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O século XIX é u1n século conturbado, um imenso campo de 
batalha entre princípios herdados do Antigo Regime monarquista e o 
n1undo novo que já anuncia os nossos tempos. O que faz sua unidade 
é o fato de ser, antes de tudo, marcado pelo signo da Revolução de 
1789. 

A substituição da ordem tradicional da monarquia por uma soci
edade de indivíduos livres e de direitos iguais se fez com muitas dificul
dades, etn ritmo de crises, revoluções, poucos e curtos períodos de 
estabilidade, até consolidar os ideais revolucionários. A República só 
veio para ficar em 1870, mas de 1789 até lá, foram necessários sete 
regitnes políticos diferentes. 

' 

A República é proclamada uma primeira vez em 1792. Em 1799 
dá-se o golpe de estado do general Bonaparte, seguido da implantação 
de utn consulado em que este centraliza o poder, até que funda o Pri
n1eiro Império, em 1804. O reino autoritário do Imperador dos france
ses termina em 1815 com a derrota de Waterloo. Chega a Restauração 
de 1815 a 1830. É a volta da Monarquia com Louis XVIII (1815-1824) 
e Charles X (1824-1830). A História parece ir a contra-corrente. Em 

1836, l]Uando Musset publica La Confession d}un Enjànt du Siecle, um 

rotnance de inspiração autobiográfica, ele propõe no seu prólogo, utna 
análise célebre do "mal du siecle", atribuindo causas históricas precisas 

à insatisfação de seus contemporâneos. Segundo o poeta, a geração a 
que ele pertence e que nasceu durante o Império, teve sonhos de glória 
e de heroísmo militar até ficar desiludida, quando veio a Restauração, 

frente a uma França sem grandeza, com seus fantasmas ressurgidos da 
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antiga monarquia. É toda uma geração que afunda na
. 
melan

_
colia, pre

sa entre un1 passado que já tnorreu e um futuro que aJnda nao nasceu. 
Nesse período de desilusão, a oposição ao regitne fortalece-se e cultni

na etn 1830 con1 três dias revolucionários, "les trois G lorieuses", que 
levam à abdicação de Charl�s X. Con1 essa Revolução de julho de 1830, 
a direita aristocrática e legititnista perde o poder, é a direita burguesa e 
orleanista que assutne. O romance de Stendhal I.� rottge et le no ir que tetn 

como sub-título Crônic-a de 1830, retnete ao conflito existencial de uma 
geração itnprensada entre o vertnelho da glória militar e o preto da 

carreira eclesiástica. É o rei Louis Philippe que cotnanda essa chamada 
"Ivfonarquia de Julho", gue vai até 1848. Enguanto o regime se perde 
etn tnuitos equívocos, hesitando entre o sistema monárquico e o siste

tna parlatnentar, a França começa a constituir seu império colonial, a 
revolução industrial provoca o crescimento de um proletariado miserá

vel, a pequena burguesia excluída da vida política é descontente, as 

teorias socialistas desenvolvem-se: Saint-Simon (1760-1825), Fourier 

(1772-1837), Proudhon (1809-1865), Marx (1818-1883) que redige com 
Engels, em 1848, Le Manifeste du Parti Co;n;nuniste. 

Tudo isso nos leva a utna nova Revolução que estoura em feve
reiro de 1848: abdicação de Louis Philippe, proclamação da República, 
eleições presidenciais que dão a vitória a Louis-Napoleão Bonaparte, 

sobrinho do pritneiro Napoleão. Essa Segunda República não dura muito. 

O presidente eleito aplica logo um golpe de Estado no dia dois de 
dezetnbro de 1851 e um ano depois, instaura o Segundo Itnpério. O 
Imperador Napoleão III e seu regime autoritário serão denunciados 
pela verve satírica de Victor Hugo em Les Cbâtilllen!J, publicado em 
Bruxelles, em 1853. 

O Segundo Império vai até 1870, quando a França instaura defi
nitivamente a República, o que não significa o fin1 dos conflitos e das 
insurreições, pois teremos ainda o episódio da "Cotntnune de Paris" 
etn 1871, le Boulangisme, 1' Affaire Dreyfus ... Mas enfitn, instaura-se de 

vez o poder da burt,ruesia oriunda da Revolução de 1789. 

