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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar comparativamente as obras do poeta britânico William 

Wordsworth Wordsworth (1770-1850) e do escritor francês Marcel Proust (1871-1922)  no que 

concerne à maneira como eles representam tanto o funcionamento da memória quanto o do luto. 

Para fazê-lo, será necessário considerar as condições que permitiram emergir, no séc. XVIII, 

novas concepções tanto em relação ao modo de representação literária quanto em relação ao 

modo de entender-se o funcionamento da memória, que passa a levar em conta o papel das 

afecções e do esquecimento em sua constituição, algo que tinha um papel periférico até então. 

Desse modo, será necessário reconstruir a discussão por meio de autores que se debruçaram 

sobre o tema e dramatizaram essas passagens: em relação à mudança de concepção que se tem 

de memória, serão apresentadas as discussões de autores como Aleida Assmann e Paul Ricoeur; 

em relação à mudança de paradigmas na representação literária, serão apresentados os trabalhos 

teóricos como M.H. Abrams e Jacques Rancière, que abordam o tema com bastante clareza. A 

partir do momento que essas variáveis são consideradas, poderá ser notado que as imagens 

representadas por meio da memória adquirem um caráter instável, de modo que podem ser 

modificadas a cada vez que são reiteradas. Após serem delineadas essas condições de 

possibilidade, bem como o contexto histórico em que se apresentam - qual seja, o da Revolução 

Francesa e da emergência da Modernidade, que inauguram novas concepções de indivíduo e de 

funcionamento da mente - serão abordados alguns poemas de Wordsworth e algumas passagens 

da Recherche, em que o luto é figurado. Poderá ser percebido que a nova concepção de 

memória como algo instável por excelência tem um papel importante na maneira de se 

representar pessoas que já faleceram, pois elas continuam existindo de alguma forma por meio 

da escrita literária, criando-se uma tensão entre a sua ausência física e sua presença por meio 

da ficção. 

 

Palavras-chave: Memória Suplementar; Romantismo Literário; Sobrevida de Imagens; 

Memória Cultural. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper has the intend to comparatively analize the works by the British poet William 

Wordsworth (1770-1850), and by the French writer Marcel Proust (1871-1922), regarding to 

the way they represent, in their works, either the functioning of the memory or the grief itself. 

To do that, it will be necessary to consider the possibility conditions which allow to emerge, 

during the 18th century, new conceptions of literary representation, and the way of 

understanding the functioning of memory, which starts to take into account the role of the 

emotions and the forgetting in its constitution, something that, as we will see, had a peripheral 

role until then. At this moment, it will be necessary to realign the the discussion through authors 

who have looked into those themes, and have dramatized those passages: regarding to the 

changing of conception about memory, it will be presented discussions of authors like Aleida 

Assmann and Paul Ricoeur; regarding to the changing of conception of literary representation, 

it will be presented works of academics like M.H. Abrams and Jacques Rancière, who lead the 

theme with great clarity. From the moment those variable are considered, one will be able to 

notice that the images represented through the memory obtain an unstable character, so they 

can be modified each time they are reiterated. After being outlined those possibility conditions 

as well as the historical context in which they exist – which is the French Revolution and the 

emerging of Modernity, that inaugurate new conceptions of individual and of the functioning 

of the mind – it will be approached some poems by William Wordsworth and some passages 

from the Recherche, in which the grief is represented. It will be able to perceive that the new 

conception of memory as something unstable for excellence has an important role in the way 

of representing people who are gone, creating a tension between their physical absence and 

their presence, which is created through the fiction. 

 

Keywords: Sumplementar Memory; Literary Romanticism; Afterlife of Images; Cultural 

Memory 



  

SUMÁRIO 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO...................................................................................................8 

 

 

2. CAPÍTULO I - POLÍTICAS DA MEMÓRIA, POLÍTICAS DA 

REPRESENTAÇÃO: (WORDSWORTH, PROUST)...................................12 

 

 

3. CAPÍTULO II - MORTE E SOBREVIDA: A LITERATURA E O DEVER 

DO LUTO...........................................................................................................75 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................................134 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................136 

 

 

6. ANEXOS..........................................................................................................142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

8 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Empreender um estudo que relacione as obras do romancista francês Marcel Proust 

(1871-1922) e do poeta britânico William Wordsworth (1770-1850) impõe-se como um 

desafio, quando levamos em conta que a poesia de Wordsworth não se constitui como uma das 

influências literárias de Proust, uma vez que não há comentários ou indícios de que ele o havia 

lido, tampouco a Literatura Inglesa, de modo geral, é tão citada ao longo da obra Em busca do 

tempo perdido quanto autores do Realismo Francês dos quais Proust era admirador, como 

Balzac (1799-1850), Stendhal (1783-1842) ou Flaubert (1821-1880), cuja tradição o romancista 

incorpora de forma crítica em sua obra.  

Mesmo com o reconhecimento dessa dificuldade, pode-se afirmar que há um 

funcionamento parecido - guardadas as devidas ressalvas quanto à diferença entre a escrita em 

prosa da Recherche e a escrita em versos da obra wordsworthiana – no que concerne à 

representação literária - que sofreu uma mudança decisiva a partir do Romantismo, do qual 

Wordsworth figura como um dos inauguradores - e à representação sobre o funcionamento da 

memória. Essas características em comum, dramatizadas ao longo deste trabalho, são 

mencionadas pela autora alemã Aleida Assmann (1947), em seu livro Espaços da Recordação, 

quando fala especificamente da maneira como a memória é representada literariamente a partir 

do séc. XVIII, com Wordsworth. Trata-se da seguinte citação, que se apresenta como uma das 

principais e primeiras reflexões que empreendemos acerca do objeto de pesquisa: 

 

A transformação, sim, a transubstanciação da vida em recordação, como mais tarde 

para Proust, é seu [de Worsworth] tema predominante; e, assim como Proust, 

Wordsworth atribui à recordação poética um significado inteiramente novo, como 

estabilização, renovação e justificação da vida. (ASSMANN, 2011, p.97) 

 

A partir desta menção, surgiu o estímulo para que esse trabalho se realizasse, de modo 

que, como afirmamos anteriormente, trata-se menos de uma noção de influência direta entre os 

autores do que da observação das condições que permitiram a emergência de um tipo específico 

de discurso – fenômeno aqui entendido no sentido foucaultiano de arquivo -, permitindo, assim, 

aos autores estabelecerem maneiras análogas de representar o funcionamento da memória, que 

se tornam claras quando adotamos uma posição crítica-teórica específica, qual seja, um dos 

pilares do nosso curso de pós-graduação: o conceito de Memória Cultural como a transmissão 

de conhecimento por uma longa duração temporal de maneira institucionalizada, entendendo a 
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instituição como agente regulador das atividades humanas e de seu legado, que é deixado para 

a posteridade. Soma-se a isso que, à parte essa menção, não há estudo algum que tenha se 

debruçado sobre essas obras conjuntamente, o que nos proporciona um trabalho estimulante e 

desafiador.  

