moins pleine de bruit. 
Rien de trop effrayant sur ces murailles noires;
Les meubles sont rangés; les chefs sont aux armoires;
Les muets sont là-haut qui dorment; la maison
Est vraiment bien tranquile. Oh! oui, pas de raison 
D’alarme. Tout va bien. Mon page est très fidèle.
Don Guritan est súr alors qu'li s agit d’elle.
Ô mon Dieu! N’est-ce pas que je puis vous bénir,
Que vous avez laissé l’avis lui parvenir,
Que vous m’avez aidé, vous, Dieu bon, vous, Dieu juste,
À protéger cet ange, à déjouer Salluste,
Qu’elle n’a rien à caindre, hélas, rien à souffrir,
Et qu’elle est bien sauvée, - et que je puis mourir?

(II tire de sa poitrine une 
fiole qu’il pose sur la table.)

Oui, meurs maintenant, lâche! et tombe dans l’abíme!
Meurs comme on doit mourir quand on expie un crime!
Meurs dans cette maison, vil, misérable et seul!

(II écarte sa robe noire, sous 
laquelle on entrevoit la livrée 
qu’il portait au premier acte.) 

Meurs avec ta livrée enfin sous ton linceul!
- Dieu! si ce démon vient voir sa victime morte,

(II pousse un meuble de façon



Nous laisser en paix!

Je ne 1’entendrai plus! - Enfin c’est donc possible?

Jamais!

5

// avance avec angoise sa 
main vers la fiole; au moment 
oú il la saísit convulsivement, 
la porte du fond sduvre. La 
reine parait, vêtue de blanc, 
avec une mante de couleur

(II pleure.)
Oh! I’on aurait bien dú

(II cache sa tête dans ses 
mains et pleure à sanglots.) 
Dieu!

(Relevant la tête et comme 
égaré, regardant la fiole,)

L’homme, qui m’a vendu 
Ceei, me demandait quel jour du mois nous sommes. 
Je ne sais pas. J’ai mal dans la tête. Les hommes 
Sont méchants. Vous mourez, personne ne s’émeut. 
Je souffre! - Elle m’aimait - Et dire qu’on ne peut 
Jamais rien ressaisir d’une chose passée! - 
Je ne la verrai plus! - Sa main que j’ai pressée, 
Sa bouche qui toucha mon front... - Ange adoré! 
Pauvre ange! - II faut mourir, mourir désespéré! 
Sa robe ou tous les plis contenaient de la grâce, 
Son pied qui fait trembler mon âme quand il passe, 
Son oeil oú s’enivraient mes yeux irrésolus, 
Son sourire, sa voix... - Je ne la verrai plus!

à barricader la porte secrète.) 
Qu’il n’entre pas du moins par cette horrible porte!

(II revient vers la table.)
- Oh! le page a trouvé Guritan, c’est certain,
II n’était pas encore huit heures du matin.

(II fixe son regard sur la 
fiole.)

- Pour moi, j’ai prononcé mon arrêt, et j’apprête 
Mon supplice, et je vais moi-même sur ma tête 
Faire choir du tombeau le couvercle pesant.
J’ai du moins le plaisir de penser qu’à présent
Personne n’y peut rien. Ma chute est sans remède.

(Tombant sur le fauteuil.) 
Elle m’aimait pourtant! - Que Dieu me soit en aide! 
Je n’ai pas de courage!
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sombre, dont le capuchon, 
rejeté sur ses épaules, 
laisse voir sas tête pâle. 
Elle tient une lanteme 
sourde à la main, elle la 
pose à terre, et marche ra- 
pidement vers Ruy Blas.



CAPÍTULO 4o

AO LUAR

Esperaba, desperado.

I

7

Era - a do vulto da janella - uma dessas feições que os Sóes do meio dia 

parecem ter avivado com o primor de seus lumes - e o fogo de seus verões - ler- 

se-lhe-ia em cada traço, nos cabellos corridos e ondados, no bigode negro, nos 

olhos accesos e até nessa morena descor, que pelas valvulas das veias desse 

homem borbulhavam os fervores de Sarraceno, fundidos na branquidão de 

fleugma das raças loiras do Norte - e nos vestígios dos bustos varonis dos 

soberbos Romanos - Não havia enganar-se: era um Espanhol ou um Siciliano.

Ao certo contudo ninguém sabia quem era o Conde Tancredo - Donde 

vinha, onde ia, como vivia - calava-o elle - Sua vida era um mysterio - para uns 

era um doidejar de mancebo leviano, rebuçado nas orgias, dormindo nos haréns 

venaes do lupanar, embriagado nos seios torneados da fluidez de cores de um 

corpo que freme nos abraços semi-nús das cinturas assetinadas no fresco dos 

cabellos das Phyrnés bellas.
Para outros essa vida louca e perdulária - o isolado de seu palacio fechado 

durante o dia, o frenesi dos banquetes, o tumultuar das fascinantes pelo quedar 

das horas mortas - a figura desse palacio mudo, como um phantasma de pedra, 

durante o dia - e reflectindo de noite nas aguas esverdeadas seus vinte olhos de 

luz - parecia acobertar algum crime: era um tapete de felpos séricos e flores 

turcas sobre uma nódoa ainda umida de sangue.
Era contudo de nobre raça, uma dessas feições onde logo se adivinha a 

nobreza da herança - frontes soberbas onde melhor que nos brazões heráldicos 

se lê o senho do orgulho dynastico. O Conde Tancredo era assim.



II
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Cada vez, contudo, que o rosto do mancebo embranquecido pela chuva de 
luzes lívidas da lúa apparecia na sombra de seu manto negro, como no fundo 

escuro de um painel de Téniers ou Van-Dick - a fronte escura do escravo se 
erguia - seu olhar brilhava mais ardente - e elle parecia dizer:

- Elle espera também!

O mancebo desapparecia ás vezes do balcão da sacada - e suas passadas 

resoavam pelo salão escuro - outras reapparecia na janella, estendendo olhares 

ávidos aos aléns do Canal.

