
OS ROMANCES DE VICTOR HUGO 

Introdução 

Sânzio de Azevedo 
Ocupante da Cadeira ff 1 da Academia Cearense de 

lJ.tras. Doutor em L�tras. Ensaísta, historiador e poeta. 

Professor visitante na Universidade Federal do Ceará. 

P()R OCASIÃO dos setenta anos de morte de autor de Nossa 
.. \'enhora de Parir, perguntava Louis Aragon: "Quem ( ... ) na França lê 
Victor Hugo?" E completava: "O que se faz para que todos o conhe
çam, compreendam-no, amem-no, escutem-no? As festas passarão, mas 
há os seus livros." (l) 

Em 2002, nos 200 anos de nascimento do escritor, Mona Ozouf, 
parodiano Aragon, indaga no título de um breve artigo: "Vocês leram 
Os !v!iserát)eis?" C2) 

E o jornalista Michel de Jaeghere, depois de dizer que hoje se lê 
apenas Os Os Miseráveis (ou pelo menos se vê o fllme), previa, no início 
do ano, que se louvaria, em Hugo, a figura do político republicano, 
adversário da pena de morte, que pregou a paz universal e abominou os 
reis, o clero e as guerras de conquista. No final de seu artigo, diz De 

, 
Jaeghere: "Não é o caso de nos contentarmos com a celebração. E 
preciso lê-lo." (3) 

Eu, por mim, não posso saber se os jovens ou mesmo os não 
jovens do Brasil lêem Hugo; sei que, pelo menos até à minha geração, o 
escritor era lido. Não o dramaturgo que praticamente criou o teatro 
romântico com a revolução do Cromwell, de 1827, e escandalizou a Pa
ris de 1830 com o Hernctni, nem o poeta lírico das On.entaz�r, de 1829, ou 
o épico da Legenda dos j'écu/os, de 1859, 77 e 85, mas o romancista, 
criador de Quasítnodo e de Estneralda, de Cosette e de Jean Valjean. 

t AR.AGON, Louis. Trecho de Avez-vous Ju Victor I-lugo? ln I e Eigaro hors- série. Paris 

(2002), p. 1 03.. 
· ' b1� ... ;>" I T 'H' . . . 1 . d' 2 OZOUF, Mona. "Avc7.-vous lu Lcs Mtsc.:ra �. n , tstotrc specta : portrau um 

r,énic. Paris: janvier, 2002, p.40. 
. . 

3 I) E JAEG H ERE, tvfichel. "Editorial''. ln l.c Figaro hors-sértc::, ctt., p.3. 
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C 'd do gue a 111inha iniciação etn sua obra se deu através das .. onst eran ' 

narrativas em prosa e, mais do c1ue iss�, tendo em vis�a g
_
ue �e

.
ria pre-

tensão descabida querer abarcar toda a tmensa prod�ça� hterarta desse 

escritor itnenso, que encheu cotn sua arte e sua vceJnencta c1uase todo 0 

século XIX, vou procurar deter-me, e de maneira breve, na sua obra 

ro1nanesca, não porétn setn falar de alguns aspt;ctos tnarcantes de sua 

vida tutnultuosa. 
\Tictor :�vlarie Hugo nasceu em Besançon, leste Ja França, em 26 

de fevereiro de 1802, filho de Léopold Hugo, oficial do exército 
napoleônico, e de Sophie Trébuchet, utna chouanne, ou seja, uma adtni
radora da Realeza. A antítese é, como todos sabemos, uma característi
ca do Rotnantistno, mas etn Hugo ela povoou sua existência desde a 
infância: seus pais terminarão por se separar quando Léopold, etn cam
panha, sabe da ligação de sua mulher com Victor Lahorie, também 
oficial, tnas que seria fuzilado por tentar, com outros, em 1809, um 
golpe contra Bonaparte. Era padrinho do menino Hugo que, aliás, se 
chamava Victor em sua homenagem ... 

Por influência da mãe, Victor seria a princípio simpatizante da 
Realeza, e não do Itnpério. Com o tempo, a aproximação do pai o fará 
um entusiasta de Napoleão I; mais tarde, ele compreenderá o papel da 
Revolução Francesa, tnas nunca aceitará o Terror. 

Quanto à inclinação para as letras, em 1816, aos catorze anos de 
idade, portanto, ele escreveu em seu diário: "Quero ser Chateaubriand 
ou nada." E com tal força estreou na poesia, com as Odes, de 1822, a 
que se seguiriam as Odes e Baladas, de 1823, e no teatro, cotn o citado 
CrotJJJJJe/1, de 1827, que, pouco tempo depois, já era considerado unani
tnemente o chefe da escola romântica na França. 

Em 1822 Victor, cuja mãe havia falecido no ano anterior, casara
se com Adele Foucher, com autorização do pai que, en1 troca, fez o 
filho aceitar seu casamento com uma antiga amante. 

No romance, sua estréia se dá etn 1823, cotn Han de Islândia. 
Charles Nodier havia introduzido na França o chamado "roman noir'', 
e Hugo põe cotno protagonista de  seu romance utn assassino bebedor 
de sangue. Em 1826, publica Bug-jargal, iniciado seis anos antes, e que 
narra a lústória de um escravo negro que lidera uma revolta em São 
Domingos: apaixonado pela filha dos senhores, rapta-a, mas para salvll-
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ln da fúria dos revoltosos c entregá-la ao noivo. Trata-se de obra ima
tura, con1o a anteriorn1ente rnencionada, n1as, con1o observa Gaston 
13ordet, é o 'cprin1eiro ron1ance anti-racista e anticolonialista". <4) 

I-lugo foi scn1p1·e contra a pena de tnorte; suas páginas de me
n1órias estão cheias de alusões a cenas de tortura ou de execução que 
n1arcaratn sua inEincia c sua adolescência. 

J\ssin1 é que, en1 1828, sairia en1 folhetins da Gazeta dos Tribu-
. , 

naz.r, sen1 o non1e do autor, O Ultúllo Dia de 11171 Condenado. Neste roman-
ce, narrado na pritneira pessoa, podetnos detectar um traço que estará 
presente etn vários dos principais livros do autor: o que poderia ser 
chan1ado de realistno dentro do Romantismo. Num livro publicado 
originarian1ente etn inglês, Victor Brombert chega a dizer, a propósito des
se ron1ance que Hugo perfilharia em 1829: "pode etn parte ser lido como 
un1 docun1ento realista", e observa a sebruir: ''A imaginação de Hugo pro
jeta con1 utna precisão aflitiva a patologia do medo, a angústia quase ani
tnal à tnedida que se aproxüna a hora da execução." (S) 

Segundo o ensaísta, o autor desejava, como mais tarde os realis
tas e naturalistas, provocar tnal-estar no leitor, tendo mesmo visitado 
algutnas vezes a prisão de Bicêtre, onde se passa grande parte da narra
tiva, gue teria impressionado Dostoiévski. 