Dessa cronologia fragtnentada, perturbada, do século XIX, en1er

getn três tnovitnentos literários chaves: rotnantistno, realistno e sin1bo

lismo
.
' ar�culados em torno da revolução de 1848: a geração romàntica 

na pnmetra metade do século, realismo e simbolismo na segunda meta-
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de. i\ essas tendências, ten1os c1ue acrescentar duas outras tnais tardias, 
o naturalisn1o e o decadenüsn1o. O século é riquíssitno pela sua diver
sidade, suas inovações tanto do ponto de vista fortnal c1uanto do pon
to de vista do contettdo. Por essa razão, é botn letnbrar gue cortes 
cronológicos, classit1cações, oposições sistemáticas têm o n1érito de 
assegurar un1a eficácia tnetodológica, didática, mas são sempre 
sin1pliticadores, ou tnestno etnpobrecedores do assunto a ser tratado. 

1\ seguir, alguns exetnplos: 
' 

• E a publicação, a 13 de tnarço de 1820, das Méditations poétiques 
de Lan1artine llue tnarca o advento da poesia rotnântica. No en
tanto., é no século XVIII, apontado como período de crise para a 
poesia, que André Chénier, talvez o único grande poeta francês 
do século das Luzes, trouxe de volta a etnoção no lirismo de 
suas elegias. "L'art ne fait que des vers, le coeur seul est poete» 
(A arte só produz versos, somente o coração é poeta). A publica
ção póstutna de sua obra, em 1819, constituiu uma verdadeira 
revelação para os românticos que viram nele a genialidade de 
utn precursor. 
• Por outro lado, o rotnantismo não morre exatamente em 1850, 
Victor Hugo publica em 1856 Les Contenzplations, obra prima do 
liristno romântico, e o gênio, imenso e solitário continua a escre
ver até o final da década de setenta. 
• Gérard de Nerval pertence à geração romântica, mas pela sua 
prática de escrita poética, aproxitna-se de Rimbaud, Lautréatnont 
e de todos aqueles para quetn o sonho e a loucura são territórios 
literários. 
• Enfim, últitno exemplo, o fato de catalogar Baudelaire como 
simbolista não pode levar a esquecer o que de romântico tetn 
sua obra. 
Portanto, todo cuidado é pouco. Não se deve pensar os tnovi-

tnentos literários cotno categorias estanques ordenadas na linha do tetn
po, seguindo uma cronologia linear. Paralelamente a essa periodização 
cronológica ou recorte por gerações: romântica, realista, sitnbolista, é 
possível fazer uma leitura do século �IX a pa�tir 

_
d�s formas ou gêne

ros dominantes cn1 cada utn dos n1ov1n1cntos htcrar1os apontados ante-
• 

riortnente, rotnance, teatro, poesta ... 
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, 

• 

\lejamos a poesta. 

Se a pron1essa de renovação poética data do final do século 

Â/VIII, cotn André Chénier, será preciso, no entanto, eSJ)erar 1. 820, 

como já dissemos, para que sejam publicadas as MéditCIIi�ns de ��martine, 

data e obra que marcam o princípio da grande travessla poettca., entu-

siasta e prolífica, do século XIX. 

Até à revolução de 1848 e à grande desilusão pós-revolucioná

ria, a poesia é essencialmente, fundamentalmente, romântica. A poesia, 

segundo Gaétan Picon, foi o espírito mestno do romantismo. Ser ro

tnântico, escreveu o crítico, era antes de tudo, acreditar na poesia. Os 

grandes mestres Lamartine, Musset, Vigny, Hugo vão revelar seus tor

tnentos sentitnentais, suas interrogações religiosas e convicções politi

cas com o engajamento de todo seu ser. O E U  é sujeito e objeto do 

poema romântico. A emoção tem a primazia. 
Com o Segundo Império, começa um período de decadência 

do romantismo, utna época complexa onde se entrelaçam novas te
ses, outras convicções, rejeição e nostalgia do romantismo, rupturas e 