O Árabe sentado no mármore da escadaria, parecia também esperar.

Dissereis contudo que a pessoa que elle esperava parecia não ser a 

mesma que inquietava tanto o Conde. A direcção de seus olhares era opposta 

inteiramente.

Era um homem de estranhas usanças - Muitos o viram passar do riso mais 

alegre á spleenalgía mais sombrosa, do volver mais doce de olhos ao scintillar 

injectado de sangue de um olhar de cólera muda.

E quando dormia - muitas vezes a amante das noites se erguera do seu 

lado , fria e pávida, - ao ouvir os gemidos cavernosos de seu peito, e os gritos de 

raiva rangendo entre seus dentes cerrados - no volver da mão negra de um 

pesadello.

Isso que uns chamavam sonambulismo, acordava em outros ideais de que 

a pallidez desse homem podia ser um crime, e seus pesadellos um remorso...



III

IV
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Uma gondola escura dobrou o canal - e approximava-se lenta como uma 

ave negra aquática, com a cabeça sob a asa, resvalando em seu dormir pelo vidro 
das aguas.

A gondola vinha sempre - o mancebo permanecia immovel na escada.

A gondola parou no cáes defronte do palacio. . .
- Aí - aí - disse uma voz argentina de mulher. . .

O conde ficou immovel como bebendo a doçura daquella voz - o Arabe 

como despertado por ella foi até o cáes. . .

O céu se escurecia sob o crepe das nuvens que avultavam no horizonte, 

em ondas negras. A lua sumira seu phantasma ebúrneo sob as cortinas da 
escuridão.

Gotas mornas de chuva começavam a cair. . .

Davam nesse instante 10 horas em S. Marcos.

Os dois vultos - o da janella e o da escadaria permaneciam ansiosos.

A noite ia limpida e bella - as virações corriam a medo no deslizar das 

ondas. Fazia-se tarde - só se ouvia ás vezes o estallar das aguas no cair dos 

remos reluzentes de umidez, dalguma gondola solitaria, passando muda e negra 
nas aguas.

A noite ia-se limpida e bella - O ar respirava a bafagem dos laranjaes em 

flor. Entre o ramalhar das folhas, ao sussurar das ondas, exhalava-se ás vezes a 

cantilena monótona do barqueiro - ou o descante ao longe de alguma barca 
illuminada
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Nesse momento uma forma peregrina de mulher saltava em terra com seus 

pés mimosos nuns mágicos e curtos sapatos de setim, envolta numa manta de 

seda, cujas franjas lhe cobriam o rosto como uma máscara, mas não tanto que 

algumas doiradas mechas de cabello lhe não sobresaissem entre ellas.. .
-É ella - disse o moço pallido, desapparecendo da janella.

-Não é ella - murmurou em sua lingua barbara o selvagem filho do deserto, 

voltando a embuçar-se no albornoz e a recostar a fronte escura no frio das 
pilastras de pedra.

-Ide - disse ella ao gondoleiro, atirando-lhe uma moeda de oiro. ..

A gondola partiu quando ella passava o perystilo do palacio.

-Adeus, Ali - disse ella, batendo-lhe com o leque - Não falas, estatua?

A face queimada do estrangeiro não se moveu.

Sonhava? Esperava?

Talvez ambas as coisas.



XX

ATTENTE

Esperaba, desperada.

11

Vieux aigle, monte de ton aire 
A la montagne centenaire 
Que blanchit 1’hiver éternel. 
Et toi qu’en ta couche inquiete 
Jamais 1’aube ne vit muette, 
Monte, monte, vive alouette, 
Vive alouette, monte au ciei!

Monte écureuil, monte au grand chêne, 
Sur la branche des cieux prochaine, 
Qui plie et tremble comme un jonc. 
Cigogne, aux vieilles tours fidèle, 
Oh! vole et monte à tire-d’aile 
De 1’église à la citadelle, 
Du haut clocher au grand donjon.

Et maintenant, du haut de l’arbre, 
Des flèches de la tour de marbre, 
Du grand mont, du ciei enflammé, 
A 1’horizon, parmi la brume, 
Voyez-vous flotter une plume 
Et courir un cheval qui fume, 
Et revenir mon bien-aimé?



ROSA DE BENGALA

... (página 199)

ROSA DE BENGALA

quem póde ver-te,

Que não chore, e se abrande ?

I

12

- És tu emfim, minha bella rainha? Disse o mancebo erguendo as pesadas 

dobras de velludo carmesim timbrado de largos broches de oiro do reposteiro.
A loira sorriu e esse sorrir mostrou entre os lábios de flor de romã os dois 

fios de pérolas mais luzentes que podem dessiar uma cabeça de dezoito annos..

E arregaçando - fosse pelo comprido da roupa, fosse por donaire - as 

largas pregas de velludo azul do seu vestido, saltou ella no tapete do salão com o 
mais lindo pé do mundo... um desses pésinhos roscos que no seu envolucro de 

setim, sobresaem nas luzes cruas das sedas transparentes, e que uma criança 

poderia apertar em suas mãos...

- Elysah, deixa que veja-te de joelhos o quanto és bella!

-Tancredo!

Cette bouche d’enfant, qu’entr’ouvre un doux caprice, 
Palpite dlnnocence!...

Viens, víens. Regarde-moi. - Bien, tes yeux sur mes yeux.
- Ainsi! - Comme elle est belle! et quelle grâce étrange! 
Dirait-on une femme? Oh non! C’est un front d’ange!

V. HUGO
Marton Delorme.

FERREIRA.
Côro da Castro

CAPITULO 6o



II

pallido

13

Tancredo bem o disséra - Era uma mulher muito

Elysah era uma figura nivea como os esmeros de 

estatuário.

As faces eram como duas rosas vivas que ao despegar do vento se lhe 
ficassem aí.

E ella sorriu de novo...