 De maneira geral, este trabalho é dividido em dois capítulos, cuja relação entre eles 

gostaríamos de deixar expressa. No primeiro capítulo, denominado “Políticas da memória, 

políticas da representação (Wordsworth, Proust)”, serão abordadas as condições históricas, 

críticas e teóricas que nos permitem analisar os autores conjuntamente, assim como alguns 

estudos que demonstrem essa relação. Mais especificamente sobre essas condições, serão 

abordadas a crise na representação literária que o Romantismo instaura a partir do séc. XVIII, 

por meio de um texto que é visto por muitos teóricos como fundador do que se entende 

atualmente por literatura romântica, qual seja, “O prefácio às Baladas Líricas”, de Wordsworth, 

que é publicado pela primeira vez em 1798. Veremos que muitas das demandas que o autor 

britânico atribuiu à composição da boa poesia romântica só são possiveis de serem feitas quando 

é levado em conta o seu contexto histórico, com o advendo da Modernidade e, posteriormente, 

com as reinvindicações por igualdade feitas pela Revolução Francesa, que serão abordadas em 

momento oportuno por meio dos estudos de Eric Hobsbawn (1917-2012) e Hans Ulrich 

Gumbrecht (1948), respectivamente, em A era das revoluções e Modernização dos sentidos. 

Diretamente relacionada com esta primeira mudança fundamental que tem lugar no séc. 

XVIII, há também a maneira como a visão sobre o funcionamento da memória se modifica 

neste momento, mudança que Aleida Assman atribui principalmente à poesia wordsworthiana. 

Para entendê-la, será necessário dramatizar o modo como o funcionamento da memória era 

representado literariamente no passado, cujos representantes em nosso trabalho serão o mito do 

poeta Simônides de Ceos e a obra homérica da Odisséia. Veremos que, ao longo de pelo menos 

dezoito séculos, a memória tinha um papel cultural bastante específico dentro da literatura, 

sendo utilizada para celebrar feitos heroicos e louvar aos deuses, por exemplo. A esse tipo de 

memória era atribuída uma arte, aqui entendida como um conjunto de procedimentos 

específicios para se atingir determinado fim. Essa arte pressupunha uma maneira específica de 

funcionamento da mente, que tinha como objetivo a recuperação dos fatos do passado por meio 

da total identidade. Posteriormente, no séc. XVIII, a partir de novas maneiras de entender-se o 

funcionamento da mente, vemos que esse papel de recuperação por meio da total identidade 

será problematizado por autores como Wordsworth e Jean Jacques Rousseau (1712-1778), 

quando levam em conta o papel das afecções e do esquecimento na construção dessa 
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recordação, que é modificada e sofre desvios decisivos. Essa nova concepção de memória 

também pressupõe a impossibilidade de dar-se uma palavra final sobre o evento passado, pois 

cada nova afecção pode modificar a maneira como ele é lembrado. 

No segundo capítulo, intitulado “Morte e sobrevida: a literatura e o dever do luto”, 

utilizamos essa nova noção de memória que Assmann afirma estar presente de forma análoga 

em Wordsworth e Proust, e analisamos algumas diferentes figurações do luto nesses autores. O 

termo em que parecem encontrar-se “luto” e “memória” é “ausência presente” – termo que é 

bastante caro tanto a teóricos estudiosos do conceito de memória, como Paul Ricoeur (1913-

2005), em A memória, A história, O esquecimento, quanto aos próprios Proust e Wordsworth. 

Trata-se de um sintagma chave em nosso estudo que, em relação à memória, está ligado à 

tentativa de representar um passado que se foi, que não existe mais; em relação ao trabalho de 

luto, por sua vez, ele está ligado, como diz Sigmund Freud (1856-1939), à necessidade de 

realizar-se uma análise, quando perdemos alguém amado, dessa nova realidade subtraída, 

retirando nossa libido desse objeto perdido e criando uma imagem pacificada e estável dessa 

pessoa, que passa a nos acompanhar. 

Levando em conta aquele novo conceito de memória como algo essencialmente 

desestabilizador, fruto do séc. XVIII, veremos que Proust e Wordsworth darão um tratamento 

parecido às figuras das pessoas que faleceram, de modo que há uma tendência de estabilização 

dessa imagem por parte do trabalho de luto, enquanto que há uma tendência de desestabilização 

dessa imagem por meio da memória, que é fortemente influenciada pelas afecções, como o que 

acontece com os irmãos falecidos da pequena menina em "We are seven" e com Lucy Gray, do 

poema homônimo. É também o que acontece com a avó de Marcel e com Charles de Swann, 

na Recherche de Proust. Há que se entender que existe uma relação íntima entre o mundo dos 

vivos e o mundo dos mortos, de modo que eles nos interpelam, exigindo de nós zelo para com 

esse passado e com o legado que nos deixaram.  

Em relação a esse aspecto será importante acompanharmos a leitura do trabalho do 

professor de Standford Robert Pogue Harrison (1954), intitulado The dominion of the dead, 

que nos fornecerá percepções interessantes sobre tal processo. Como pontos principais de seu 

trabalho, podem ser destacados o hábito cultural de se enterrar os próprios mortos, oferecendo-

lhe um espaço de habitação pelo qual podemos nos comunicar com eles; a percepção da nossa 

própria mortalidade, que é adquirida quando nos deparamos com a materialidade do corpo sem 

vida de uma pessoa que amamos; o modo como os mortos se relacionam e estão presentes em 

nossa própria linguagem, a partir da expressão do luto que, assim como Freud, Harrison entende 
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como a necessidade de uma reelaboração por parte do indivíduo da nova realidade, criando, 

assim, uma imagem póstuma pacificada daquele que faleceu. Há que se perceber, como 

veremos ao longo deste trabalho, que falta em Harrison o caráter instável que identificamos nas 

figuras póstumas de Lucy Gray, da avó de Marcel e de Swann. Nesse sentido será valiosa uma 

categoria apresentada pelo filósofo Giorgio Agamben, qual seja, o conceito de larva que se 

encontra entre o trauma da percepção da materialidade do corpo sem vida e aquela criação 

pacificada de que Harrison e Freud falam. Trata-se de uma zona intermediária, composta por 

uma imagem instável e fantasmagórica, que será cara às análises que procederemos. 

Por fim, temos ainda por objetivo extrair outras consequências em relação à maneira 

como é figurada a ideia da finitude humana, que acaba por ser tornar uma espécie de imperativo 

em relação à produção artística, que pode ser encontrada, por exemplo, no final da Recherche, 

quando o narrador percebe que está velho e bastante fraco, próximo de seu fim, o que lhe dá 

impulso para de fato começar a escrita de sua obra. Chega um momento - após todo o 

aprendizado por que passara em meio à sociedade - em que é necessário renunciar ao jantares 

e saraus e começar a construir sua catedral literária, antes que não haja mais tempo. Nesse 

sentido, o narrador cita a bela passagem do livro de São João que compara o destino de Cristo 

com o grão de trigo: somente dará frutos aquele que aceitar morrer. Aquele que não aceita esse 

destino em favor de sua vocação torna-se estéril. 

Ademais, é importante observar que a escolha metodológica pela produção de dois 

capítulos mais longos, com caráter ensaístico, tem por objetivo ampliar o escopo da análise, 

que abrange uma larga escala temporal e que leva em conta a impossibilidade de se separar 

aquelas duas linhas de força que mencionamos. 
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2. POLÍTICAS DA MEMÓRIA, POLÍTICAS DA REPRESENTAÇÃO 

(WORDSWORTH, PROUST) 

 

 

A Revolução Francesa, a doutrina-da-ciência de  

Fichte e o Meister de Goethe são as maiores  

tendências da época. 

Friedrich Schlegel 

 

(...) eu pergunto o que significa a palavra Poeta?  

O que é um Poeta? A quem ele se dirige? E que  

linguagem deve ser esperada dele? Ele é um  

homem falando para homens (...) 