, 

buscas. Utna data é representativa desse entrelaçamento: 1857. E o 
ano etn que são publicadas duas obras-primas: Les Fleurs du Mal de 
Baudelaire, coletânea de poemas, e Madame Bovat:y, romance realista 
de Flaubert. Os dois autores serão processados por itnoralidade, pela 
ousadia dos conteúdos de suas obras. Mas na verdade, a revolução 
que eles trazem, é outra. Sem entrar no detalhe do processo criativo 
de Flaubert, quero apenas letnbrar que ele fez questão de rotnper 
com o liristno rotnântico; o seu método é científico, observação e 
objetividade imperam, a imparcialidade do observador-escritor é 
regra. Essa recusa da intervenção pessoal letnbra o credo do grupo 

/ . . 

poetrco parnasrano que tem etn Théophile Gautier seu precursor. A 
geração da estética formalista, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, 
Banville, Heredia, é habitualtnente vinculada à tendência realista da 
segunda metade do século, por conta de sua preocupação com a 
exatidão, a obsessão pela pretensão cientifica e a submissão ao dogma 
da impessoalidade. Voltando a 1857, o ano dos entrelaçamentos, é 
n�quele 

.
an� também que Théophile Gautier publica um poema-ma

mfesto tntltulado L'Art, que reivindica a ruptura definitiva com o 
romantismo da geração precedente e define as novas opções do 
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n1ovin1ento da "Arte pela Arte". Doravante, a ,e1noção deve subme
ter-se n lei da forn1a, a fortna cun1preendida como exigência do Belo. 

N,essa vasta tecelagen1 de correspondências, afinidades, resso
nnncias, reencontran10S Baudelaire que dedica Les rleurs du Mal a 
T héophile Gautier. Perguntatnos então: será sua obra uma manifesta
ção de arte pura, a afirn1ação da primazia da forma sobre a mensa
gen1, da técnica sobre a inspiração? Numa carta a Ancelle, conselheiro 
jurídico do poeta desde 1844, datada de 28/02/1866, Baudelaire es
clarece e des�bafa nesses tertnos: "Nesse livro atroz, coloquei todo 
tneu coração, todo tneu carinho, toda minha religião (disfarçada), todo 
n1eu ódio.,'. Sendo assin1, não podemos considerar Les Flet-tr.r du Mal 
nen1 con1o tnanifestação de arte pura nem como grande memorial, ou 
confissão etn fortna de verso. Baudelaire está no tneio do conflito no ' 
n1eio do século, na fronteira entre dois mundos, romântico sob vários 
aspectos, tnas já engajada na tnodernidade poética. Uma modernidade 
poética que perpassa todos os grandes textos do último quarto do 
século XIX: os dos alquimistas do Verbo Lautréamont e Rimbaud, os 
dos tnágicos da tnelodia e da itnagem como Verlaine e os poetas da 
escola sitnbolista, e os textos de Mallarmé, que na sua busca radical, 
levou a poesia até as fronteiras de si-mesma, "lá onde nada mais é 
dizível" cotno resutniu Dominique Rincé. Ainda cito, traduzindo o 
cotnentário de Dominique Rincé a respeito da modernidade poética 
de Baudelaire: '�ssim, para Baudelaire qualquer imagem, qualquer se
qüência de seu discurso poético, por mais despretensioso e simples que 
seja, é verdadeiratnente tnetáfora, signo de um alhures ideal implicita
tnente contido na realidade significada -mesmo que sórdida- mas "li-

, 

bertado" unicamente pelo poder das palavras. E porque pratica pela 

primeira vez na história de nossa poesia francesa uma verdadeira "al
quimia" da lint,ruagcm que Baudelaire inicia a era da modernidade po
ética, .. . " (p. 85.D.Rincé) É o que vatnos procurar tnostrar na leitura co
tnentada dos quatro poetnas selecionados : Pa�funJ e:"Aotique, Har!Jtonie dtl 
soi� .. fpleen 7 8 e Lt; JJJOI1 des aJJJrlnts. 