Se eu soubesse de uma maravilha tão bella como um riso desses eu a 

lembrara... Nem os bandos de alcyones mar em fóra, no longe das aguas - nem 

numa dessas tardes que mar e céu se accendem de rosas - nem as contas soltas 

de um fio de pérolas que rebenta nas neves de um seio de fada dormida - nem os 

cálices brancos dos nunuphares boiando com suas folhagens nos corregos 

crystallinos... oh! nada! Nada fôra bello como aquelle sorrir que lhe adejava aí.

bella. 

algum

E o cabello que lhe caía nos ombros em longos anneis loiros, de um 

doirado claro com reflexos argenteos, o collo largo e branco a sobressair mais 

alvacento sob as pétalas assetinadas de uma camélia; era loira como uma 

Madona e tinha os olhos azues como o céu.

Oh! Tudo isso era de vér de joelhos - de beijar com olhos fechados e lábios 

immoveis de gozo - e de dizer-se como Rasco de Dumas, - da Madalena, a 
cortesã diva: - “amál-a como estatua antiga num jardim ducal, uma virgem de 

Raphael, o bello pintor de nome angélico, ou em uma noite pura uma estrella no 

céu...”...................................................................................................

- Vem! minha rosa! quero um beijo na vertigem dos aromas de teu seio de 

lyrio, - um beijo - e morrer nelle...

E um beijo nessa camélia aberta em leite bello, resvalado do velludo da flor 

ao velludo do colo da Sylphide abafou o resto...
Ella pendeu a fronte lisa, pousou os lábios na descor da fronte ardente do 

Conde Tancredo...

E o resposteiro estremeceu, e caiu sobre elles...



ACTE V

SCÈNEIII

DIDIER, SAVERNY

SAVERNY, au geôlierqui vient de lui ouvrir la porte.

Merci!
Le bon air!

LE GEÔLIER, le tirant à l’écart, bas.

Monseigneur, à vous deux mots, de grâce.

SAVERNY
Quatre!

LE GEÔLIER, baissant de plus en plus la voix.

Voulez-vous fuir?

SAVERNY, vivement.

Par ou faut-il qu’on passe?

LE GEÔLIER

C’est mon affaire.

SAVERNY

Vrai?
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Savemy, vêtu à la demière 
mode, entre avec pétulance et 
gaité; Didier, tout en noir, 
pâle, à pas lents. Un geôlier 
accompagné de deux hallebar- 
diers les conduit. Le geôlier 
place les deux hallebardiers 
en sentinellle près du rideau 
noir. - Didier va s’asseoir en 
silence sur le blanc de pierre.



(Au geôlier.)
Ah çà, quand?

LE GEÔLIER

Ce soir, à la nuit close.

SAVERNY, se frottant les mains.

LE GEÔLIER

Du marquis de Nangis.

SAVERNY

Mon bon oncle!

LE GEÔLIER

Je n’en puis sauver qu’un.

SAVERNY, hochant la tête.

voilà celui qu’il faut sauver.

LE GEÔLIER

Vous plaisantez.
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(Le geôlier fait un sígne 
de tête.)

Monsieur le cardinal,
Vous vouliez m’empécher de retourner au bal!
Pardieu! nous danserons encor! La bonne chose 
Que de vivre!

(Au geôlier.)
À propos, c’est pour tous deux, je 

[pense?

Qu’un?
(Bas au geôlier.)

Alors, écoutez, 
(Montrant Didier.)

D’honneur, je suis charmé de quitter ce logis.
- D’oú me vient ce secours?



SAVERNY

Non pas. - Lui.

LEGEÔLIER

SAVERNY

LE GREFFIER, saluant les prísonniers.

SAVERNY

Bien. -
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DIDIER, tenant le portrait à. la main, immobile surle devant, 
et comme absorbé dans une contemplation profonde.

Monseigneur, quelle idée est la vôtre!
Votre oncle fait cela pour vous, non pour un autre.

Est-ce dit? En ce cas, préparez deux linceuls.
(II toume le dos au geôlier, qui 

sort étonné. Entre un greffier.) 
Bon! - on ne pourra pas rester un instant seuls!

Viens, viens. Regarde-moi. - Bien - tes yeux sur mes yeux. 
Ainsi! -Comme elle est bellle! - et quelle grâce étrange! 
Dirait-on une femme? Oh! non, c’est un front d’ange!
Dieu lui-même, en douant ce regard de candeur,
S’il y mit plus de flamme, y mit plus de pudeur.
Cette bouche d’enfant, qu’entr’ouvre un doux caprice, 
Palipte d’innocence!.„ -

Messieurs, un conseiller du roí près la Grand’Chambre 
Va venir.

(En riant.)
Avoir vingt ans, être en septembre, 

Et ne pas voir octobre! - Est-ce pas ennuyeux?

(Jetant par terre le portrait 
avec violence.)

Oh! pourquoi ma nourrice,



SAVERNY, revenant du fond du préau.

DIDIER, sans l’entendre.

SAVERNY

(Se rapprochant de Saverny.)
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C’est encor Marion! - Vous avez vos idées 
Là-dessus.

Regardez, mon ami, comme cette hirondelle 
Vole bas! II pleuvra ce soir.

Chose infidèle
Et folie qu’une femme! être inconstant, amer, 
Orageux et profond, comme l’eau de la mer! 
Hélas! à cette mer favais livré ma voile!
Je n’avais dans mon ciei rien qu’une seule étoile. 
J’allais, j’ai fait naufrage, et j’aborde au tombeau!
- Pourtant, j’étais né bon, 1’avenir m’était beau, 
J’avais peut-être méme une céleste flamme, - 
Un esprit dans le coeur!... - Ô malheureuse femme! 
Oh! n’as-tu pas frémi de me mentir ainsi, 
Moi qui laissais aller mon âme à ta merci!

Quoi! parmi les choses dégradées
II faut te rejeter, femme qui m’as trompé!
Démon, d’une aile d’ange aux yeux enveloppé!

(II remet le portraít sur son 
coeur.)