William Wordsworth 
 

 

O estudo da relação entre literatura e memória, entendida em sentido lato, é um dos 

temas abordados pela área de conhecimento denominada Memória Cultural. Para o nosso 

trabalho, estudar essa relação - mais especificamente as representações literárias da memória - 

proporciona um ponto de vista interessante para investigar dois autores, a saber, o romancista 

francês Marcel Proust e o poeta inglês William Wordsworth, que inicial ou frequentemente não 

são estudados de maneira conjunta. Abordar as seguintes inflexões históricas, que são objetos 

de estudo da Teoria Literária e da Memória Cultural, será necessário no estudo desses autores: 

a) uma nova maneira de se entender a representação literária que surge a partir do Romantismo; 

e b) uma nova maneira de se conceber o funcionamento da memória, que ganha corpo a partir 

do séc. XVIII, quando surgem novas formulações sobre os conceitos de identidade, percepção 

e sujeito. O nosso trabalho, nesse sentido, tentará demonstrar como essas duas linhas de força 

se entrelaçam e formam um fio condutor, cujo funcionamento se dará de maneira semelhante 

nas composições de Wordsworth e Proust. Para isso, começaremos nosso percurso a partir de 

um mito fundador do conceito de memória, qual seja, o mito de Simônides de Ceos (556 a.c.-

468 a.c.) e seu consequente desenvolvimento.  

Usualmente apresentada como a arkhé do conceito de memória, a história do poeta 

grego Simônides de Ceos pode ser encontrada em importantes autores que se debruçaram sobre 

o tema. Entre eles, podemos citar desde estudiosos desse conceito como Paul Ricoeur, Aleida 

Assmann e Harald Weinrich (1927), passando pelo helenista Marcel Detienne (1935). Além 

dessas abordagens teóricas, devemos indicar que há uma paráfrase decisiva do mito de 

Simônides por parte de William Wordsworth, que se encontra no poema denominado “I find it 
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written of Simonides”1. Poderemos perceber, nesses autores, que algumas mudanças na maneira 

de parafrasear essa mesma história ajudam a favorecer e realçar algumas de suas características 

distintas. Veremos que a forma de contar essa história por parte de Wordsworth revelará uma 

mudança fundamental na maneira de se conceber a memória e a representação literária, que 

será de extrema importância para o decorrer de nosso trabalho. Vejamos, então, as linhas gerais 

deste mito antes de avançarmos. 

Constantemente tomado como ponto de partida daqueles que estudam o conceito de 

memória, o mito da criação da mnemotécnica por Simônides aparece figurado basicamente da 

mesma maneira nos diferentes estudiosos, embora haja algumas mudanças de foco que podem 

favorecer um ou outro aspecto. A história chegou até nós por meio do filósofo romano Cícero 

(106 a.c.-43 a.c.), em sua obra De oratore. A anedota, no geral, discorre sobre o poeta que foi 

contratado pelo boxeador Skopas para fazer um canto de louvor a seus feitos. Após escrever tal 

poema, Simônides apresenta-o em um banquete oferecido em homenagem ao boxeador. Um 

fato, porém, deixa o esportista insatisfeito. Como era costume na confecção deste tipo de canto 

em louvor aos herois, Simônides dedicou dois terços dele aos deuses irmãos Castor e Polideuco. 

Skopas diz então a Simônides que, como o poeta escrevera apenas um terço do poema em seu 

louvor, receberia como pagamento apenas um terço do valor, sugerindo, ironicamente, que o 

poeta cobrasse dos deuses os outros dois terços. Naquele momento, o poeta é chamado para o 

lado de fora da casa em que o banquete acontecia e, então, um desabamento ocorre: os deuses 

haviam pago a parte que deviam a Simônides. Como o desabamento havia deixado os corpos 

irreconhecíveis, Simônides utiliza de sua boa memória de poeta para reconhecer os cadáveres 

por meio da lembrança dos lugares que os homens ocupavam no banquete. Surgia, então, a 

memória como ars, como mnemotécnica. Como arte que pode ser aprendida e ensinada, a 

mnemotécnica, neste momento, figura como uma ferramenta que possibilita a superação e 

subjugação do esquecimento. (cf. WEINRICH, 2001, p.31)   

Essa maneira de entender a memória como mnemotécnica e sua respectiva importância 

para a cultura ocidental pode ser revisitada na obra A memória, a história, o esquecimento, 

do filósofo francês Paul Ricoeur. Após uma apresentação bastante consistente das principais 

noções que devem ser levadas em conta quando discutimos o conceito de memória, o autor 

inicia uma seção para expor especificamente o conceito de mnemotécnica, sua importância 

cultural e as posteriores críticas feitas a ela. Desse modo, o capítulo chama-se “Os abusos da 

memória artificial: as proezas da memorização”. A mnemotécnica está ligada sempre a um 

                                                 
1 O poemas analisados encontram-se em sua versão integral, na seção de anexos do final deste trabalho. 
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esforço ativo por parte daquele que quer fixar algo em sua mente. Para deixar claro que esforço 

ativo não é algo óbvio e constituinte, o autor apresenta o par conceitual memorização e 

rememoração. Nesse par conceitual, o que está em jogo é a tendência maior ou menor em 

desenvolver técnicas para se fixar algo na memória. No caso da memorização, temos uma 

tendência maior a esse tipo de esforço – como exemplo, poderíamos citar o aprendizado de 

formas verbais de línguas estrangeiras no ensino tradicional, que pressupõe a fixação das 

flexões pelo estudante - no caso da rememoração, há uma tendência menor - nas palavras de 

Ricoeur, trata-se de “um retorno à consciência despertada.” (RICOEUR, 2014, p.73) Nesse 

contexto, o mito de Simônides refere-se ao primeiro conceito desse par. E é justamente nesse 

momento que o mito é inserido no estudo por Ricoeur. Após contar a história de Simônides, o 

filósofo francês argumenta que existe toda uma tradição da memória entendida como arte, como 

mnemotécnica, que, ao pressupor a necessidade de esforço no ato de memorização, cria regras 

a fim de cumpri-lo com êxito, a fim de responder a uma demanda de conservação do seu 

conteúdo. Em última instância, o autor relaciona essa demanda de conservação a um modo de 

sobrevivência da própria cultura: “toda sociedade tem o encargo de transmissão, através das 

gerações, daquilo que ela considera suas conquistas culturais. Aprender é, para cada geração, 

fazer a economia, como sugerimos acima, do esforço exaustivo de reaprender tudo a cada vez.” 

(RICOEUR, 2014, p.74) Transformada em um paradigma de conservação da própria cultura, a 

mnemotécnica de Simônides cria uma maneira muito específica de memorização, que é 

amplamente espacial e baseia-se em larga escala no sentido da visão. Lembremos da história 

de Simônides e da maneira como o poeta grego recordou-se dos mortos. Ele o fez a partir da 

visualização dos lugares que eles ocupavam à mesa. Harald Weinrich, em Lete: arte e crítica 

do esquecimento, comenta esse caráter altamente visual e espacializado2 da mnemotécnica: 

“Portanto, é sempre uma paisagem da memória na qual age essa arte, e, nessa paisagem, tudo o 

que deve ser confiavelmente lembrado tem seu lugar determinado. Só o esquecimento não tem 

lugar ali.” (WEINRICH, 2001, p.31) Voltando ao fechamento do capítulo de Ricoeur, o autor 

demonstrará, então, como essa maneira de se entender a memorização atravessará os séculos 

por toda uma tradição cultural, que culminará em algumas importantes indagações sobre seu 

uso e efetividade. Uma forte crítica a esse paradigma de memória surgirá a partir do séc. XVIII, 

baseada em uma consistente tradição filosófica que surge nessa época, como nos lembra 

Ricoeur na seguinte passagem: 

                                                 
2 Veremos posteriormente que essa maneira espacial e visual de se entender a memória será subvertida nas obras 

de Wordsworth e Proust – principalmente na do segundo. 