() condenado, do qual o leitor não sabe o nome nem o cri.tne, a 
princípio recusava a idéia de prisão perpétua, preconizada pelo seu advo
gado: "As galés! Ah! sim, mil vezes a morte!". Mas, depois de vinte e tantas 
páginas de tnonólogo em que a execução está sempre presente, diz o 

condenado: "Que se vá procurar o advogado! Depressa o advogado! 

Quero as 1galés. ( ... ) Um forçado, esse ainda anda, �ai. e vem, vê o �ol." 

Robert Badinter que, en1 1981, como Min1stro da Justtça, fez 

votar a abolição da pena de tnorte na França, ao prefaciar uma das 

edições do livro, faz esta observação: "Traço formidável: este condena

do jatnais se declara inocente ( ... ) É utn tniserável que cotn todas as 

suas forças implora a piedade, a vida." (6) 

4 BOR11ET, Gaston. Jluga:Jlicr.Juaiotcnaot, dcnlíÜO. Franchc-Con1té: l)clagraYc, 2002. 

p.2H. . . . .. 
5 BR<)l\lB ERT, Victor. Yic.tuL..l:lugu .t:t rurnan \'lSH>llll;un:. Tra<.l. Helotsc R:1ccah-Neefs. 

Paris: puf, 1985, p.38-9. 
� , . . . . . . , . 

6 BADlNTER, Robert. uPréfacc". ln HUCJO, \ tctor. kllcnUl!t JOUt d.un cont.bmnc. 
Paris: Lc Livre de Pochc, I <JH<J, p.H. 
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Coerente con1 0 que pensava aos 26 anos idade, Victor Hugo 
ublicaria aos 32, etn 1834, Cla11dt: G11e11x, outro romance contra a 

((Voto a abolição pura, simples e defintuva da pena de morte. O gue 

seu país veria somente 133 anos mais tarde ... 

Mas voltetnos no tetnpo a fim de falar dos principais romances 

de Victor Hugo. 

Nossa Senhora de Paris 

Publicado em 1831, este livro valeria a seu autor uma carta de 
Lamartine chamando-o de "Shakespeare do romance". 

Tendo como cenário a Paris do fim do reinado de Luís XI, nos 
últitnos tempos da Idade Média, o livro nos mostra Claude Frollo, 
arcediago da Catedral de Notre-Dame, religioso que é como que um 
pai para Quasímodo, ser tnonstruoso, surdo e corcunda, quase anão, 
mas dotado de grande força física, sineiro da Catedral. 

A bela cigana Esmeralda vive dançando e predizendo o futuro 
das pessoas com a ajuda da cabra Djali; apaixonando-se por ela, o pa
dre Frollo ordena ao sineiro que a rapte, o que ele tenta, mas ela é salva 
por Phoebus de Châteaupers, capitão dos arqueiros, que procurará 
conquistá-la, não o conseguindo porque, num encontro com ela, Frollo 

. o apunhala pelas costas, jogando a culpa na cigana, pela qual nutre um 
desejo imenso. Condenada à morte, é ela arrebatada por Quasímodo, 
apaixonado por Esmeralda desde que, amarrado ao pelourinho como 
castigo pela tentativa de rapto, tem sua sede aplacada pela cigana. Ele a 
conduz para o alto da igreja. A turba de vagabundos que vive no Pátio 
dos Milagres, lugar freqüentado por Esmeralda, pensa que o corcunda 
quer fazer-lhe mal, e tenta arrombar a porta do templo. Quasímodo, de 
cima, joga o que encontra na multidão, inclusive chumbo derretido. O 
padre serve-se do tumulto e tenta seduzir a jovem; diante da repulsa, 
leva-a a utna mulher que odeia os ciganos, desde que eles lhe roubaram 
a filha, criança. A mulher, porém, reconhece em Esn1eralda a ftlha de
saparecida. Os soldados levam-na, porém. Do alto da Notre-Datne, 
Frollo e Quasímodo vêem Esmeralda ser enforcada. É então que o 
padre dá uma gargalhada diabólica, que o corcunda não ou\re n1as Yê. 
Compreendendo a tnaldade de seu benfeitor, atira-o de cin1a da torre. 
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Vendo os dois n1ortos, diz o sineiro: "Oh! tudo o que eu amei !" 
Depois Quasín1odo itá tnorrer tragicamente abraçado ao cadáver da 

• 
ctgana. 

Na abertura do livro, diz o narrador que, tempos atrás, indo à 
Catedral, encontrara un1a inscrição em grego, gravada a punhal, numa 
parede; lá estava escrita a palavra ananke, ou seja, fatalidade. O autor, 

aqui na tradução de João Pinheiro Chagas, de 1887, "Perguntou a si 

n1esn1o, inquiriu qual podia ser a alma angustiada que não quisera aban
donar o tnundo setn deixar gravado na fronte da velha igreja esse estig

n1a de critne ou de desgraça." Sabe-se depois que o autor da inscrição 
é o padre Claude Frollo. 

Hugo serve-se desse rotnance para encetar uma luta contra os 
, 

detnolidores do patritnônio artístico da Idade Média. E perceptível no 
livro, con1o aliás em todos os outros do autor, o esforço de pesquisa 
realizado por esse escritor que, na esteira de Walter Scott, fez ao mes
tno tempo obra de itnaginação e de História. 

, 
E bem verdade que, para o professor Patrick Boucheron, o escri-

tor, ignorando Guizot e conhecendo mal a obra de Michelet, "conten
ta-se freqüentemenve cotn obras de Segunda categoria", como ele diz, e 
daí ocorre que, ao falar dos arredores da igreja, ele os veja como um 
"esgoto", um "cortiço monstruoso", ou "uma verruga na face de Pa
ris", sendo isto, segundo o citado professor, reflexo da leitura do livro 
Hi.rtón·a e Pesquisa das Antigüidades de Paris, escrito por Sauval em 1724 
com o intuito de glorificar o urbanismo do tempo de Luís XIV Na 
opinião de Boucheron, esse autor "exagera a insalubridade e o perigo 
que reinavam antes na Paris 'gótica"'. O professor conclui, entretanto, 
que as lacunas da documentação de Hugo "não roubam evidentemente 

d 
. ,, (7) 

nada ao poder de evocação o rotnanclsta . 