Reviens là, c’est ta place! -

Au lieu de recueillir le pauvre enfant trouvé, 
M’a-t-elle pas brisé le front sur le pavé! 
Qu’est-ce que favais fait à ma mère pour naftre? 
Pourqoui dans son malheur, - dans son crime peut-être, 
En m’exilant du sein qui dút me réchauffer, 
Fut-elle pas ma mère assez pour rrfétouffer!

DIDIER, sans 1’écouter, ramassant le portraít 
et y fixant les yeux.



SAVERNY

DIDIER

SAVERNY, lui prenant le bras.

La mort?

DIDIER, avec joie.

Ah!

SAVERNY

Parlez-moi de la mort, mon ami.
Qu’est-ce enfin?
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Que me demandiez-vous? Je n’ai point écouté. 
Car, depuis qu’on m’a dit ce nom, il m’est resté 
Un étourdissement dont j’ai l’âme affaiblie.
Je ne me souviens pas, je ne sais pas, j’oublie.

Pauvre ami! - De la mort disons quelque parole.
(À part.)

Cela m’attriste un peu, mais cela le console.

Un bizarre prodige!
Ce portrait est vivant. - II est vivant, te dis-je! - 
Tandis que tu dormais, en silence et sans bruit, 
- Écoute, - il m'a rongé le coeur toute la nuit!



DIDIER

Cette nuit avez-vous bien dormi?

SAVERNY

Très mal. - mon lit est dur, à meurtrir qui le touche!

DIDIER

SAVERNY

DIDIER

Eh! C’est toujours la mort. N’en demandez pas tant!

SAVERNY

19

Bien. - Quand vous serez mort, mon ami, votre couche 
Sera plus dure encor, mais vous dormirez bien.
Voilà tout. On a bien l’enfer, mais ce n’est rien
Près de la vie!

Allons! ma crainte s’est enfuie.
Mais, diable! être pendu, voilà ce qui m’ennuie!

À votre aise! Mais moi, je ne suis pas content. 
Je crains peu de mourir, je le dis sans jactance, 
Quand la mort est la mort, et n’est pas la potence.



DIDIER

SAVERNY

Vous étes philosophe.

DIDIER
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Que le bec du vautour déchire mon étoffe, 
Ou que le ver la ronge, ainsi qu’il fait d’un roi, 
C’est 1’affaire du corps: mais que m’importe, à moí! 
Lorsque la lourde tombe a cios notre paupière, 
L’âme lève du doigt le couvercle de pierre, 
Et s’envole...

Entre un conseiller, suivi et 
précédé da hallebardiers en noir.

La mort a mille aspects. Le gibet en est un.
Sans doute ce doit être un moment importun
Quand ce noeud vous éteint comme on soufflé une flam- 
Et vous serre la gorge, et vous fait jaillir l’âme I [me, 
Mais après tout, qu’importe! et, si tout est bien noir, 
Pouvru que sur la terre on ne puisse rien voir, - 
Qu’on soit sous un tombeau qui vous pèse et vous loue, 
Ou que le vent des nuits vous tourmente, et se joue 
À rouler des débris de vous, que les corbeaux 
Ont du gibet de pierre arrachés par lambeaux, 
Qu’est-ce que cela fait?



JEDEDIAH, O JUDEU

V.HUGO.

O’NEILL JÚNIOR.
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O homem de capa negra sentou-se nas escadarias do palacio - e a luz do 
lampião mostrou uma face livida, uns cabellos oiriçados, e uns olhos em fogo...

E na cabeça um barrete amarello...
Era um judeu...

Coração, o que adivinhas? 
Que dizeis, lagrimas minhas?

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou!

Onde vais, onde vais? Não vês que teu manto escorre como o botilhão 

marinho repassado d’agua e a chuva cái em torrentes... Onde vais, homem da 
noite?

Onde ia? Era uma ideia de sangue, uma luz de vingança que aclarava os 

olhos do vagabundo - e debaixo desse manto pesado e frio do chuveiro, o peito se 

lhe suffocava, e as mãos febris apertavam o cabo de um punhal.

Onde ia? -Perguntei a Othello, no estremecer do cortinado do leito de 

Desdemona semi-nua, perguntai-lhe aos olhos esgares, aos dentes que lhe 

rangem, ás mãos que tremem, aos joelhos que lhe vacillam, ao peito que lhe 

estaca como o cavallo das Steppes no afroixar da carreira - onde vais?
Onde ia?.. Perguntai ao ciume com sua raiva no coração - á 

vingança de fronte enrugada, com as unhas sanguentas do apertar convulso da 
adarga: onde vais?
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- Jedediah - bradou uma voz surda ao pé delle.

O judeu levantou a cabeça como dum sono. Os olhos allucinados 

desvairaram-lhe em torno. Não viu nada - Só uma nuvem cruorenta que lhe rolava 

adiante, o luzir de um punhal que lhe estallava, o rir de uma mulher que o traia, a 

visão nua de uma esposa pérfida em abraços de perdição... e uma gargalhada 

louca, um estremeção violento filtrou-lhe os musculos, elle caiu outra vez com a 
cabeça no peito.

- Jedediah - repetiu a voz - não me conheces?

O judeu abriu fixos os olhos esgaziados e olhou outra vez.

Adiante delle estava um velho - Tinha também a capa negra - o barrete 

amarello como um ferrete de ignominia o apontava também Judeu.
- Vós!...

- Sim, filho! - disse o velho - É Isachaar que

Vem á vingança como a hyena ao cadaver...

- Vingança! Vingança! - Vai-te, velho!... O sangue que aí está é meu - todo 

e só meu - e pouco ainda para mim - Não vês? Tenho sêde - sêde de vingança - 

séde de um homem e de uma mulher - Romper-lhe as carnes com meus dentes, 

opprimir-lhes o arcaboiço com meus joelhos, suffocar-lhes as gargantas com meus 

pulsos... Não vês? Tenho muita sêde e muito odio.... Vai-te, pae!