 
 

15 

 

 

A ars memoriae é uma recusa exagerada do esquecimento e, aos poucos, das fraquezas 

inerentes tanto à preservação dos rastros quanto à sua evocação. Correlativamente, a 

ars memoriae ignora a pressão dos rastros. Para a memória artificial, tudo é ação, nada 

é paixão. Os lugares são soberanamente escolhidos, sua ordem oculta sua 

arbitrariedade da sua escolha; e as imagens não são menos manipuladas que os lugares 

aos quais são destinadas. Duplo desafio, pois: do esquecimento e do ser-afetado. 

(RICOEUR, 2014, p.80) 

 

Trataremos das respectivas críticas e das mudanças que ocorrem na maneira de se 

entender a memória em momento oportuno. Podemos então abandonar a discussão de Ricoeur 

e trazer à cena, a fim especificarmos um pouco mais o que chamamos de mnemotécnica, a 

noção de armazenamento. A esse tipo de técnica da memória como arte, Aleida Assmann, em 

seu livro Espaços de Recordação, faz corresponder a noção de armazenamento. O 

armazenamento pressupõe a proteção de um conteúdo. A mente é vista como um depositório 

protetor das memórias, que podem ser facilmente recuperadas por meio da mnemotécnica. Esse 

tipo de memória tem por objetivo ser utilizado para recuperar os fatos passados por meio da 

total identidade: “Eu gostaria de chamar de armazenamento o caminho até a memória intitulado 

'arte’, e com isso compreender todo o procedimento mecânico que objetiva a identidade entre 

o depósito e a recuperação de informações.” (ASSMANN, 2011, p.33) 

Por meio de uma passagem encontrada no final da Odisséia, podemos perceber que esse 

tipo de memória como armazenamento não é uma característica apenas da mnemotécnica com 

fins de criação poética. Ela é também a maneira como são representados os personagens e os 

modos como vivenciam as lembranças de seu passado. Estamos nos referindo especificamente 

ao momento em que Ulisses retorna à sua terra natal. Seguindo a linha argumentativa do crítico 

alemão Erich Auerbach (1892-1957) em seu livro Mímesis, mais especificamente no capítulo 

denominado “A cicatriz de Ulisses”, podemos afirmar que Odisseu, no momento do seu retorno 

à Ítaca, não é afetado tão intensamente pela passagem do tempo: ele ainda é o mesmo guerreiro 

valoroso, aquele que conseguiu superar todas as provações longe de casa e que cumprirá o seu 

destino de vingar-se dos pretendentes impiedosos. O tempo que Ulisses passou em exílio fora 

um castigo dos deuses. O importante, tanto para o heroi quanto para o desenvolvimento da 

epopeia, é o seu retorno. Ele não quer conhecer o novo ou se formar naquela viagem, como 

seria próprio do protagonista de toda uma linhagem literária do séc. XIX, denominada como 

romance de formação [buildungsroman]. Ulisses, como diz o historiador francês François 

Hartog (1946), “não sonha senão em encontrar o familiar.” (HARTOG, 2014, p.20) Ele não 

viaja pelos mares, enfrenta os Ciclopes, Circe, as sereias e o seu encantamento por Calipso, 
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todos os eventos vistos como ameaças de retardamento e esquecimento do seu retorno, a fim de 

descobrir coisas novas ou de se formar como guerreiro. Ulisses já é um guerreiro valoroso que 

derrotou os troianos antes mesmo de ser castigado por Poseidon. Quando volta a Ítaca, Ulisses 

é basicamente o mesmo homem. Ele pode até perceber a passagem do tempo quando volta para 

sua terra, como nos lembra François Hartog por meio da cena do encontro com seu cão 

envelhecido, que o reconhece apesar do disfarce de andarilho enviado por Atenas. No entanto, 

apesar de perceber a passagem do tempo, Ulisses, quando volta a Ítaca, é o mesmo heroi, é 

aquele que está cumprindo o seu destino previamente revelado, no Canto XI, pelo profeta 

Tirésias no Hades. O seu retorno, como nos lembra Hartog, faz parte de uma espécie de 

fechamento formal da epopeia, pois, uma vez que ele não morreu na guerra e não foi dizimado 

por Posêidon no mar, a única opção que resta é o seu retorno e o seu triunfo sobre os 

pretendentes. (cf. HARTOG, 2014, p.54) Eric Auerbach ilustra, na seguinte passagem, a 

representação da escassa complexidade psicológica dos herois gregos por Homero, assim como 

esse fechamento formal da epopeia de que Hartog fala: 

 

Aquiles e Ulisses são descritos magnificamente, por meio de muitas e bem formadas 

palavras, carregam uma série de epítetos, suas emoções manifestam-se sem reservas 

nos seus discursos e gestos – mas eles não têm desenvolvimento algum e a história 

das suas vidas fica estabelecida univocamente. Os heróis homéricos estão tão pouco 

apresentados no seu desenvolvimento presente e passado que, na sua maioria – Nestor, 

Agamemnon, Aquiles, aparecem com uma idade pré-definida. O próprio Ulisses que 

dá tanta margem a um desenvolvimento histórico-vital, graças ao longo tempo narrado 

e aos muitos acontecimentos que nele ocorre, quase nada mostra disso tudo. 

(AUERBACH, 1987, p.14) 

 

Auxiliado por Atenas, é Odisseu que, mesmo tendo envelhecido muitos anos, 

conseguirá armar o seu arco, feito que nem mesmo os pretendentes mais novos e vigorosos 

haviam conseguido, e, com uma pontaria que é própria dele, acertará o alvo, deixando todos 

perplexos. Assim, ele cumprirá o seu destino e, por meio de qualidades que foram sempre suas 

como a destreza e a astúcia, enganará os pretendentes, matando-os um por um. Enfim, Ulisses, 

depois de muitos anos, é ainda o mesmo guerreiro astuto e viril. A passagem do tempo ainda 

não é capaz de corroer a sua identidade nem a sua memória. Na verdade – e esta é a questão 

fundamental – a passagem do tempo como agente corrosivo da identidade e da memória não é 

um problema sequer colocado. Nesse sentido, quando tem a oportunidade, após dizimar todos 

os pretendentes, conta em detalhes à sua esposa Penélope tudo por que passara em seu exílio. 

Neste momento, o narrador da Odisseia, por meio do ponto de vista de Ulisses, toma a liberdade 

de relembrar em cinquenta versos todo o trajeto pelo qual o heroi passou: 
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Ele começou por contar como primeiro venceu os Cícones/ e chegou depois à terra 

fértil dos Lotófagos./ Também tudo o que fez o Ciclope, e como pagou o preço/ pelos 

corajosos companheiros, que devorara sem piedade. / E também como chegou a Éolo, 

que acolheu de modo/ gentil, mas não era ainda o seu destino regressar à terra/ pátria; 

pois de novo uma tempestade arrebatara/ e levara pelo mar piscoso, com gemidos de 

lamentação. / Também como foi ter a Telépilo dos Lestrígones, / que lhe destruíram 

as naus e os companheiros de belas/ joelheiras, salvando-se só Ulisses na sua nau 

escura. / Falou-lhe dos dolos e variados artifícios de Circe/ e do modo como chegou 