Resolvi privilegiar a obra etn que o poeta revela seu universo aos 
leitores e não a produção en1 c1ue Baudelaire põe seu talento a serviço 
dos outros, seja con1o crídco de arte (J'a/ons 1845, 1846,1859; L,E.xpo.rition 

universc/le de 1855; Curio.rité.r e.rtbitique.r sobre os pintores de seu tetnpo; 
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I'Art romantique sobre poetas e músicos), crítico literário ou como tra

dutor (Hi.rtória.r cxtmordincíria.r do americano Edgar �)oc). 
Tampouco comentarei os porm<.;nores da vJda d<.; Baudelaire. 

Suas datas indicam que a vida correu ligeiro para ele: 1821-1867. Prefi

ro evocar a estrutura de Le.r Flem:r d11 Mal, pois ela é reveladora dos 

dramas da vida do poeta. Baudelaire sempre afirmou que estava intei

ran1ente contido no espaço poético de seus 129 poetnas e C]Ue Les 

Fleta:f d11 filial formavan1 un1 todo, com cotneço, desenvolvimento ar

ticulado e fitn. A ordetn de aparição de cada peça poética nada tem a 

ver cotn a cotnposição cronológica dos poen1as, tnas cotn a projeção 

da lógica interior do poeta, a verdade e a unidade da sua vida. São seis 

capítulos que integram a estrutura da obra na sua edição definitiva. 

Antes de Spleen et Idéaf, o prüneiro e o maior capítulo cotn 85 poemas, 

o poeta dirige-se ao leitor através do poema intitulado A11 Lecteur. A 
ditnensão metafísica do livro aparece nesses versos sem equívoco. O 
hometn vive afundado no pecado e Satã triunfa nesse mundo. Em 
.Spleen et Idéa� con1o indica o título, o poeta Jescreve a dupla postulação 

do seu ser, dilacerado entre a sede do ideal perdido e a prisão dos 

tormentos cotidianos. Esse sofrünento tnoral e físico recebe os nomes 

de "ennui", "guignon" e sobretudo "spleen". A estrutura interna de 
Spleen et Idéa/ segue uma ordetn inversa à que deixa esperar o título. De 
fato, deixaremos o Idéa/ para mergulhar no Spleen. 

Como escapar ao Mal? 

Pela Arte? sugere a pritneira parte do conjunto que eYoca a gran-
deza e a miséria do poeta e seu ideal de beleza. 

Pelo Amor, talvez? Os poemas de inspiração a111orosa constitu-
• 

em utn conJunto coerente e nutneroso na obra do poeta, 111ais da tneta-
de do capítulo intitulado Spleen et Ideal. É nesses versos que a Yida 
íntima do poeta manifesta mel11or a sua presença, e os poen1as poden1 
ser agrupados e repartidos em função das suas inspiradoras. ()s ciclos 
gerahnente identificados pelos estuc.liosos organizan1-se da n1aneira se
b'11Ínte: O ciclo de Jeannc Duval, o de :Nladan1e Sabatier .. o de �Iarie 
Daubrun e o ciclo das "tnulheres diversas

,, 
cujas hon1enacreadas fonun 

apenas parcialmente identificadas. Pa�jim1 e:x:otiqtte, o pri�1eiro poema 
cotncntado, pertence ao ciclo de Jeanne Duval, un1a n1ulata que tl·aba
Jhava cotno figurante nutn pequeno teatro. J\ "\lênus noire') exerc u 
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un1 poder tirânico sobre os sentidos do poeta e entre rupturas e reen
contros, ten1pestades c êxtases, o poeta nunca se afastou dela. 

Jeanne Duval representa o pólo carnal do poeta, enguanto Madatne 
Sabatier incar11a o pólo espiritual. O registro atnoroso retoma o drama 
n1etafisico do poeta, ]ea11ne Duval e Madame Sabatier, a serpente e o anjo. 

Nen1 a Arte, nen1 o Atnor permitetn escapar. No entanto, o 
sebrundo poen1a, ffartJJOIJie dtt soir, propõe utna tnetatnorfose da dor e 
da n1elancolia pela poesia e pelo jogo hartnonioso das correspondên
cias. !vias o poeta não ntinge o ideal e esbarra no "spleen". O terceiro 
poen1a .Spleen 7 8 ilustra essa outra temática. O vigor noturno, solitário, 
carceral do "spleen" vem esmagar o sonho do poeta. 