- Acalma-te, Jedediah! Ella era minha filha, se o crime arrebatou-a de mim, 

se ermou-nTa como Agar no deserto - sua infamia salpicou-me de lodo as 
melenas grisalhas com que coroôu-me velha fronte calva, a mão de Jehovah...

- Jehovah! Jehovah! Não me fales em Deus! Jehovah! Oh! por piedade 

repeti inda uma feita esse nome que eu quero rir, rir muito... porque eu não creio, 

Isachaar!

E o Judeu ria ás soltas, com a febre dos demonios e a convulsão dos 

condemnados.
- Não blasphemes, Jedediah! Que importa que a mão do senhor nos 

lançasse pela terra ao desprezo como o joio? - que importa que o Anjo do Eden 

flammejasse o seu gladio deslumbrante ás raças desterradas de Jerusalem a 

Saneta - e que ajoujados ao poste da maldição, ao escarneo das turbas, elle nos
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Ouviu-se rumor no pateo do palacio - Os judeus se esconderam atrás das 

columnas.
Desceu um homem com uma mulher - Era Ali o escravo e Belvidera.

A Siciliana alongou olhares ardentes para os lados; percebeu na sombra 

das columnas os dois vultos e sorriu...

afixasse na fronte o estigma do anáthema - a nódoa de Cain? Escuta, mancebo - 

Pelo languor desse captiveiro de dezessete séculos, pelas albufeiras da Babylonia 

immmensa da escravidão, a raça decaida chorou e muito - e eu o neto das glorias 

de Chanaan, o derradeiro rabbi da ultima Synagoga, eu ouvi o gemer inteiro de 

uma geração prostada em tomo de mim num lavar de lagrimas sanguentas por 

faces lívidas - chorei também e chorei muito - nas noite do desterro, no 

esconderijo das floretas, nas perseguições do Santo Officio - eu vi a morte passar 

ante mim, como Job e rir - as larvas fúnebres e os fantasmas de Ezechiel, em 

seus sudários, perpasserem-me pelo arrepio das carnes, e rir, - e depois dessas 

insónias fúnebres, acordei com o rosto macilento, esverdeado como um cadaver, 

e a fronte mais nua, e a face mais queimada de lagrimas... E creio contudo, e 
espero ainda Jedediah!

- Crer! Crer! - Cala-te ainda uma vez - Não vés que essas palavras me 

dóem? - Que importa Jehovah ou Dagão, o Deus de David ou Belzebuth - O que 

eu quero é sangue e vingança!...

- Sim! O sangue - é a libação dos hômulos nas hecatombes sacras; a 

vingança é o maná daquelle que esparziu irado as massas do captiveiro de trinta 

annos pelo peregrinar do desterro da eternidade...

- Vai-te agora, pae! O braço de Jedediah é forte.

- O lião também é forte - e Sansão rasgou-lhe as fauces com os punhos...

- Vai-te...
- És pois como o tigre e a hyena que não repartem a presa.

- Como o tigre e a hyena... sim!
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- Que importa? - disse a Madona num sorriso.

O Arabe fixou-a com espanto... Na verdade essa mulher sorrria com uma 

expressão muito estranha - No tom das palavras delia, nas feições que assumiram 

pallor, havia um quê das imagens de alabastro recostadas nos cemitérios...

- Vem... - disse a Madona.

E o sarraceno como cégo por um desses olhares magnéticos de mulher que 
entram no seio como ferro - a seguia.

- Escuta agora...
Quando ella principiava a falar, um rumor ao longe fêl-a voltar a cabeça.

Um dos vultos desapparecia pelo portico e o outro caía como arremeçado 

por elle - Era a hyena que não queria repartir o cadaver...

que Belvidera contava a Ali era a historia de Juana...

- São dois homens - não?

- Dois homens - ... vou vér - E o Arabe tomou o punhal na destra e 

arremeçou-se para ali - A mulher segurou-o pelo braço.
- Vem - disse ella.

- São assassinos?

- Ali, lembras-te do deserto?

- Oh! sim!

- Dize-me - Nos seroes da caravana, junto ás ruinas gigantes do areal, 

quando vias no projectar, a sombra as columnas mover-se, o que pensavas?

- Que um home ou fera aí estavam escondidos.

A Belvidera sorriu - Vê - disse ella - E apontou a sombra das columnas.
- Vejo...

- Não notas que duas das pilastras as engrossaram mais para baixo como 

se dois vultos aí estivessem encostados?
- Sim...



XXII

GUITARE
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“Le roí disait, en la voyant si belle,
A son neveu:

Pour un baiser, pour un sourire d’elle,
Pour un cheveu,

Infant don Ruy, je donnerais 1’Espagne

“Dansez, chantez! Des biens que l’heure envoie 
II faut user.

EHe était jeune et son oeil plein de joie 
Faisait penser. -

A ce vieillard qu’un enfant accompagne
Jetez un soul... -

Le vent que vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

Gastibelza, rhomme à la carabine, 
Chantait ainsi:

“Quelqu’un a-t-il connu dona Sabine?
Quelq’un d’ici?

Dansez, chantez, villageois! La nuit gagne 
Le mont Falu.

- Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou!

“Vraiment, la reine eút près d’elle été laide 
Quand, vers le soir,

Elle passait sur le pont de Tolède 
En corset noir.

Un chapelet du temps de Charlemagne 
Ornait son cou... -

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

“Quelqu’un de vous a-t-il connu Sabine, 
Ma senora?

Sa mère était la vieille maugrabine 
DAntequera,

Qui chaque nuit criait dans la Tour-Magne 
Comme un hibou... -

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.
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Sur ce vieux bane souffrez que je m’appuie, 
Car je suis las.

Avec ce comte qu’elle s’est donc enfuie!
Enfuie, hélas!