à mansão bolorenta de Hades, / para interrogar o fantasma do tebano Tirésias, na nau/ 

de muitos remos; falou-lhe de ter visto os companheiros/ e a mãe, que o deu à e luz e 

criou quando era criança. / E ainda de como ouviu a voz das Sereias (enxame de 

cantos!), / e de como chegou aos Errantes e à terrível Caríbdis/ e a Cila, da qual nunca 

os homens fogem ilesos./ Contou-lhe como os companheiros mataram os bois/ do Sol 

e como Zeus, que troveja nas alturas, arremessou/ contra a nau um relâmpago 

candente, perecendo todos/ os companheiros, ao passo que só ele escapou ao destino./ 

E ainda foi ter à ilha de Ogígia e à nina Calipso,/ que o reteve, ansiosa que se tornasse 

seu marido,/ nas côncavas grutas, tratando dele e prometendo/ que o faria imortal, 

livre para sempre da velhice./ Mas não logrou convencer o coração no seu peito./ E 

assim chegou aos Feácios, padecendo muitas dores,/ que o honraram como se ele fosse 

um deus/ e lhe deram transporte numa nau até a terra pátria./ Deram-lhe bronze, ouro 

e tapeçarias. Foi este o termo do relato que contou. (HOMERO, 2011, p.521-2) 

 

Ainda não há, para efeito de representação literária, qualquer tipo de ameaça de corrosão 

temporal sobre aquele que narra e sobre o que é narrado assim como não se coloca como 

problema literário a reflexão sobre qualquer diferença entre o que ocorreu no passado e o fato 

rememorado no presente. Em momento oportuno demonstraremos como a partir do séc. XVIII 

se operará, a efeito de representação literária, a corrosão temporal tanto na memória quanto na 

identidade, marcando de maneira decisiva uma distância entre aquele que se lembra no presente 

e o seu passado. Antes, no entanto, é necessário continuar apresentando as paráfrases restantes 

do mito de Simônides, a fim de que possamos formar uma imagem consistente do seu 

paradigma de memória como arte, bem como sua devida importância para a cultura ocidental. 

A próxima paráfrase do mito de Simônides que gostaríamos de apresentar encontra-se 

no livro Espaços da Recordação, de Aleida Assmann, no qual a autora faz questão de enfatizar, 

assim como Ricoeur, que a história de Simônides implica o início da mnemotécnica. Essa 

história, por sua vez, tem um lugar especial na arquitetura do livro de Assmann, uma vez que 

visa a discutir uma demanda cultural pela rememoração piedosa dos mortos. Como nos diz a 

autora, a rememoração dos mortos é uma das mais antigas formas de rememoração 

(ASSMANNM, 2011, p.37). O que está em jogo para ela, neste momento, é que Simônides, ao 

identificar os corpos vítimas do desabamento, responde a uma demanda de dimensão religiosa, 

uma demanda pelo cumprimento dos rituais necessários em honra aos mortos, para que eles 

possam descansar em pais e para que suas famílias possam velá-los. Nesse sentido, Simônides 

é figurado como um homem piedoso. Em consonância com esse caráter piedoso do poeta grego, 
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Assman nos apresenta o já referido poema “I find it written of Simonides”, de Wordsworth, 

onde é feita uma espécie de releitura, no séc. XVIII, do mito em questão. Também nesse poema, 

observa Assmann, o caráter piedoso em relação ao mortos salvará, mais uma vez, a vida de 

Simônides. No entanto, como veremos mais adiante, o poema de Wordsworth é valioso não só 

por essa característica percebida por Assmann, mas também por outra, que será bastante 

importante para nós no decurso do nosso trabalho, qual seja, a figuração e rememoração de uma 

pessoa qualquer, seja ela um heroi ou um cadáver desconhecido, pois, nesse poema, como 

veremos, Simônides honra uma pessoa completamente desconhecida, em detrimento das honras 

que fez a Skopas no mito original. Essa diferença fundamental abre diálogo com o modo de 

escrita literária que é inaugurado a partir do Romantismo. 

O último estudo, por fim, sobre o mito de Simônides que apresentaremos encontra-se 

no livro Os mestres da verdade na Grécia arcaica do helenista francês Marcel Detienne. Na 

estrutura dessa obra, o mito de Simônides encontra-se no fim de um período em que os poetas 

eram vistos como mestres da verdade, período que compreenderia desde os primeiros cantos 

épicos até aquele em que a filosofia e a sofística começam a questionar o poder e a efetividade 

da linguagem; momento também em que a democracia grega se fortalece, tomando o lugar da 

estrutura real, na qual o basileu era visto como uma figura divina. Neste momento pré-filosófico 

em que as estruturas míticas têm lugar, a palavra de determinadas pessoas – especialmente do 

adivinho, figurado pelo ancião do mar, do poeta, figurado pelo aedo, e do basileu, que era visto 

como uma figura divina na terra - tem um estatuto privilegiado e sua verdade, a alétheia, sempre 

eficaz, é inspirada por um ser divino. Para entendermos o poder que essa palavra com estatuto 

de verdade tem na Grécia antiga, podemos nos lembrar do embate entre Édipo e Tirésias, na 

peça Édipo Rei, do dramaturgo grego Sófocles (497 a.C. – 406 a.C.). Na peça em questão, 

encontramos Édipo, o rei que derrotou a esfínge e se casou com a rainha Jocasta, em face de 

um problema: a maldição pela qual a cidade de Tebas passa. A peça demonstra seu processo de 

descoberta da causa de todo mal pelo qual a cidade passava: ele próprio, que, sem saber, matara 

o próprio pai e casara-se com sua mãe. Ainda procurando por essa verdade, Édipo pede para 

que Creonte, seu cunhado, busque Tirésias, o profeta de Apolo, para que ele o auxilie a 

desvendar por que Tebas encontrava-se em desgraça. Quando chega ao palácio, Tirésias é 

saudado pelo rei como aquele que tudo sabe, como aquele que ajudará a decifrar o oráculo de 

Apolo, que dizia que a cidade só se livraria de seu mal quando descobrisse e punisse o assassino 

de Laio. Nesse momento, Tirésias, como profeta que é, ao perceber do que se trata, pede para 

que Édipo lhe permita ir embora, pois desenvendar o enigma seria uma desgraça para todos, 
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inclusive para próprio rei. Certamente, Tirésias sabe que a profecia de Apolo se refere a Édipo 

como assassino de Laio, mas não quer ser o responsável por essa revelação que abalará ainda 

mais as estruturas de Tebas. No entanto, o rei insiste, argumentando que se Tirésias não lhe 

revelasse o sentido da profecia, estaria cometendo um ato de traição contra a cidade. O profeta, 

depois de muito pressionado, revela que o mal da cidade era o próprio Édipo. Nesse momento, 

no entanto, diferentemente do que acontece no começo da cena quando acolhera com alegria o 

velho profeta, o rei de Tebas, cegado pela própria astúcia que lhe permitiu chegar à posição em 

que se encontrava, começa a amaldiçoar Tirésias, acusando-o de traição e conspiração. Chega 

a dizer que Creonte o teria subornado para que lançasse falsas palavras. Nesse momento, Édipo 

coloca em descrédito o caráter divinatório de Tirésias, realçando sua própria astúcia: “Tu não 

demonstraste possuí-la, nem revelada pelas aves, nem por algum ser divino. Mas eu, Édipo, 

sem estar a par de nada, logo ao chegar impus silêncio à Esfinge; não consultei aves, usei a 

inteligência.” (SÓFOCLES, 1987, p.68-9) O velho profeta é praticamente enxotado do palácio; 

no entanto, sabemos que sua palavra profética, a alétheia que recebera de Apolo, prevalece em 

relação à soberba de Édipo, que está cegado pela sua grande astúcia e descobrirá essa verdade 

da maneira mais dolorosa possível. 