Para Gaston Bordet, "como Michelet - e mesmo antes dele, -

Hugo tnostra que o personagem essencial da história é o povo, aí com

preendido nas classes baixas - e não os reis, os príncipes, os grandes 

deste mundo". (H) 
Interessante é o narrador, ao dizer que Claude Frollo encontrara 

7 BOUCHERON, p�1rrick. "Sourccs (run chcf-d'ocuvrc: No.trc-Datnc de Paris". ln: 

I .'1-Iistoirt! spécial, cit., p. 60. 
8 BC)RDET, Gaston. ()p. Cit., p. 86-7. 
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un1 n1enino disforn1e no dia de Quasímodo, depois de falar ao tnes

tno tetnpo de sua feiúra e de sua força, informar: "Batiz�u o seu ftlho 

adotivo e pôs-lhe 0 notne de QuasÍI!Jodo, ou porque CJUtsesse tnarcar 

con1 ele 0 dia etn que tinha sido encontrado, ou porque (1uisesse indicar 

até que ponto a pobre criaturinha era incompleta e apenas esboçada. 

Efetivatnente, Quasítnodo, zanaga, corcovado, catnbaio, era apenas 

utn q11ase. , 

Forte é a cena etn que em que Frollo, visitando Esmeralda presa, 
confessa-lhe seus sentitnentos revelando, referindo-se a ela: "A criatura 
que tinha diante dos olhos tinha a beleza sobre-humana gue só pode vir 
do céu ou do inferno." Depois de algumas outras revelações, segue-se 
este diálogo entre a cigana e o religioso: 

" - Oh! miserável, quem sois? que vos fiz eu? odiais-me então 
muito? que tendes contra mim? 

" - Amo-te! exclamou o padre." 
Seja dito de passagetn que Hugo põe no enredo da obra, se bem 

que um tanto idealizada, uma figura real: o poeta e dramaturgo Pierre 
Gringoire, que viveu nesse tempo. No romance, ele escapa de ser en
forcado no Pátio dos Milagres porque Esmeralda se casa com ele, só 
para salvá-lo. 

Passemos a outro rotnance, publicado mais de trinta anos depois 
do que acabamos de cotnentar. 

Os Miseráveis 

Esta obra, cujo pritneiro título era A.r Nfi.ré17·a.r, cotneçou a ser 
escrita por volta de 1840, mas só seria editada em 1862, em dez 
volumes. 

Victor Hugo há tnuito se preocupava cotn o problema dos po
bres e dos oprimidos, mas, na visão de Gaston Bordet, o lino apareceu 
no melhor tnotnento. Levando etn conta cotno o escritor cresceu, em 
pensatnento, em arte e em escritura, por causa da reptiblica e do exílio, 
diz Bordet: "não se pode senão regozijar-se con1 o fato de ele haver 
gasto tanto tetnpo para tertninar O .r Mi.reráz/ei/'. <9) 

Que república e que exílio? 
A história é longa, mas tentemos resumir os fatos, dizendo que, 

9 BORl)ET, Ga�ton. Op. Cit., p. 1 ó4. 
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con1 a revolução de 1848, ou seja, cotn a Segunda República (queda de 
Luís-Philippe) , I-lugo, deputado conservador mas não totalmente 
direitista, diz: �1\ rept'tblica, seja! tnas utna república razoável.'' 

L.uís N�p�leão é eleito 111as não podendo ser reconduzido dá um 
golpe en1 1851. E fechada a Assembléia e Hugo tenta sublevar o povo; 
há lutas nas barricadas, tnas o golpista não cai. Com um notne falso, 
Victor Hugo foge para a Bélgica, onde publica o livro Napoleão o ]Jeque
no, t]Ue lhe vale expulsão do país. Vai para a Inglaterra; de lá, para Jersey 
e, por fin1, Guernesey, voltando à França quase vinte anos depois, com 
a proclan1açào da República. 

Na ilha de Guernesey, Hugo tem a companhia da mulher, 
A dele, e dos filhos Charles, François-Victor e Adele. A tnais velha, 
Léopoldine, morrera afogada no Sena, aos 19 anos, em companhia 
do marido, em 1843. 

Mas, apesar de estar com a família, Hugo tem, residindo bem 
perto, sua amante mais fiel, a ex-atriz Juliette Drouet, cujo sobrenome 
real era Gauvain (é interessante guardar este sobrenome). Nessa época 
Victor vetn a saber que sua esposa Adele é amante do crítico e poeta 
Sainte-Beuve. 

Voltemos porém ao romance escrito: Os Mi.reráveis são a primeira 
grande narrativa escrita no exílio. Livro em que várias histórias se en
trelaçam, seu personagem central é Jean Valjean, que deveria chamar
se, originamente, Jean Trejean. Homem do povo, é ele preso por haver 
roubado pão para alitnentar os sobrinhos fatnintos; depois de vinte 
anos de cárcere, volta para a sociedade, tnas setnpre como um margi
nal, marcado con1 a pecha de ex-presidiário, e por isso sempre rejeitado. 
Encontrando abrigo apenas com o padre Myriel, hometn caridoso, à 

, 
noite Valjean não resiste à tentação e furta dois castiçais de prata. E 

preso, mas, para surpresa sua, o religioso declara aos policiais que o 
havia presenteado cotn os castiçais. Este ato frutificará tnais tarde. Antes, 
porétn, Valjean reincide no roubo e se arrepende. 