Não Y�U11os entrar no detalhe dos capítulos seguintes. Basta lem
brar que enquanto Spleen et Idéal expressa sobretudo a experiência pes
soal de Baudelaire, os outros capítulos, mais curtos, traduzem um tipo 
de experiência tnais universal. São eles: 

- T(/bleczll�� Parisiens (o sentimento muito moderno da solidão dos 
hon1ens na ilusória comunidade urbana) 

- Le T/in (a primeira das grandes tentações da carne para escapar 
às exigências da sua condição) 

- Fleurs du Mc1l (romantismo macabro, vampirismo, provocação 
nesse conjunto de peças que foram condenadas em 1857) 

- Rél}olte (tnotnento da raiva e do anátema contra um Deus "men-

tiroso") 
- La Afort (a tnorte cotno única solução que nos é oferecida para 

escapar desse tnundo entregue ao Mal). 
A morte é o sexto capítulo de l �ts Fleurs dn Mal, a morte como 

últitna tentação e tentativa, última aposta na reconciliação e na salvação 
-

possível do hotnetn. Pertence a esse capítulo o quarto poema proposto 

à leitura: La Morl de.r An;ant.r. 

PARFUM EXOTIQUE * 

Quand, les deux yeux fertnés, en un soir chaud d'autotnne, 
Je respire l'odeur de ton sein chaleureux, 

Je vois se dérouler eles rivages heureux 
Qu'éblouissent: les feux d'un soleil tnonotone; 
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Une ile paresseuse ou la nature donne 

Des arbres singuliers et des fruits savoureux; 
• 

• 

Des homtnes dont le corps est tntnce et vtgoureux, 

Et des fetnmes dont l'oeil par sa franchise étonne. 

Guidé par ton odeur vers de chartnants climats, 

Je vais un port rempli de voiles et de tnâts 
Encor tout fatigués par la vague marine, 

Pendant que le parfum des verts tamariniers, 
Qui circule dans 1' air et m' enfle la narine, 
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers. 

À primeira leitura de Parfttm Exotique, o poema parece promessa. 
Como outros poemas da felicidade na obra, ele apresenta uma métrica 
harmoniosa, ritmos equilibrados e uma procura constante da 
musicalidade. 

É um soneto absolutamente regular que responde a todas as 

regras do gênero. 
A harmonia não é só rítmica, é também sinestésica. Aqui é o 

sentido do olfato que é tomado como referência inicial, logo associado 
ao visual: "Quand ( ... ) Je respire ( .. . ) Je vois ( .. . )" - (versos 2 e 3). Assim, 
o poema instala logo o narrador/ sujeito numa espécie de beatitude 
interior, olhos cerrados: "les deux yeux fertnés" (v.1 ), decorrência de 

uma situação amorosa sugerida no verso 2: "l'odeur de ton sein 
chaleureux". 

O sonho exalta-se e faz rimar exotismo e erotismo. A ilha do 
verso 5 é a metáfora do espaço preservado do sujeito amoroso, ensi
mesmado no círculo do seu imaginário. Espaço atravessado de homens 
e mulheres ideais, esboçados, (v.7 e 8) debaixo de utna luz árida (v.4). 
Passamos também do seio da mulher amada "ton sein" (,r.2) a utn plu
ral indeterminado "des hommes ... des femmes" (v.7 e 8). 

Temos então utn paraíso onírico, cahno e longínquo. 

Mas um paraíso anônitno·, sem rosto, ilhado e setn ponte, cuja 
luz não permite sombra. O sol é monótono. O sonl1o é outonal. 

Na poesia de Baudelaire, o outono é un1a estação paradoxal, 
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atravessada pela lembrança da felicidade mas também perseguida pela 
obsessão da morte, do frio. O outono permite ao poeta expressar temas 
prediletos como angústia latente, caráter efêmero do belo, aspecto fu
gaz das coisas. 
l_ 

Os dois tercetos reafirmam a presença da amante que se tinha 
dissolvido no coletivo indetertninado do paraíso insular. Volta a mes
n1a n1aterialidade sensual do odor "ton odeur" (v.9), dando novo im
pulso ao sonho, à escrita, con1 a reiteração do processo das correspon
dências entre o olfato e o visual (v.9 e 10). A imagem do porto segue
se à da ilha, sugerindo a perspectiva de outra viagem na viagem; 
"fatigués" (v.11) prolonga a languidez adormecida do verso 5 
' '  " paresseuse . 