Voltando à exposição do conceito de alétheia por parte de Detienne, após esse exemplo 

literário, devemos nos lembrar, ainda, que Lethe é o mítico rio do esquecimento - representado 

largamente na literatura ocidental - pelo qual a alma, após a morte terrena, deve passar para se 

purificar e deixar para trás as lembranças da vida passada. Assim, alétheia, a partir desse pano 

de fundo, é formada pela junção da palavra grega lethe, o esquecimento, com o prefixo de 

negação “a”. Ou seja, aletheia é não-esquecimento, é o inesquecido, o inesquecível. Verdade e 

memória, sob essa perspectiva estão totalmente interligados. Neste tipo de organização social, 

o poeta goza de uma posição superior e é visto, nas palavras de Detienne, como um “funcionário 

da soberania”, responsável por louvar tanto os Imortais quanto os feitos heroicos dos guerreiros 

mais valorosos. Assim, o poeta tem a função de instituir e organizar o mundo por meio da sua 

palavra:  

 

A memória não é somente o suporte material da palavra cantada, a função psicológica 

que sustenta a técnica formular; é também, e sobretudo, a potência religiosa que 

confere ao verbo poético seu estatuto de palavra mágico-religiosa. Com efeito, a 

palavra cantada, pronunciada por um poeta dotado de um dom de vidência, é uma 

palavra eficaz; ela institui, por virtude própria, um mundo simbólico-religioso que é 

o próprio real. (DETIENNE, 1988, p.17) 
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Para tornar mais palpável esse estatuto do poeta como mestre da verdade, podemos citar 

passagens da Odisséia em que o aedo goza de uma posição bastante privilegiada. Uma, em 

especial, demonstra o seu caráter divino. Na última parada que faz antes de voltar a Ítaca, 

Ulisses encontra-se completamente sozinho e desamparado pois Posêidon dizimara toda sua 

frota. Nesse momento, ele chega à terra dos Feácios, que o recebem de maneira piedosa e o 

ajudam a voltar para sua terra. Antes de regressar à sua pátria, Odisseu faz um banquete com o 

rei dos Feácios, ocasião em que um aedo canta sobre o passado do heroi, que se emociona e 

chora copiosamente. O aedo é retratado na Odisséia diversas vezes como aquele que é inspirado 

pela Musa, como aquele que possui voz semelhante à dos deuses. Na cena em questão, o canto 

do aedo é todo envolvido por um clima religioso, momento em que são sacrificados muitos 

animais. A sua posição é quase real, pois a ele é reservado um assento em um trono de prata. 

Vejamos a cena em questão: 

 

Chegou depois o arauto, trazendo pela mão o exímio aedo,/ a quem a Musa muito 

amava. Dera-lhe tanto o bem como o mal./ Privara-o da vista dos olhos; mas um doce 

canto lhe concedera./ Para ele colocou Pontono um trono com decorados de prata/ no 

meio dos convivas, recostando-o contra uma alta coluna./ Num prego pendurou a lira 

de límpido som, perto da cabeça/ do aedo; mostrou-lhe depois o arauto como a ela 

chegaria/ com as mãos. E junto dele colocou um belo cesto e uma mesa,/ assim como 

uma taça de vinho para que bebesse quando desejasse. (HOMERO, 2011, p.238-9) 

 

A respeito da posição de Simônides como mestre da verdade, Marcel Detienne faz 

algumas ressalvas que apontariam para um início da secularização da palavra do poeta e perda 

desse prestígio que é encontrado no aedo da Odisséia. Isso acontece porque suas reflexões e a 

sua forma de composição já questionam a linguagem enquanto passível de estabelecer uma 

efetividade mágico-religiosa. No entanto, se nos lembrarmos da estrutura do mito em si, 

devemos reconhecer que a memória e a arte de Simônides ainda gozam de uma relação íntima 

com os deuses, visto que tanto sua piedade em relação aos deuses e à musa - atribuindo-lhes 

uma boa parte do seu poema - quanto a sua mnemotécnica - utilizada piedosamente em favor 

do reconhecimento dos corpos das vítimas do desabamento - proporcionam-lhe a salvação e 

proporcionam-lhe ainda um lugar central na sociedade grega da época, uma vez que ele ainda 

é responsável por instituir uma parcela da realidade e da organização social ao cantar os feitos 

do prestigiado esportista Skopas. Essa importância social do poeta, visto como atribuidor de 

fama, é bem sintetizada por Aleida Assmann na seguinte passagem: 

 

Os poetas eram reconhecidos como eternizadores e, com isso, desfrutavam de grande 

glória como os senhores da (segunda) vida e da morte. O poeta, como um funcionário 
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da fama, inscreve os nomes dos heróis diretamente na memória da posteridade. 

(ASSMANN, 2011, p.43) 

 

Desse modo, a relação entre o poeta e a dimensão religiosa, visto como aquele que goza 

de uma posição social privilegiada, como “funcionário da soberania”, são fenômenos que têm 

lugar no mito de Simônides e podem ser identificados ao longo de toda uma tradição artística. 

Em contraste com esse lugar do poeta, há um deslocamento fundamental, por volta do séc. 

XVIII, na forma como ele é visto e no modo como suas relações são entendidas: elas não são 

mais verticais – com os deuses –, mas sim horizontais – com os próprios homens. Podemos 

encontrar esse tipo de argumento, por exemplo, em um texto que é visto como fundador do 

movimento romântico por diversos teóricos, como o crítico inglês Meyer Howard Abrams 

(1912-2015), qual seja, o “Prefácio às Baladas Líricas”, escrito por Wordsworth. Em meio a 

muitas reflexões sobre o que entende por poesia, o autor do Prefácio propõe uma definição de 

poeta que se opõe de forma clara à maneira como era entendida na Antiguidade. Agora, seu 

dever não é para com os deuses; não é a eles que o poeta deve prestar contas, mas aos próprios 

homens, seus iguais. Ele não é inspirado por uma palavra divina, nem está sentado em um trono 

de ouro, como o aedo da Odisséia. Sua poesia, como veremos mais à frente, está muito longe 

de ser alétheia, a palavra divina e inquestionável – e isso fica patente pela própria necessidade 

de se explicar a seus leitores que o Prefácio pressupõe.Vejamos esse argumento na definição 

wordsworthiana de poeta:  

 

Tomando o assunto, então, sobre fundamentos gerais, eu pergunto o que significa a 

palavra Poeta? O que é um Poeta? A quem ele se dirige? E que linguagem deve ser 

esperada dele? Ele é um homem falando para homens: um homem, é verdade, dotado 

de uma sensibilidade mais vívida, com mais entusiasmo e ternura, que tem um grande 

conhecimento da natureza humana, e uma alma mais compreensiva do que as almas 

que são comuns aos outros homens; um homem aprazido com suas próprias paixões 

e volições, e que se regozija mais que os outros homens com o espírito da vida que 

está nele; deliciando-se ao contemplar volições similares e paixões como são 

manifestadas nas atividades do Universo, e habitualmente impelido a criá-las onde ele 

não as encontra3. (WORDSWORTH, 2005, p.245) 

 

Não é somente essa definição de poeta que rompe de forma decisiva com a tradição 

literária da Antiguidade. Se fizermos uma leitura atenta do Prefácio, poderemos tirar outras 

                                                 
3 Nota de Tradução: “Taking up the subject, then, upon general grounds, let me ask, what is meant by the word 

Poet? What is a Poet? to whom does he address himself? and what language is to be expected from him?—He is 

a man speaking to men: a man, it is true, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, 

who has a greater knowledge of human nature, and a more comprehensive soul, than are supposed to be common 

among mankind; a man pleased with his own passions and volitions, and who rejoices more than other men in the 

spirit of life that is in him; delighting to contemplate similar volitions and passions as manifested in the goings-on 

of the Universe, and habitually impelled to create them where he does not find them.” 
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consequências fundamentais sobre a mudança que se instaura na maneira de se entender a 

produção literária a partir do séc. XVIII. Acompanhemos, portanto, “O Prefácios às Baladas 

Líricas”, por um momento. 