Paralelamente, uma jovem, Fantine, seduzida por um nan1orado 
aventureiro, vê-se abandonada com uma ftlha, Cosette, que ela, para 
poder trabalhar, confia a utn casal sem escrúpulos, os Thénardier. Es
tes, a pretexto de cuidar da criança, vivem pedindo dinheiro a Fant.ine, 
tnas tratatn sua filha c1uase cotno escrava. 
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i\ certa altura da fabulação, tnostra-nos o narrador utn industri
al, Ivf. l'vfadeleine, homem de espírito cristão, bondoso, cuja populari
dade 0 faz ''tnaire", ou seja, adtninistrador de 'NI ontreuiJ. Fantine havia 
sido etnpregada etn sua indústria, tnas fora detnitida devjdo a utna 
denúncia falsa. �1. Madeleine, que não é outro senão Jean Valjean, é 
atentamente observado pelo policial Javert, que desconfia de sua iden
tidade. Para sobreviver, Fantine se prostitui e utn dia agride um ho
mem que a humilhara. Javert, sem apurar quem tem razão, prende a 
tnulher, que é condenada a seis tneses de prisão sem julgatnento, cena 
que, segundo Gaston Bordet, é real, e foi presenciada por Hugo. Ou
vindo suas súplicas, alguétn surge da sombra e ordena ao policial que 
liberte a tnulher; este hotnem é M. Madeleine, a quem J avert, que o 
espionava, passa a odiar. 

Acontece que um vagabundo, Champmathieu, é preso, e a polí-
cia anuncia tratar-se de Jean Valjean. Este fato dá lugar a um dos mais 
impressionantes capítulos do livro, "Uma tempestade sob um crânio", 
do qual apenas uma idéia pode ser dada pela transcrição de trechos 
cotno este, na versão de Casimiro Fernandes, em que Valjean tnonologa: 
"Onde estou eu? Não será tudo isto um sonho? O que foi que me 
disseram? ( ... ) Quem pode ser o tal Champmathieu? Será possível que a 
tal ponto se pareça cotnigo?" 

Ou este, etn que o narrador observa: "De todo este tumulto, que 
lhe alterava a vontade e a razão, e que diligenciava tirar a evidência e 
utna resolução, não se destacava senão a agonia." 

. Antes de se entregar à prisão, Valjean encontra Fantine agoni-
zando, e lhe promete trazer Cosette; ela morre com esta esperança, 
enquanto Javert, afinal, o prende. Passam-se anos, e um jornal dá a 
notícia de que um forçado, Jean Valjean, caíra ao tnar e tnorrera. É 
claro que Valjean não morrera; ele consegue arrebatar Cosette das mãos 
dos Thénardier e se esconde com ela num convento. Quando a jovem 
se torna adolescente, eles vão viver incógnitos. 

Estoura a insurreição de 1832 contra a Monarquia de Julho, de 
Luís-Philippe; há barricadas nas ruas e aparece a figura notável do ga

roto Gavroche, afrontando os tiros e cantando enquanto recolhe balas 
dos soldad?s mort�s, até ser morto. Jean Valjean, que abraçara a causa 
dos republicanos, ltberta Javert, que havia sido capturado pelo poYo. 
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Por conta disso, o policial, nutna crise de consciência, afoga-se volunta
rianlente no Sena. 

O enredo do ron1ance é cotnplexo, e o jovetn Marius, gue Valjean 
conduz, ferido, pelos esgotos de Paris, e que tertninará casando com 
Cosette, é filho do oficial Pontn1orency, que Thénardier, quando sar
gento, encontrara no catnpo de Waterloo, após a batalha, quando sa
queava os cadáveres. E o garoto Gavroche, tnenino de rua citado há 
pouco, era filho de Thénardier. 

J\ propósito do episódio da derrota de Napoleão etn Waterloo, 
observa l\'[ichel Butor que Stendhal, ao mostrar a batalha em compa
nhia do personagem Pabrice, faz com que o leitor "viva" como se esti
vesse etn seu lugar. Quanto a Hugo, segundo suas palavras, "trata-se de 
nos fazer perceber o 'catnpo' de batalha de tal forma que possamos daí 
deduzir os n1ovimentos e impressões de não importa qual dos indiví
duos que nela estiveratn engajados. Se se procura etn Os Miseráveis so
tnente a história de alguns destinos entrecruzados, achar-se-á toda essa 
passagem desproporcionada em relação ao que sabemos sobre 
Thénardier, tnas, a partir do momento em que se começa a sentir o 
papel fundatnental que desempenham nessa obra os grandes 'segmen
tos', a massa da descrição é inteiramente justificada". <10) 

No tnestno texto, afirma Butor que, se lermos Hugo cotno Du
tnas ou Eugene Sue, querendo saber a continuação da história, saltare
mos trechos enormes, que nos parecerão excessivamente longos. 

Na introdução do rotnance na "Bibliotheque de la Pléiade", o 
organizador, Maurice Aliem, diz que Os Miseráveis, romance popular 
pelo tema, não se destina somente à leitura do povo, e acrescenta: "Ele 
se destina também, e mais ainda talvez, aos legisladores, aos moralistas, 
àqueles a quetn, segundo Victor Hugo, incumbe o dever, e dos quais 
ele reconhece o poder de curar os males que ele expõe." <11) 

Desse romance, o mais volumoso de toda a obra do escritor, 
disse Mona Ozouf: "É utn livro-tnonstro, um labirinto, uma floresta, 
um oceano, um continente."(tZ) 

J O B UTC)R, Michd. Répertoin; II. Paris: rviinuit, 1964, p. 215-6. 

11 t\LLEJv1, �1auricc. "lntroduction". ln HUGO, Victor. Lc.s t-vlisérablcs. Paris: 

Gallirnard, l<J51, p. XIV. 
12 ()ZOUF, lvlona. ()p. c loc. cit. 
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�1as não van1os abandonar Os A1i.reráveis setn ler utn trecho da 

cena da tnorte de Jean Valjean: . 
"Cosette e :rvtário ajoelharatn, desorientados, sufocados pelas Iá-

gritnas, cada utn sob urna das tnãos de João Valjean. Aguelas mãos 
• 

augustas já não se movtam. . . . . . 
"Tinha-se encostado para trás; a luz dos dots casttçats tlumlnava-

o; 0 seu rosto descorado olhava para o céu, e deixava Cosette e Mário 

cobrir-lhe as mãos de beijos; estava morto. 

"A noite não tinha estrelas, e era profundatnente escura. Sem 
dúvida, no tneio da sotnbra, estava de pé algutn anjo imenso, de asas 
abertas, esperando a sua alma." 

Os Trabalhadores do Mar 

Este romance, editado em 1866, era para chamar-se O Abismo. 
Dos livros escritos no exilio, é o que nasceu da contetnplação da paisa
getn que circundava o autor, daí haver ele escrito na abertura do volu
tne as palavras que leremos na tradução de Machado de Assis, feita no 
tnesmo ano da edição original: "Dedico este livro ao rochedo de hospi
talidade e de liberdade, a este canto da velha Normandia onde vive o 
nobre e pequeno povo do mar, à ilha de Guernesey, severa e branda, 
tneu atual asilo, meu provável túmulo." 