Par le chemin Qui va vers la cerdagne, 
Je ne sais oú...—

Le vent Qui vient à travers la montagne

Dansez, chantez, villageois, la nuit tombe.
Sabine, un jour,

A tout vendu, sa beauté de colombe,
Et son amour,

Pour 1’anneau d’or du comte de Saldagne, 
Pour un bijou...—

Le vent Qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

Quand je voyais cette enfant, moi le pátre 
De ce canton,

Je croyais voir la belle Cléopâtre,
Qui, nous dit-on,

Menait César, empereur d’Allemagne, 
Par le licou... -

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.

“Un jour d’été que tout était lumière, 
Vie et douceur,

Elle s’en vint jouer dans la rivière
Avec sa soeur

Je vis le pied de as jeune compagne
Et son genou...—

Le vent Qui vient à travers la montagne
Me rendra fou

Et le Pérou! -
Le vent qui vient à travers la montagne 

Me rendra fou.

“Je ne sais pas si j’amais cette dame, 
Mais je sais bien

Que, pour avoir un regard de son âme, 
Moi, pauvre chien,

J’aurais gaíment passé dix ans au bagne 
Sous le verrou... -

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou.



Me rendra fou.

14 mars 1837.
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Je la voyais passer de ma demeure, 
Et c’était tout.

Mais à présent je rrfenneuie à toute heure, 
Plein de dégout,

Réveur oisif, l’âme dans la campagne, 
La dague au ciou...—

Le vent qui vient à travers la montagne 
Me rendra fou!
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E o pallido mimo da minha paixão 
Num longo soluço tremeu e parou; 
Sentou-se na praia; sozinha no chão 
A mão regelada no collo passou!

Que tens, coração, 
Que tremes assim? 
Cansaste, donzella? 
Tem pena de mim!

A brisa teus negros cabellos soltou, 
O orvalho da face te esfria o suor; 
Teus seios palpitam - a brisa os roçou, 
Beijou-os, suspira, desmaia de amor!

Teu pé tropeçou...
Não corras assim!
Donzella, onde vais?
Tem pena de mim!

Deitou-se na areia que a vaga molhou, 
Immovel e branca na praia dormia;

A praia é tão longa! e a onda bravia
As roupas de gaza te molha de escuma;
De noite - aos serenos - a areia é tão fria,
Tão umido o vento que os ares perfuma!

És tão doentia!
Não corras assim!
Donzella, onde vais?
Tem pena de mim!

SONHANDO

Hier, la nuit d’été, que nous prétait ses voiles, 
Était digne de toi, tant elle avait d’étoiles!

7?- \J. HUGO.
SC**'0

Na praia deserta que a lua branqueia, 
Que mimo! que rosa! que filha de Deus! 
Tão pallida - ao vêl-a meu ser devaneia, 
Suffoco nos lábios os hálitos meus!

Não corras na areia,
Não corras assim!
Donzella, onde vais?
Tem pena de mim!
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E a vaga crescia seu corpo banhando, 
As candidas fôrmas movendo de leve! 
E eu vi-a suave nas aguas boiando 
Com soltos cabellos nas roupas de neve!

Nas vagas sonhando
Não durmas assim;
Donzella, onde vais?
Tem pena de mim!

Aqui no meu peito vem antes sonhar
Nos longos suspiros do meu coração: 
Eu quero em meus lábios teu seio aquentar, 
Teu collo, essas faces, e a gélida mão...

Não durmas no mar!
Não durmas assim.
Estatua sem vida, 
Tem pena de mim!

E a imagem da virgem nas aguas do mar 
Brilhava tão branca no limpio véu! 
Nem mais transparente luzia o luar 
No ambiente sem nuvens da noite do céu!

Nas aguas do mar
Não durmas assim!
Não morras, donzella, 
Espera por mim!

Dormia - na fronte que niveo suar! 
Que mão regelada no languido peito! 
Não era mais alvo seu leito do mar, 
Não era mais frio seu gélido leito!

Nem um resonar!...
Não durmas assim!
Ó pallida fria,
Tem pena de mim!

Mas nem os seus olhos o sono fechou 
E nem o seu collo de neve tremia.

O seio gelou?..
Não durmas assim!
Ó pallida fria,
Tem pena de mim!



NA MINHA TERRA

V. HUGO.

II
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La beauté c’est le front, 1’amour c’est la couronne: 
Laisse-toi couronner!

A restinga cTareia onde rebenta 
O oceano a bramir,

Onde a lua na praia macilenta 
Vem pallida luzir;

E o longo valle de florinhas cheio
E a nevoa que desceu, 

Como véu de donzella em branco seio,
As estrelas do céu.

Não é mais bella, não, a argentina praia 
Que beija o mar do sul,

Amo o vento da noite sussurrante 
A tremer nos pinheiros 

E a cantiga do pobre caminhante 
No rancho dos tropeiros;

E a nevoa e flores e o doce ar cheiroso
Do amanhecer na serra, 

E o céu azul e o manto nebuloso
Do céu da minha terra;

E os monotonos sons de uma viola 
No tardio verão,

E a estrada que além se desenrola 
No véu da escuridão;

Laisse-toi donc aimer! - Oh! I’amour, c’est la vie. 
C’est tout ce qu’on regrette et tout ce qu’on envie 
Quand on voit sa jeunesse au couchant décliner.
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Se adormeço tranquillo no teu seio 
E perfuma-se a flôr,

Que Deus abriu no peito do poeta, 
Gotejante de amor ?

Minha terra sombria, és sempre bella, 
Inda pallida a vida

Como o sono innocente da donzella 
No deserto dormida!

Nem tão doirada se levante a lua
Pela noite do céu

Mas venha triste, pensativa - e núa 
Do prateado véu -

Que me importa? se as tardes purpurinas 
E as auroras dali

Não deram luz ás diaphanas cortinas 
Do leito onde eu nasci?

No italiano céu nem mais suaves
São da noite os amores, 

Não tem mais fogo o cântico das aves
Nem o valle mais flores!