No último terceto aparece uma nova rede de correspondências: 
1 o entre o olfativo e o auditivo pela associação lexical: "parfum" 

(v.12) e ''chant" (v.14) 
2° entre o visual e o auditivo pela extrema riqueza da rima "verts 

tamariniers" (v.12) / "chant des mariniers" (v.14) 
Esses últimos versos inovam em vários sentidos: 
O odor ("l'odeur") da amante cuja presença material foi apenas 

tnetonímica: "ton sein", quando não dissolvida, é substituído pelo per
futne ('(parfutn") dos tamarineiros longínquos, oníricas. O odor nos 
parece tnais físico, tnaterial, pesado; o perfutne seria mais leve, volátil, 
disperso, abstrato. No entanto, o perfutne dos tamarineiros apaga o 
odor da amante. 

Todo esse ritual encantatório dos perfumes, dos sons, das cores 
acontece na alma do poeta (v.14). O itinerário dessa viagem imóvel te\Te 
como ponto de partida "ton sein" (v.2) para chegar em "mon âme" (v.14). 

Ao mesmo tempo que o mundo ideal, onírico, voluptuoso ao 
'-lual acede o poeta nasce do corpo da amante, esse mundo é feito do 
esquecitnento, da ausência ou da exclusão da mulher presente. 

Pertnanece o poeta no êxtase narcíseo de um mundo de itna

gens e sensações elaborado na confluência do itnaginário e da tnetnó-

ria propiciadora. , 
Pm:jum ExoJ.iqJJ.c. revela-se ambíguo. A primeira leitura parece

nos um poen1a de pura felicidade, à segunda leitura, tra11sparece un1a 

certa tristeza da carne. A vitória do atnor sobre o ten1po e a n1orte é 
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ambígua, indecisa, não parece ter vigor suficiente para tirar definitiva
mente o poeta da prisão e do "spleen". 

Em Harmonie du .roir, a dor do poeta metamorfoseia-se en1 êxta-

se estético e nústico. Antes de iniciar a leitura, chamo a atenção sobre a 
forma particular desse poema: o pantum, poema de origem malaia, 
em quadras, no qual o segundo e o quarto versos da primeira quadra 

são o primeiro e o terceiro da segunda, o segundo e o quarto desta são 
o primeiro e o terceiro do terceira etc. O jogo alternado das rimas 
provoca a harmonia e reforça a extrema musicalidade do poema. O 
número reduzido de rimas ("ige" et "oir" em francês, "igem" e "ório" 
em português) e a repetição dos mesmos versos traduzem a embria
guez envolvente da noite, do giro da valsa. Há como que um efeito 

mimético entre a forma do poema e seu conteúdo. 

132 

ONIE DU SOIR 

Voici venir les temps ou vibrant sur sa tige 
Chague fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir; 
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir; 
Valse mélancolique et langoureux vertige! 

Chague fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir; 
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige; 
Valse mélancolique et langoureux vertige! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. 

Le violon frérnit comme un coeur qu'on afflige, 

Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir! 

Le ciel �st
, 
triste et

, 
beau comme un grand reposoir; 

Le soleil s est noye dans son sang qui se fige. 

Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir 

Le soletl s e�t noyé dans son sang (]Ui se fige ... 
Ton souverur en tnoi luit con1tne un ostensoir! 



i\ b leza do poen1a ven1 do poder sugestivo das itnagens, a poe
sia se con1utlica por intermédio da in1agem, é a imagem que transfigura 
a tristeza n1elancólica do poeta. A força provétn da itnpressão de unida
de assent�da 11a })Oética das correspondências. Correspondências entre as 
diversas sensações, olfativas, visuais, auditivas. Correspondência entre a 
atn1osfera da noite e o estado de altna do poeta. Correspondência enfim 
entre o plano terrestre e o plano celeste, co1n o vocabulário religioso que 
tece afinidades enu·e o n1undo natural e o espiritual. 