Numa nota gue se segue à dedicatória,  diz Hugo, a certa altura: 
"Tríplice ananke pesa sobre nós, o ananke dos dogmas, o ananke das leis, 
o ananke das coisas. Na Notre-Dame de Pan·s, o autor denunciou o pri
tneiro; nos Miseráveis, mostrou o segundo; neste livro indica o terceiro." 

Mess Lethierry, segundo diz o narrador, tinha dois amores: 
Durande e Déruchette; a pritneira era uma etnbarcação e a segunda, 
sua sobrinha, que ele criara cotno filha. 

A Durande era um barco a vapor, o que constituía novidade na 
região, no segundo decênio do século XIX, e fazia a ligação entre a ilha 
de Guernesey e Saint-Malo; a inovação fora recebida cotno utn tipo de 
bruxaria pelos religiosos c conservadores. 

M. Clubin, capitão do navio, conduzind
-
o enortne quantia etn 

dinheiro destinada a Lethierry, faz com que a embarcação se choque 
com un1 rochedo, julgando serem os Hanois, a pouca distància da cos
ta; ordena a todos que abandonem o navio e pensa haver dado o grande 
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golpt.: de sua vida. 1\rruinado, IYless l .. ethierry protnetc a tnão de 
l)éruchet te ao hon1cn1 que salvar a Durande, lJllC ficara presa entre 
dois cachopos. Gilliat, indivíduo arredio, profundo conhecedor do n1ar, 
an1a en1 segredo a jovern, e parte para a itnensa tarefa de retirar o tnotor 
da etnbarcaçfio, o que consegue após dias de luta com os eletnentos e 
até cotn un1 polvo gigantesco. 1\o regressar, descobre que a n1oça 
natnorn ocultan1ente nn1 joven1 pator protestante, ]�benezer. Gilliat, 
que havia recebido de sua rnãe, falecida, um baú cotn roupas para a 
n1ulher con1 t}uen1 se casasse, dá o baú a Déruchette, renunciando ao 
casan1ento e entregando-a ao atnado. Etn seguida, deixa-se afogar, 
ent]Uanto un1 barco passa levando o casal a bordo. 

Con1o nascera o atnor de Gilliat pela jovetn? Percorrendo utn 

can1inho branco de neve, vê o tnarinheiro utna tnoça que se abaixa, 

escrev·e algo no chão e sai correndo, a rir; ele a reconhece, tnas son1ente 

por �caso baixa a vista e vê o que estava escrito. Que fale o narrador: 

\'Dois pezinhos aí estavatn ünpressos e ao lado deles a palavra escrita 

por ela: Gilliat." O n1arinheiro ficou olhando seu próprio nome na 

neve e depois se foi, pensativo. 

\Tictor Brotnbert constata, falando desse episódio, que é notável 

nesses prin1eiros parágrafos do romance o fato de que eles ''prefiguram 

e projetan1 a tnetnória do texto. No últüno capítulo, Gilliat pára exata

tnente no tnestno lugar, e letnbra que Déruchette escreveu seu notne na 
neve. l\'fas onde está a neve desse começo?" Cl3) 

1..,al cotno �Iichel Butor havia observado a respeito de Os 1\ILrerá

IJei.r, etn Os Tra/Jai/Jadorfs do 1\'lar há capítulos inteiros que, à prüneira 

vista, parecem excrescentes, n1as c.1ue na verdade preparan1 o leitor para 
o desenrolar da fabulaçào. É o caso, por exetnplo, da descrição das 

Douvres, c1ue ocupa utnas três páginas: depois de cotnparar esse esco

lho ao Pater Noster, faz a ressalva de l]Ue deste pelo tnenos se podem 

"D h d D 
- " 

d " ver sinais da terra, e acrescenta: o roc e o ouvres, nao se Ye na a. 

E, n1ais adiante: ''Só se passa ali perdido. Os granitos são de un1a esta

tura brutal e hedionda. Avultam as rochas escarpadas. Severa hospitali

dade do abistno." 

Sotnente sabendo da extraordinária diferença, para Clubin., de es-
. . . , . 

tar nos J-Ianois ou estar nas Douvres, pode o lettor senur o \'tgor pateuco 

13 BROl\1BERT. Victor. Op. cit., p. 182. 
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da cena em que o grande hipócrita se dá conta da armadilha que, sem 
querer, havia engendrado para si próprio. Antegozava ele os frutos de 
sua desonestidade, quando a névoa se dissipou e ele per c e btu o perfil 
assustador do escolho tetnido: "Súbita e terrível mudança. As Douvres 
en1 vez de Hanois. Em vez de 1 milha, 5 léguas de marl O impossível." 

Utn dos trechos tnais emocionantes do livro é a luta de Gilliat 
contra a "pieuvre", isto é, o grande polvo. Depois de falar de todas as 
armas que inúmeros animais têm e que o polvo não tem, diz o narrador 
que em compensação ele tem a ventosa: '�lém do terrível, que é ser 
comido vivo, há o inexprimível, que é ser bebido vivo." Gilliat estava 
preso a um rochedo: dos oito tentáculos do monstro, três estavam pre
sos à rocha, e cinco agarravam o marujo, que tinha livre a mão esquer
da com uma faca, e ele era ambidestro. Fale o narrador: 

"De repente, o bicho desprendeu do rochedo a sexta antena e, 
atirando-a sobre Gilliat, procurou agarrar-lhe o braço esquerdo. 

''Ao mesmo tempo esticou vivamente a cabeça. Mais um segun
do e a sua boca aplicar-se-ia sobre o peito de Gilliat. <14) Gilliat, sangra
do no corpo e preso pelos braços, estaria morto. 

"Mas Gilli�t vigiava. Espreitado, espreitava. 
"Evitou a antena, e, no momento em que o bicho ia agarra-lhe o 

peito, a sua mão armada abateu-se sobre o bicho. 
"Houve duas convulsões etn sentido inverso: a da pieuvre e 

a de Gilliat. 
· 

''Foi luta de dois relâmpagos. 

"Gilliat mergulhou a ponta da faca na viscosidade chata e, com 
. . � . 

um movimento g1rator1o semelhante à torção de uma chicotada, fazen-
do um círculo à roda dos dois olhos, arrancou a cabeça como quem 
arranca um dente. 