As Baladas Líricas, obra sobre a qual o Prefácio é uma explanação, consiste de um 

conjunto de poemas de autoria de William Wordsworth e Samuel Coleridge (1772-1834), 

publicado, pela primeira vez, na Inglaterra em 1798. Entre esses poemas, podemos destacar 

alguns que ficaram conhecidos como expoentes da poesia romântica pela crítica posterior, como 

“The Ballad of Ancient Marinere”, de Coleridge, e “Lines Written a few miles above Tintern 

Abbey”, de Wordsworth. Além desses, a primeira edição das Baladas Líricas conta com mais 

vinte e um poemas, a maioria de autoria de Wordsworth. A partir do impacto que essa primeira 

edição teve na audiência, Wordsworth decide escrever um prefácio para essa obra, que 

acompanharia a segunda edição, de 1800, onde explicaria sua visão particular sobre poesia e 

poeta, assim como a que tipo de composições sua obra se opunha. É interessante destacar que 

o Prefácio de Wordsworth é visto por muitos críticos como um documento fundador do 

Romantismo na Inglaterra4. É o que diz Abrams, no seu livro O espelho e a lâmpada: 

 

O 'movimento romântico' na Inglaterra é sobretudo uma ficção conveniente do 

historiador, mas um documento, o Prefácio a Lyrical Ballads, de Wordsworth, de 

1800, escrito para justificar por razões universais um 'experimento' em linguagem 

poética, realmente revela um quê de manifesto romântico. Em parte, o Prefácio (com 

as passagens e o apêndice que Wordsworth acrescentou em 1802) deve sua posição 

especial ao fato de que ele apresentou uma série de proposições a respeito da natureza 

e dos critérios da poesia que foram amplamente adotados por contemporâneos de 

Wordsworth, inclusive por aqueles que nutriam pouca simpatia pelo que supunham 

ser os próprios objetivos poéticos de Wordsworth. (ABRAMS, 2010, p.143-4) 

 

 Logo no primeiro parágrafo de seu Prefácio, Wordsworth expõe seu propósito e propõe 

quais termos ele deseja levar em conta a fim de proporcionar prazer a seus leitores: ele deseja 

ajustar o “arranjo métrico a uma seleção da linguagem real dos homens em um estado de 

sensação vívida”.5 (WORDSWORTH, 2005, p.233) A fim de que esse objetivo seja atingido e 

que a maioria dos leitores percebam a idealização de seus poemas, o poeta inglês, como conta 

logo nos primeiros parágrafos de seu texto, é induzido por amigos a escrever o dito Prefácio, 

                                                 
4 Em relação à emergência do Romantismo na Europa, é necessário salientar o débito que os ingleses têm para 

com os alemães em relação à formulação de sua crítica. Em Abrams, não vemos esse debito claramente expresso 

e, por não se tratar do tema fundamental de nossa pesquisa, também não teremos a oportunidade de desenvolvê-

lo. Não obstante, é necessário observar que, a despeito de ser visto como um documento fundador do Romantismo 

Inglês, a poesia e a crítica de Wordsworth já eram influenciadas pela crítica e pela poesia alemã, nas figuras de 

Schlegel, Novalis, e pela filosofia alemã, na figura de Immanuel Kant. Sobre o caráter fundador do Romantismo 

Alemão, indica-se a leitura da obra O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão, de Walter Benjamin. 
5 N.T.: “fitting to metrical arrangement a selection of the real language of men in a state of vivid sensation” 
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algo que ele tinha relutância em fazer, em um primeiro momento. Seus amigos acreditam, ainda, 

que se seus poemas fossem entendidos e aprovados pelo público, uma nova classe de poesia 

seria criada. Também o próprio poeta reconhece que seria impóprio “apresentar ao público, sem 

algumas palavras de introdução, poemas tão materialmente diferentes daqueles sobre os quais 

a aprovação geral é outorgada no presente.”6 (WORDSWORTH, 2004, p.235) Ou seja, o poeta 

inglês tem consciência de que faz algo muito diferente do que se costumava fazer. E 

diferentemente do que aconteceria antes, quando o poeta se referiria a uma norma poética à qual 

se adequava, aqui, por outro lado, Wordsworth escreve este Prefácio para explicar por que 

contraria determinadas regras da tradição poética. Ao invés de estabeler uma relação vertical 

para com a norma, a crítica dos poemas está baseada em uma relação horizontal, ou seja, toma 

o leitor como um semelhante que deve ser convencido.  

 Falando sobre adequação a normas poéticas, é interessante perceber que o Prefácio 

dirige-se diretamente contra toda uma tradição poética normativa que se tornou um modo de 

leitura dominante entre as classes letradas da época e com a qual o leitor contemporâneo está 

amplamente acostumado. É a partir dessa perspectiva - e do já indicado argumento de que ele 

trabalha com uma “seleção da linguagem real dos homens” - que Wordsworth explica por que 

deixa de fora de suas composições “personificações de ideias abstratas” – que na retórica 

chamamos de prosopopéia – assim como o que ele chama de “dicção poética” e um tipo 

específico de métrica que, em sua visão, adornavam demais os poemas e produziam uma 

espécie de engodo. Pelo fato de o leitor estar acostumado com esse tipo “fraseologia enfeitada 

de muitos escritores modernos”7, (WORDSWORTH, 2005, p.236), que definitivamente não 

será encontrada em Wordsworth, o poeta é tomado de uma espécie de apreensão, sugerindo que 

o leitor não leia o livro sob essa ótica, pois, se assim for, chegará até mesmo a se questionar se 

pode chamar aquilo de poesia. 

O autor prossegue com suas reflexões, discutindo uma oposição que ficou famosa em 

sua época: a oposição entre poesia e prosa. Diferentemente do que pensavam os poetas de sua 

época, Wordsworth entendia poesia e prosa como coisas muito próximas, não sendo de modo 

algum opostas. Isso acontece por dois motivos fundamentais, o primeiro argumento é formal, 

pois, para ele, a prosa se opõe não à poesia, mas à composição métrica, enquanto que a poesia 

se oporia ao discurso científico, o que ele chama de “matter of fact”; o segundo argumento está 

                                                 
6 N.T.: “yet I am sensible, that there would be something like impropriety in abruptly obtruding upon the Public, 

without a few words of introduction, Poems so materially different from those upon which general approbation is 

at present bestowed.” 
7 N.T.: “the gaudiness and inane phraseology of many modern writers” 
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ligado ao fato de que ele professava que a boa poesia devia provir de uma seleção da linguagem 

realmente falada pelos homens, o que acaba incluindo a prosa. Para ele, toda boa poesia 

encontra em si pedaços de boa prosa. Nesses termos, Wordsworth demonstra de que maneira 

poesia e prosa se assemelham, pois ambas são capazes de emocionar o homem:  

 