!vias o ''nada vasto e inglório" do verso 1 O permanece na es
preita, ele nos leva ao Spleen, último tnovitnento desse primeiro capítu
lo de Le.r Fle11r.r du l\1al. 

J\pós ter verificado o caráter inacessível do ideal, após as tenta
ções repetidas, abortadas da sensualidade e da espiritualidade, o poeta 
reconhece o vazio do desejo e confessa o desejo do vazio. A palavra 
'�spleen" etnprestada à língua inglesa é dificilmente traduzível em fran
cês setn recorrer a perífrases e sinônimos diversos. Essa palavra, no 
entanto, tornou-se emblemática de uma parte essencial da inspiração e 
da obra do poeta. 

SPLEEN 78 

Quand le ciel bas et lourd pese comme un couvercle 
Sur l'esprit gém.issant en proie aux longs ennuis, 
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 
11 nous verse un jour noir plus triste que les nuits; 

Quand la terre est changée en un cachot humide, 
Ou l'Espérance, cotnme une chauve-souris, 
S'en va battant les tnurs de son aile tim.ide 
Et se cognant Ia tête à des plafonds pourris; 

• A , 

Quand la pluie étalant ses 1n1menses tra1nees 

D'une ,,aste prison itnite les barreaux, 

Et qu'un peuplc n1uet d'infâtnes araignées 
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 
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Des cloches tout à coup sautent avec furie 

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 
• 

1\insi que des esprits errants et sans patrte 
. . " 

Qui se n1ettent à geindre op1n1atrement. 

-Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 

Défilent lentetnent dans tnon âme; l'Espoir, 
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. • 

Sem entrar no detalhe do poema Jpleen 78, mas inspirando-nos 

do Spleen 75, ZQ, Zl e_l_8_ da coletânea, podetnos definir o "spleen" de 

Baudelaire como um tnal físico e psicológico. Do ponto de vista fisio

lógico, o "spleen" caracteriza-se na obra de Baudelaire por sensações 
de fraqueza e desgaste, utna carne ulcerada, esgotada, metaforizada 
através de paisagens fúnebres (Spleen 75), impressões de opressão lúgu
bre, sufocação (primeira estrofe do . .fpleen 78). Psicologicamente, é um 
sentimento de tédio, de impotência, de espírito embrutecido (Spleen 11), 
é a consciência do abandono traduzido de modo perfeito e trágico nes
se belo verso de l,egoút du Néant (O gosto do nada): 

"Le Printemps adorable a perdu son odeur!" 
« Perdeu, a doce primavera o seu odor ! » 

Vem a morte dos atnantes. Que o título não engane! lA Alott de.r 
Amants é um poema cheio de esperança, que deixa entrever uma salva-

, 

ção possível. E como se o poeta percebesse no infinito do alétn tudo o 
que a finitude da existência sempre lhe negou. O futuro de decisão não 
deixa margem à dúvida, é a antecipação segura de un1 reencontro amo
roso, sensual, espiritual, onde cada um espelha o Otltro (v.8). Ahnas 

" 
. gemeas, eternamente Juntas na fraternidade atnorosa. O tútnulo torna-

se matriz de um renascer. O renascer triunfa11te do artista através das 
flores do mal sublitnadas etn flores de esperança e eternidade. 
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Nous aurons des Lits pleins d'odeurs légeres, 
Des divans profonds comtne des totnbeaux, 
Et d'étranges t1eurs sur des étageres, 
Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux. 

Usant à l'envi leurs chaleurs dernieres ' 
Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux 
Qui réfléchiront leurs doubles lumieres 
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. 

Un soir fait de rose et de bleu mystique, 
N ous échangerons un éclair uni que, 
Cotnme un long sanglot, tout chargé d'adieux; 

Et plus tard un Ange entr'ouvrant les portes 
\Tiendra ranitner, fidele et joyeux, 
Les miroirs ternis et les flammes mortes. 

' 

• 

* l�RFUM EX O TIQUE, HARMONIE DU SOIR, SPIEEN 
78, LA A10RT DEJ, Tj, 

ln: BAUDELAIRE: IES FJ.EURS DU MAl, et autres poemes. 