Mais formosa não é: não doire embora 
O verão tropical

Com seus rubores a alvacenta aurora 
Da montanha natal,

Sonho da vida que doirou e azula 
A fada dos amores,

Onde a mangueira ao vento tremula 
Sacode as brancas flores,

E é saudoso viver nessa dormência 
Do languido sentir,

Nos enganos suaes da existência 
Sentindo-se dormir;

Onde os serros phantasticos roxeiam 
Nas tardes de verão

E os suspiros nos lábios incendeiam 
E pulsa o coração!

Onde eterno perfume a flôr desmaia 
E o céu é sempre azul;



III

32

E a alma pura nos seus olhos brilha 
Em desmaiado véu,

Como de um anjo na cheirosa trilha 
respiro o amor do céu!

Melhor a viração uma por uma 
Vem as folhas tremer,

E a floresta saudosa se perfuma 
Da noite no morrer...

E eu amo as flores e o doce ar mimoso
Do amanhecer da serra

E o céu azul e o manto nebuloso 
Do céu da minha terra!

Cheia de argentea luz do firmamento
Orando por seu deus,

Então...eu curvo a fronte ao sentimento 
Sobre os joelhos seus...

E quando sua voz entre harmonias 
Suffoca-se de amor

E dobra a fronte bella de magias 
Como pallida flôr,

No luar junto á sombra rescendente
De um arvoredo em flôr,

Que saudades e amor que influe na mente 
Da montanha o frescor!

E quando á noite no luar saudoso 
Minha pallida amante

Ergue seus olhos umidos de gozo 
E o labio palpitante...

Quando o genio da noite vaporosa 
Pela encosta bravia

Na laranjeira em flôr toda orvalhosa 
De aroma se inebria,
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C’est Dieu qui mit 1’amour au bout de toute chose, 
Uamour en qui tout vit, l’amour sur qui tout pose! 
C’est Dieu qui fait la nuit plus belle que le jour. 
C’est Dieu qui sur ton corps, ma jeune souveraine, 
A versé la beauté, comme une coupe pleine, 

Et dans mon coeur 1’amour!

Oh oui, bénissons Dieu dans notre foi profonde! 
C’est lui qui fit ton âme et qui créa le monde! 
Lui qui charme mon coeur, lui qui ravit mes yeux! 
C’est lui que je retrouve au fond de tout mystère! 
C’est lui qui fait briller ton regard sur la terre 

Comme 1’étoile aux cieux!

Et je bénissais Dieu, dont la grâce infinie 
Sur la nuit et sur toi jeta tant d’harmonie, 
Qui, pour me rendre calme et pour me rendre heureux, 
Vous fit, la nuit et toi, si belles et si pures, 
Si pleines de rayons, de parfums, de murmures,

Si douces toutes deux!

Moi, j’étais devant toi, plein de joie et de flamme, 
Car tu me regardais avec toute ton âme!
J’admirais la beauté dont ton front se revêt.
Et sans méme qu’un mot révélât ta pensée, 
La tendre réverie en ton coeur commencée 

Dans mon coeur s’achevait!

Laisse-toi donc aimer! - Oh! L’amour, c’est la vie. 
C’est tout ce qu’on regrette et tout ce qu’on envie 
Quand on voit sa jeunesse au couchant décliner. 
Sans lui rien n’est complet, sans lui rien ne rayonne. 
La beauté c’est le front, 1’amour c’est la couronne:

Laisse-toi couronner!

Hier, la nuit d’été, qui nous prêtait ses voiles, 
Était digne de toi, tant elle avait d’étoiles!
Tant son calme était frais! Tant son soufflé était doux!
Tant elle étaignait bien ses rumeurs apaisées!
Tant elle répandait d’amoureuses rosées 

Sur les fleurs et sur nous!
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II ríest rien sous le ciei qui n’ait sa loi secrète, 
Son lieu cher et choisi, son abri, sa retraite, 
Oú mille instinct profonds nous fixent nuit et jour; 
Le pêcheur a la barque oú 1’espoir 1’accompagne, 
Les cygnes ont le lac, les aigles la montagne, 

Les âmes ont l’amour!

Non, il lui faut, vois-tu, 1’hymen de deux pensées, 
Les soupirs étouffés, les mains longtemps pressées, 
Le baiser, parfum pur, enivrante liqueur, 
Et tout ce qu’un regard dans un regard peut lire, 
Et toutes les chansons de cette douce lyre

Qu’on appelle le coeur!

Ce qui remplit une âme, hélas! Tu peux m’en croire, 
Ce n’est pas un peu d’or, ni même un peu de gloire, 
Poussière que 1’orgueil rapporte des combats;
Ni 1’ambition folie, occupée aux chimères, 
Qui ronge tristement les écorces amères

Des choses d’ici-bas;
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Unil-a ao peito meu - nos lábios delia 
Respirar uma vez cobrando alento; 
A divina visão de seus amores 
Acordar o meu peito inda um momento!

Se ella estivesse aqui! no valle agora 
Cái doce a brisa morna desmaiando: 
Nos murmurios do mar fóra tão doce 
Da tarde no pallor viver amando!

Exhaurido de dôr e d’esperança 
Posso aqui respirar mais livremente, 
Sentir ao vento dilatar-se a vida, 
Como a flôr da lagôa transparente!

Meu Deus! Que eu morra em paz! Não me coroem 
De flores in fecundas a agonia!
Oh! Não doire o sonhar do moribundo
Lisonjeiro pincel de phantasia!

Deixai que eu morra só! Enquanto fogo 
Da ultima febre em mim vacilla,
Não venham illusões chamar-me á vida, 
De saudades banhar a hora tranquilla!

Como cheirosa e doce a tarde expira! 
De amor e luz inunda a praia bella! 
E o sol já rôxo e tremulo desdobra 
Um iris furta-côr na fronte delia

Viens!
Que l’arbre pénétré de parfums et de chants,

Et 1’ombre et le soleil, et l’onde et la verdure, 
Et le rayonnement de toute la nature 
Fassent épanouir comme une double fleur 
La beauté sur ton front, et 1’amour dans ton coeur!
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Não tardes, minha vida! No crepúsculo
Ave da noite me acompanha a lyra...
É um canto de amor... Meu Deus! Que sonhos!
Era ainda illusão - era mentira!