"Estava acabado." 

De 1869 é o livro de que trataremos a seguir: 

14 I nteressante ob · �rv l 1 J...r h d · · !\e ar o pul or ue 1nac a o de Assis, na época, no traduzir c� te trecho, 
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ma �ez �1 ue no ori�i t�al o narrador diz: "Une sl:conde de pl u�. !'a bouche anu� 

s ap�lJquatt sur la pottrtnc de Giliatt." (HUGO, Victor. Notrc-l)anlc de Po1ns . L.cs travatllcurs de la mc.:r. Paris: Gallimard, 1075, p. 940.) 



O Hon1etn que Ri 
1'"'inha o título Por OrdeJJI do 1\ei, que depois passou a denominar 

un1a das partes da obra. A história se passa na Inglaterra, no inicio do 
século XVIII: utn n1enino é raptado pelos "cotnprachicos", ou 
'(con1prapequeiíos", ciganos c1ue desfiguravam crianças para servirem 
de palhaços n1ais tarde nas feiras. O tnenino é Gwinplaine, cujos lábios 
são cortados para que ele pareça estar sempre rindo. Abandonado, o 
garoto encontra tuna tnenina, que ficara cega por passar a noite na 
neve. Os dois são recolhidos por um saltimbanco que anda numa car
roça e que deu a si tnesmo o notne de Ursus, enquanto chama seu 
con1panheiro, um lobo, de Homo. É culto, uma espécie de filósofo 
pessitnista. Cotn o tempo, dão espetáculos nas feiras, Ursus, imitando 
pessoas e animais; Gwinplaine, cotn seu riso perene ; e a moça Dea 
(este o nome que ela recebeu) como sua companheira de cena, e mais o 
lobo. Ocorre que Gwinplaine e Dea se apaixonam: ele, vendo-lhe a 
beleza do rosto, e ela, setn poder ver a feiúra de sua face deformada, 
n1as sentindo a beleza de sua alma. Diz o narrador, na tradução de 
IVIaximiano Lemos Júnior, de 1886: "o isolamento de Dea era fúnebre, 
porque não via nada; o isolamento de Gwinplaine era sinistro porque 
via tudo". E, adiante: "Amavam-se. Gwinplaine adorava Dea, Dea ido-

, 
hltrava Gwinplaine. Dizia-lhe ela: - Es tão lindo!" 

Utn dia, etn Londres, Gwinplaine é levado pelo "wapentake", 
temível guarda da lei inglesa; Ursus julga ter sido ele preso como vaga
bundo, e passa a imitar sua voz, para que Dea não se desespere. Na 
verdade, Gwinplaine fora posto diante de Hardquanonne, um homem 
que, torturado e quase agonizando, confessa haver desfigurado o jo
vetn, que é filho do falecido barão Clancharlie, por conseguinte nobre, 
e par do reino. Mais tarde na Câmara dos Lordes, ao ser votada a pro
posta anual de aumento de 100 mil libras da provisão de Sua Alteza 
Real, todos votam a favor, somente ele contra, e faz um discurso revo
lucionário. Indagam de onde ele veio. Gwinplaine, agora Lorde 
Clancharlie, responde que do abismo, e, entre outra: coisas, diz: 

" - Milords, vós estais em cima. Ainda bem. E de crer que Deus 
tivesse razões para isso. Tendes o poder, a opulência, a alegria, o sol 
in1óvel no vosso zênite, a autoridade ilinútada, o gozo indisputado, o 
itnenso esquecin1ento dos outros. Etnbora. Mas por baixo de vós algu-
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tna cousa existe. Acitna talvez. Jvlilords, venho dar-vos utna nova. () 
gênero humano existe." E no fi� de se� dis:urso faz uma am�aça: 
"- Sou 0 que vem dos abismos. Mtlords, vos so1s os grandes e os ncos. 
É perigoso. Servis-vos da noite. Mas tomai cautela, há uma grande 
potência, a aurora. A alvorada não se p

.
ode vencer .

. 
Há de chegar." 

Todos rietn daquele nobre que cliz tantas cotsas graves com um 

riso nos lábios. Gwinplaine, enojado, abandona a Câmara e vai procu

rar Ursus e Dea. Encontra-os num barco, prestes a partir, mas a moça 
está agonizante, angustiada por julgá-lo morto, e expira em seus braços. 
G\vinplaine, cotno que delirando, imagina ouvir o chatnatnento da amada 
e vai andando, até cair no mar e morrer afogado. 

Na opinião de Gaston Bordet, "Para o crente que é Hugo, a 
tnorte é a abertura sobre o mundo da felicidade e da perfeição. Morren
do, Dea e Gwinplaine entram juntos na perfeição divina do amor." (IS) 

Victor Brombert, para quem os eletnentos simbólicos percor
retn todo o livro, faz esta observação: "Utn carro de circo é apresenta
do como um pequeno universo que encerraria o humano, o animal e o 
divino; é um templo atnbulante, coberto de inscrições enigmáticas. A 
Jovem Moça Cega que ama a Alma por trás da Máscara Horrível ilustra 
o conhecimento da beleza verdadeira. A conjunção das imperfeições é 
o mito que rege o romance." (16) 

Fiel ao seu gosto pelas antíteses, Hugo põe na narrativa a figura 
da bela duquesa Josiane, que por sinal tem um olho azul e o outro 
negro: "O dia e a noite estavam misturados no seu olhar", diz o narrador. 
Mas ela se opõe a Dea porque, etnbora virgem e noiva de utn nobre, é 
demoníaca, desejando entregar-se a Gwinplaine, atraída pela sua feiúra. 
Ela mesma confessou: " - Sinto-me degradada junto de ti, que felicida
de! Como é enfastiado ser alteza!" E, em seguida: " - Atno-te não só 
porque és disforme mas porque és vil. Amo o monstro e amo o histrião.'' 

Quanto ao amor de Gwinplaine e Dea, considera Bernard Noel: 
''A arte com que Victor Hugo soube pintar a percepção que, devido à 
enfermidade da moça, os une sós ao tnundo torna justamente real o 
desenvolvimento de utn atnor que, de outra fortna, teria parecido con-

15 BC)RDET, Gaston. C)p. cit., p. l H2. 
ló BRO"tviBERT, Victor. Op. cit., p. 21 6-7. 
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vencional. l)ea escapa assin1 �1 alegoria, e parece, entre as heroínas ro
n1�1nticas" un1a das n1ais v.ivas." (17) 

12 chegan1os ao últin1o dos rotnance de Victor Hugo, escrito a 
partir de 1872 e publicado etn 1874. 