Paris: Garnier-Flamtnarion, 1964. 

JJERFUNIE EXÓTICO) HARMONIA DA TARDE, SPIEEN 
78, A !V!ORTE DOS. �s 

Tradução de Ivan Junqueira. ln: Charles Baudelaire. Poesia e 

Prosa. Volume único. Edição organizada por Ivo Barroso. Rio de Janei-

ro: Editora Nova Aguilar, 1995. 

PERFUME EXÓTICO 

Quando, cerrando os olhos, numa noite ardente, 
Respiro a fundo o odor dos teus seios fogosos, 
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Vejo abriretn-se ao longe litorais radiosos 
Tingidos por un1 sol monótono e dolente. 

' 

Utna ilha preguiçosa que nos traz a mente 

Estranhas árvores e frutos saborosos; 
• • 

Hotnens de corpos nus, esgu1os, vtgorosos, 

�Iulheres cujo olhar faísca à nossa frente. 

Guiado por teu perfume a tais paisagens belas, 
Vejo utn porto a ondular de mastros e de velas 
Talvez exaustos de afrontar os vagalhões, 

Enquanto o verde aroma dos tamarineiros, 
Que à beira-mar circula a inunda-me os pulmões, 
Confunde-se em minha alma à voz dos tnarinheiros. 

HARMONIA DA TARDE 

Chegado é o tempo em que, vibrando o caule virgem, 
Cada flor se evapora igual a um incensório; 
Sons e perfumes pulsam no ar quase incorpóreo; 
Melancólica valsa e lânguida vertigem! 

Cada flor se evapora igual a um incensório; 
Fremem violinos como fibras que se afligem; 
Melancólica valsa e lânguida vertigem! 

, 

E triste e belo o céu como um grande oratório. 

Fremem violinos como fibras que se afligem, 
�lmas ternas que odeiam o nada vasto e inglório! 
E triste e belo o céu como um grande oratório; 
O sol se afoga em ondas que de sangue o tingen1. 

Almas ternas que odeian1 o nada vasto e inglório 
Recolhetn do passado as ilusões que o finge111! 
O sol se afoga em ondas que de sangue o tingen1 ... 
Fulge a tua letnbrança etn tnitn qual ostensório! 



• 

SPLEEN 78 

Qunndo o céu plún1beo c baixo pesa cotno tatnpa 
Sobre o espírito exposto aos tédios e aos açoites, 
E, ungindo toda a curva do horizonte, estampa 
Un1 dia n1ais escuro e triste do que as noites; 

Qua11do a terra se torna en1 calabouço horrendo, 
Onde a Esperança, qual tnorcego espavorido, 
1\s asas títnidas nos tnuros vai batendo 
E a cabeça roçando o teto apodrecido; 

Quando a chuva, a escorrer as tranças fugidias, 
Inlita as grades de uma lúgubre cadeia, 
E a tnuda tnultidão das aranhas sombrias 
Estende em nosso cérebro utna espessa teia, 

()s sinos dobratn, de repente, furibundos 
E lançam contra o céu um uivo horripilante, 
Como os espíritos sem pátria e vagabundos 
Que se põetn a gemer com voz recalcitrante. 

- Sem música ou tambor, desfila lentamente 
Etn tninha ahna utna esguia e fúnebre carreta; 
Chora a Esperança, e a Angústia, atroz e prepotente, 
Enterra-me no crânio uma bandeira preta. 

Vatnos ter leitos de sutis odores, 
Divãs que às fundas tutnbas são iguais, 
E sobre a mesa as tnais estranhas flores, 
Brotando para nós no azul etn paz. 

Atnbos t]ueünando os últimos ardores., 
I\1eu coração e o teu, flan1as sensuais, 

• 
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Refletirão en1 dobro as suas cores 
• • 

Em nossas aln1as, dois gêtneos crtstals. 

Por utna tarde tnística e envolvente, 
Trocaremos um só lampejo ardente, 
Como 0 soluço em cada adeus contido; 

Pouco depois un1 Anjo, abrindo as portas, 
Há de avivar, alegre e enternecido, 

Os cristais já sem brilho e as chamas mortas. 
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