Arvore florescente desta vida,
Que amor, belleza e mocidade encantam, 
Derrama no meu seio as tuas flores 
Onde as aves do céu á noite cantam!

Vem! A areia do mar cobri de flores, 
Perfumei de jasmins teu doce leito;
Podes suave, ó noiva de poeta, 
Suspirosa dormir sobre meu peito!

Da languida pupilla de seus olhos 
Num olhar a desdem entorna amores, 
Como á brisa vernal na relva molle 
O pessegueiro em flôr derrama flores.

Fulgura a minha amante entre meus sonhos, 
Como a estrella do mar nas aguas brilha;
Bebe á noite o favonio em seus cabellos 
Mais suave o aroma que a baunilha.

Se ella estivesse aqui! Jamais tão doce 
O crepúsculo o céu embellecêra, 
E a tarde de verão fôra mais bella 
Brilhando sobre a sua primavera!
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Puisque mai tout en fleur dans le prés nous réclame, 
Viens! Ne te lasse pas de mêler à ton áme 
La campagne, les bois, les ombrages charmants, 
Les larges clairs de lune au bord des flots dormants, 
Le sentier qui finit oú le chemin commence, 
Et l’air et le printemps et Thorizon immense, 
Uhorizon que ce monde attache humble et joyeux 
Comme une lèvre au bas de la robe des cieux! 
Viens! Et que le regard des pudiques étoiles 
Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles 
Que 1’arbre pénétré de parfums et de chants, 
Que le soufflé embrasé de midi dans les champs, 
Et 1’ombre et le soleil et Ponde et la verdure, 
Et le rayonnement de toute la nature 
Fassent épanouir, comme une double fleur, 
La beauté sur ton front et 1’amour dans ton coeur!
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Vem, anjo, minha donzella, 
Minh’alma, meu coração! 
Que noite, que noite beila! 
Como é doce a vibração! 
E entre os suspiros do vento 
Da noite ao molle frescor, 
Quero viver um momento, 
Morrer contigo de amor!

Quero em teus lábios beber 
Os teus amores do céu, 
Quero em teu seio morrer 
No enlevo do seio teu! 
Quero viver d’esperança 
Quero tremer e sentir! 
Na tua cheirosa trança 
Quero sonhar e dormir!

Amemos! quero de amor 
Viver no teu coração! 
Soffrer e ama essa dôr 
Que desmaia de paixão! 
Na tu’alma, em teus encantos 
E na tua pallidez 
E nos teus ardentes prantos 
Suspirar de languidez!

Quand la mort est si belle, 
II est doux de mourir.
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SCÈNEII

CLAUDE FROLLO, PHOEBUS

Capitaine!

PHOEBUS

Quel est cet homme?

CLAUDE FROLLO

Écoutez-moi.

PHOEBUS

Dépêchons-nous!

CLAUDEFROLLO

PHOEBUS

CLAUDE FROLLO

C’est la mort.
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Eh, pardieu ! c’est mon amoureuse, 
Celle qui m’aime et me plaít fort; 
C’est ma chanteuse, ma danseuse, 
C’est Esmeralda.

CLAUDE FROLLO, arrêtant Phoebus au momet oú il se dispose 
à sortir

Savez-vous bien comment se nomme 
Celle qui vous attend ce soir au rendez-vous?



PHOEBUS

CLAUDE FROLLO

Écoutez!

PHOEBUS

Que m’importe?

CLAUDE FROLLO

Phoebus, si vous passez le seuil de cette porte...

PHOEBUS

Vous étes fou !

CLAUDE FROLLO

PHOEBUS, riant.

CLAUDE FROLLO
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L’ami, vous étes fou, d’abord; 
Ensuite, allez au diable!

Mon cher, rajustez votre cape. 
Rentrez à 1’hôpital des fous; 
II me paraít qu’on s’en échappe. 
Que Júpiter, saint Esculape, 
Et le diable soient avec vous!

Vous étes mort! 
Tremble! c’est une Égyptienne! 
Elles n’ont ni loi, ni remord. 
Leur amour déguise leur haine, 
Et leur couche est un lit de mort!
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Je 1’étonne, 
Je lui donne

Malgré lui quelques soupçons.
Uimbécile, 
Dans la ville, 

Ne voit plus que trahisons.
Croyez-moi, Monseigneur, évitez la sirène 

Dont le piège vous attend. 
Plus d’une bohémienne 
A poignardé dans sa haine 
Un coeur d’amour palpitant.

Ce sont des femmes infidèles. 
Crois-en les publiques rumeurs. 
Tout est ténèbres autour d’elles. 
Phoebus, n’y va pas, ou tu meurs!

II m’étonne,
II me donne

Malgré moi quelques soupçons.
Cette ville,
Peu tranquille, 

Est pleine de trahisons.

L’insistance de Claude Frollo 
paraít troubler Phoebus, qui 
considère son interlocuteur avec 

auxiété.

Phoebus, qu’il veut entraíner, 
se ravise et le repouse.
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? *

Mais suis-je fou moi-même? 
Maure, juive ou bohème, 
Qu’importe quand on aime? 
L’amour doit tout couvrir. 
Laissez-nous! II rrfappelle! 
Ah! Si la mort, c’est elle, 
Quand la mort est si belle, 
II est doux de mourir!

Phoebus sort vivement, mal- 
gré Claude Frollo. Claude Frollo 

reste un moment sombre et comme 
indécis; puis suit Phoebus.

Arréte! Une bohème!
Ta folie est extrême!
Oses-tu donc toi-même
À ta perte courir?
Crains la femme infidèle
Qui dans l’ombre fappelle. 
Mais quoi! tu cours près d’elle? 
Va, si tu veux mourir!