Noventa e Três 

En1bora escrito e editado após o período de exílio do autor, este 
livro foi idealizado e realizado diante da paisagem do exílio, pois Hugo 
retornara a Jersey e a Guernesey, tendo nesta última a famosa Hauteville
House, cujas iniciais letnbram seu sobrenome. 

Voltando às suas raízes, ou seja, lembrando-se dos pais talvez, 
ele situa sua narrativa, cotno indica o título, no ano de 1973, época 
ainda da Revolução Francesa, da qual o livro é como que a epopéia 
ron1anceada. Nun1 poema de 1830, Hugo havia confessado amar o 
trono e a liberdade ao mesmo tetnpo, com o que se julgava "Fidele 
enfin au sang qu' ont versé dans ma veine / Mon pere, vieux soldat, 
n1a n1ere, vendéenne!" 

O tnarquês de Lantenac, velho aristocrata, viaja ocultamente da 
Inglaterra para a França, cotn o objetivo de comandar a insurreição na 
Vendéia; sua cabeça está a prêmio, mas seu ódio à Revolução o faz 
arrostar todos os perigos. Diz o narrador, numa tradução anônima re
vista por L. Pereira Gil, falando de Lantenac: "Aquele homem, ainda 
que cheio de preocupações violentas, abismava-se na inexprimível 
tnansuetude do infinito. Sentia subir em si essa aurora obscura, a espe
rança, se a palavra esperança pode aplicar-se às tentativas de guerra 
civil." Entre os seus adversários destacam-se dois: um é o ex-padre 
Citnourdain, enviado pela Convenção para seguir, no Oeste da França, 
as operações de guerra. 

Fale novan1ente o narrador: "Cimourdain era uma consciência 

pura, 1nas sombria. Tinha etn si o absoluto. Tinha sido padre, o que é 

grave. () hotnetn pode, cotno o céu, ter utna serenidade negra; basta 

<.]Ue c1ualquer coisa faça nele a noite. O sacerdócio fizera a noite en1 

Ci1nourdain. '' 

17 NOE.L. Bernard. "l)c�t''. ln Dktiunnairc des personoagcs. Paris: Robert Lnffont, '1960, 

p. 286. 
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o outro adversário de Lantenac é seu próprio sobrinho, mas 
discípulo de Cimourdain, portanto revolucionário: G�u:ain: 

o coman
dante militar das operações. Enquanto o comandante ctvd, Cunourdain, 
é ünplacável partidário do Terror, o tnilitar, Gauvain, tem outra con
cepção da guerra, tanto que diz: "- Liberdade, Igualdade, Fraternidade 
são dogmas de paz e de harmonia. Para que dar-lhes um aspecto assus
tador?" E sobre ele diz o narrador: "Vencedor, julgava-se no direito de 

poupar os vencidos." 
No começo do romance, uma tropa de soldados, enviados de 

Paris para a Vendéia, encontra uma mulher, Michelle Fléchard, com 
três filhos pequenos, na floresta. E no final da narrativa, Lantenac, cer
cado pelas forças revolucionárias de Gauvain no castelo da Tourgue, 
que começa a ser incendiado, não está só: numa sala ao lado, dormem, 
alheias ao perigo, as mesmas crianças, cuja mãe, desesperada, chora lá 
embaixo, entre soldados. Lantenac passa uma escada pela janela; os 
militares fixam-na no chão, e ele salva os três meninos. 

Ao descer, é ele preso por Cimourdain: " - Faço-te prisioneiro
disse Cimourdain. - Aprovo-te - respondeu Lantenac." 

Entretanto, Gauvain, cotnovido com o ato do velho marquês, 
permite que ele fuja durante a noite, e toma seu lugar. Mesmo com o 

coração sangrando, Cimourdain, seguindo à risca o Decreto assinado 
por Danton, Robespierre e Marat, condena Gauvain à morte. Fale no

vamente o narrador: '�quela cabeça encantadora e altiva encaixou-se 
no infame colar. O carrasco levantou-lhe suavemente os cabelos e pre
miu a mola; o triângulo soltou-se e deslizou, lentatnente a princípio, 
depois mais rapidamente; ouviu-se um ruido horroroso . . .  " 

Mas, no instante exato da queda da cabeça do militar no cesto, 
ouviu-se um estampido: Cimourdain dera utn tiro de pistola no cora
ção. Jorra-lhe o sangue da boca, e o romance termina assim: "E aquelas 
duas almas, irmãs trágicas, partiratn juntas, a sombra de uma misturada 
à luz da outra." · . 

� 
E claro que o personagem da preferência de V ictor Hugo é, 

dentre os três principais, Gauvain. Lantenac representaria talvez o pen
samento do autor quando criança: junto à mãe, escrevia en1 sua gran1á
tica latina "Viva o rei!", enquanto seu pai lutava ao lado de Napoleão. 
Com o passar do tempo, já foi dito, ele con1preenderá a itnportància da 
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Revolução, n1as nunca aceitarn a pena de tnorte. 

Jean CBoudout, no prefácio de un1a das edições do Noventa e Três, 
afit·n1a: "Se 1-Iugo não condena Citnourdain, se o prefere a Lantenac, se 
reconhece nele o caráter necessário e benfazejo, a despeito de tudo, da 
crise de 1793., não é sen1 reservas. Cimourdain 'sabia tudo da ciência e 
ignorava tudo da vida'. Daí, sua rigidez ( . . .  ), sua ilusão de ser infalivel". 

No que diz respeito a Lantenac, ainda na opinião de Jean Boudout, 
cccarrega en1 si todo o espírito do passado monárquico e feudal". 
Citnourdain seria, para ele, o presente intransigentetnente cruel, presente, 
ben1 entendido, de 1973. Já Gauvain que, para o ensaísta, parece anunci
ar o porvir, merece este comentário: "sua beleza simbólica de arcanjo 
contrasta com o sotnbrio semblante de seus dois parceiros; Hugo lhe dá 
utn notne caro entre todos, o de Juliette Drouet (nascida Gauvain). Suas 
idéias são, até mesmo nos pormenores, as mesmas de seu criador, que 
põe nele o republicano segundo seu coração". C18) 

Não custa fazer mais utna citação, tendo como alvo ainda a 
figura de Gauvain. Ugo Dettore, lembrando que o militar, ao conce
der liberdade a Lantenac, sabia que iria ser executado, observa: '�ssim 
fazendo, sem dúvida ele quer expiar sua falta com relação à fé de seu 
partido, mas seu sacrifício é, antes, um suicídio que exprime sua inca
pacidade de se furtar a uma concepção maniqueísta do mundo, agora 
que ele percebe que, contrariatnente ao que ele imaginava e lhe dava 
força, o mal não era forçosatnente apanágio único do adversário." <19) 

Acrescente-se que o Noventa e Três tem um capítulo no qual três 
personagens, que discutem ferozmente, são nada menos do que Marat, 
Robespierre e Danton . . .  

Conclusão 
Victor Hugo foi sempre um escritor romântico, apesar de sua 

longevidade o haver feito contemporâneo dos realistas. Ao falecer em 
Paris, no dia 22 de maio de 1885, aos oitenta e três anos de idade, 
deixou ele uma obra imensa e de certa forma desconcertante. 

18 BOUDOUT, Jean. "lntroduction". ln HUGC), Victor. Quatn:vingttrcizc.:. Paris: 

Garnicr, 1963, p. XXVII-XXVIII. . 
19 DETIC)RE. Ugo. "Gauvain''. ln Dictionnairc dcs pcrsnnnagcs. Pans: Robert Laffont, 

1960, p. 412. 
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Pnra Victor Brotnbert, ' 'Os rotnances de Victor l-iugo, corno a 

lenda que envolve seu autor, são fora do co�1�1�1 . Se se julga O.r Traba
lhadores do i\llar ou Os 1\llt�rertÍt'eis segundo os cn tenos do ro1nance realista 

t- " cl � Balzac a Zola l)erde-se a natureza subversiva e surpreen-rances, e L ' ' , . . 

dentetnente tnoderna de sua arte ron1anesca. 
, , 

E, depois de afirtnar que o escritor a tinge os efeitos de utna 
prosa visionária, longe do lirismo reserva�o : ir

�
)nico de St

_
e��hal e do 

rigor obsessional de Flaubert pela tnestrta tecntca, conclut: O poder 

dramático dos rotnances de Hugo repousa, etn grande parte, sobre a 

criação de arquétipos." t20) 

É interessante constatar que, embora românticos, os romances 

desse poeta, cotno já  se pôde entrever principaltnente pelas palavras do 

próprio autor, sempre combatem algutna coisa, no que se aproxünatn 

das obras do Realismo e do Naturalistno. 

Recapitulando: vitnos que, mestno etn obras do inicio de sua 

carreira literária, fugia o ficcionista da pura arte pela arte, condenando 
o colonialismo e a escravidão no Bug-Jarga� combatendo a pena de morte 

, 
no Ultin1o Dia de utn Condenado (como o faria em Cla11de Gueux, cinco 

anos depois); a fatalidade dos dogtnas em J\Tossa S enhora de Pan·s, cotno a 
das leis nos Miserávei.r; nos Trabalhadores do Mar, disse o autor condenar 
a fatalidade das coisas, tnas podemos acrescentar as  superstições; etn O 
Ho;ne111 que Ri, verberou a fatalidade social e, no Noventa e Três, a fatali
dade politica. 

Disse eu, de passagem, que Léopoldine, a filha tnais velha de 

Hugo, tnorrera afogada, aos 19 anos de idade, em 1 843. Coincidência 
ou não, sotnente em três rotnances, mas todos posteriores a essa tragé

dia, encontratn-se personagens que se afogatn: é Javert, nos ivliserát1ei.r, 

Gilliat, nos Trabalhadores do Mar, e G\vinplaine, etn O H OJJJeJJJ q11e Ri, 
sendo que neste romance ainda há o afogamento de quantos havia na 
barca "Matutina". Acrescente-se que no No7'enta e Trê.r, a corveta que 

levava Lantenac está prestes a adernar quando enfrenta os canhões da 
esquadra republicana. 

Gaston Bordet, que cito tnais utna vez, no tratar dos quatro ro

tnances do exílio, detecta neles " a  epopéia do esforço, da consciência, 

20 BRC )�fBERT, Victor. < >p. cit., p.S. 
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da vitúria do l)en1 sobre o tvlar' .  A seu ver, entretanto, esses livros 
parcccn1 tcrnlinar por atos de fral}Ueza, con1o o suicídio de Giliatt, a 
n1orte de Dea e o afogan1ento voluntário de Gwinplaine, bem cotno a 
dupla l'l10t"tl: desejada de c;auvain c (:itnourdain, o suicídio de Javert e 
até n1csn1o a partida c..lc Jean Valjean. E conclui: "Mas, para Victor Hugo, 
essas n1ortes são, etn todos os casos, condições para utn êxito, e frutos 
de un1 dever. Não é suicídio, é tnartírio, morte para utna causa." <21) 

\'ictor Hugo, con1o de resto a grande maioria dos grandes escri
tores, teve etn vida e após a tnorte seus apologistas e seus detratores. 
'IodaYia, tnestno alguns dos que não o incensaram iriam de certa forma 
deixar transparecer a consciência que tinham de sua importância. Isso 
n1e parece ocorrer, por exetnplo, cotn a célebre "boutade" de Jean 
C:octeau: "Victor Hugo era um louco que se acreditava Victor Hugo." 

O certo é que ninguém poderá apagar seu nome da história da 
literatura universal, e no correr de 2002, nos duzentos anos de nasci
tnento do autor de obra tão vasta, pudemos ver que seu prestigio con
tinua tão grande quanto no século que ele iluminou com sua arte. (22) 

I I 

21 IH 1RDET, Gaston. C)p. cit., p. 1 R6. . . . , ... 1 1 1 f · � . : . 'l }J·1ris cm '002 no b1ccntcnano de Hugo, razao de a 
22 ] :.�te tra Ja 1n ol C!it:tltn c1. ' · •  ... • 

. , 

ll ' l l ' fi - 1 1.1· , .11. tllll sú livro cm 11ortuguê s .  Só postc:norn1cntc o� trc:cho� de 
.Jl , togra ta na o a ' g. · . , . . . . . . ,, . . _ _  Á .  

l . : . f ·· 1c�· s  for·un suhstltllldos }">c:la� u.:spcctl\ ,\s ttaduçocs. 
rntnnnccs <. o csc t l tot t .11 c. • · 
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