(...) mas onde encontraremos os laços de conexão suficientemente estritas para 

tipificar a afinidade entre as composições métricas e prosaicas? Ambas falam por e 

para os mesmos órgãos; os corpos em que ambas estão incorporadas podem ser 

definidos como da mesma substância, suas afecções são parentes e quase idênticas, 

não necessariamente diferindo mesmo em grau; a Poesia não derrama lágrima como 

“o choro dos Anjos”, mas lágrimas humanas e naturais; ela não pode vagloriar-se de 

nenhuma linhagem celestial que distingua seus sucos vitais dos da prosa; o mesmo 

sangue humano circula pelas veias de ambas.8 (WORDSWORTH, 2005, p.243) 

 

Finalmente – e igualmente importante – estão sua definição única de poesia como o 

“transbordar espontâneo de sentimentos poderosos”9, assim como uma justificativa sobre quais 

são os seus objetivos, em que o autor afirma a necessidade de a poesia figurar a vida cotidiana, 

utilizar da linguagem falada pelos homens e retratar a mente humana funcionando em um estado 

de extrema excitação. Todos esses elementos são conjugados na seguinte passagem: 

 

O principal objetivo, então, que propus a mim mesmo com estes Poemas foi escolher 

incidentes e situações da vida comum, e relatá-los ou descrevê-los, completamente, o 

tanto quanto possível, em uma seleção da linguagem realmente usada pelos homens; 

e, ao mesmo tempo, lançar sobre eles uma certa coloração da imaginação, com o que 

as coisas ordinárias deveriam ser apresentadas à mente de uma forma não usual; e, 

mais ainda, e sobretudo, fazer desses incidentes e situações interessantes ao traçar 

neles, verdadeira embora não ostentadoramente, as leis primárias da nossa natureza: 

principalmente, no que diz respeito à maneira com que nós associamos ideias em um 

estado de excitação.10 (WORDSWORTH, 2005, p.235) 

 

Para ele, esses estados de excitação seriam mais facilmente encontrados na vida simples e 

rústica, pois ali as paixões “encontram um solo melhor para atingir sua maturidade”, assim 

como pelo fato de que “nessa condição, as paixões dos homens são incorporadas com as belas 

                                                 
8 N.T.: “but where shall we find bonds of connexion sufficiently strict to typify the affinity betwixt metrical and 

prose composition? They both speak by and to the same organs; the bodies in which both of them are clothed may 

be said to be of the same substance, their affections are kindred, and almost identical, not necessarily differing 

even in degree; Poetry sheds no tears ’such as Angels weep,’ but natural and human tears; she can boast of no 

celestial choir that distinguishes her vital juices from those of prose; the same human blood circulates through the 

veins of them both.” 
9 N.T.: “an overflow of powerful feelings” 
10 N.T.: “The principal object, then, proposed in these Poems was to choose incidents and situations from common 

life, and to relate or describe them, throughout, as far as was possible in a selection of language really used by 

men, and, at the same time, to throw over them a certain colouring of imagination, whereby ordinary things should 

be presented to the mind in an unusual aspect; and, further, and above all, to make these incidents and situations 

interesting by tracing in them, truly though not ostentatiously, the primary laws of our nature: chiefly, as far as 

regards the manner in which we associate ideas in a state of excitement.” 
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e permanentes formas da natureza.”11 (WORDSWORTH, 2005, p.236) Aqui, novamente, 

encontramos uma diferença fundamental em relação à poesia da Antiguidade no que diz 

respeito à dignidade de representação dos personagens. Não é mais necessário escrever poemas 

sobre um boxeador talentoso, sobre o rei de Ítaca que se perde no mar após uma das maiores 

guerras de sua época, ou sobre o tirano que venceu todas as provações e derrotou a esfínge. O 

principal personagem da poesia – e veremos o quanto isso é decisivo quando analisarmos o 

poema que Wordsworth dedica a Simônides em oposição à história original – é agora qualquer 

ser humano, de preferência pessoas pertencentes à vida ordinária e rústica. 

 Essa paráfrase do Prefácio por si só já possui um efeito de pregnância e consegue 

demonstrar que Wordsworth inaugura uma nova maneira de escrever poesia para sua época, 

que tinha por trás de si uma série de pressupostos importantes. Esses pressupostos ficam ainda 

mais evidentes se acompanharmos o que Abrams, um dos leitores mais atentos de Wordsworth 

e da poesia romântica, tem a dizer sobre o caráter de novidade que esse tipo de escrita literária 

possui, assim como as suas raízes na tradição ocidental. 

 Em o Espelho e a lâmpada, Abrams utiliza a metáfora que dá nome ao livro para 

explicar esse tipo de mudança de paradigmas na representação literária que aconteceu por volta 

do séc. XVIII, a partir do Romantismo. Abrams demonstra com bastante clareza que essas 

tradições críticas trabalham com ideias bastante distintas. 

De um lado há a metáfora do espelho, retirada do livro X da República de Platão (428-

348 a.c.), onde o filósofo argumenta que a poesia é basicamente imitação. É como se 

pegássemos um espelho e refletíssemos todo o mundo. Baseado em uma visão ética, o filósofo 

grego argumenta que esse reflexo era apenas uma cópia parca do plano material, que em si 

próprio já era uma versão degradada do mundo das Ideias. Seguindo uma ampla linha de 

raciocínio que contempla filósofos e estudiosos de retórica, Abrams demonstra que a arte 

entendida como imitação e a tradição crítica entendida como espelho têm como característica 

fundamental o objetivo de instruir e proporcionar prazer, segundo determinadas regras poéticas 

e retóricas: “Nos diálogos há apenas uma direção possível e apenas uma questão; isto é, o 

aperfeiçoamento da condição social e da condição do homem; de tal forma que a questão da 

arte jamais pode ser separada de questões de verdade, justiça e virtude.” (ABRAMS, 2010, 

p.26)   

A tradição da arte vista como espelho, como imitação do mundo, adquire um status 

dominante até o séc. XVIII, quando entram em cena as reflexões de Wordsworth e Coleridge 

                                                 
11 N.T.: “in that condition the passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature.” 
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sobre poesia - e aqui Abrams reconhece o caráter fundador do Prefácio em relação a essas 

ideias. (cf. ABRAMS, 2010, p.41) Não são mais as regras poéticas e retóricas que serão 

utilizadas para explicar e julgar a poesia; agora, recorre-se com persistência ao poeta e à 

recepção por parte do público para explicar a natureza e os critérios de composiçao, assim como 

vimos no Prefácio de Wordsworth. A partir de então, os questionamentos que são feitos quando 

se julga uma boa poesia mudaram:   

 

O primeiro teste ao qual todo poema deve se submeter não é mais 'É fiel à natureza?', 

ou 'Está adequado aos requisitos tanto dos melhores juízes ou da humanidade em 

geral?, mas um critério que olha em outra direção, qual seja, 'É sincero? É genuíno? 

Harmoniza-se com a intenção, o sentimento e o real estado mental do poeta enquanto 

ele compõe? (ABRAMS, 2010, p.42) 

 

Em contrapartida, Abrams demonstra de que maneira Wordsworth e Coleridge 

apoiaram-se em uma tradição crítica que remonta, em última instância, à Grécia antiga, ao 

conceberem as Baladas Líricas e o respectivo Prefácio. Expliquemos: essa mudança de 

paradigmas está relacionada a um jogo de forças entre leituras dominantes e periféricas de 

determinados autores. As concepções sobre arte e poesia que os poetas românticos tomaram 

para si já existiam em alguma medida nos autores como Longino, com o seu tratato sobre o 

sublime e a busca de explicações para ele no efeito que a poesia tinha sobre os sentimentos do 

leitor; ou mesmo em Plotino, com sua ideia de emanação que o seu conceito de Uno 

pressupunha. No entanto, as formulações desses filósofos possuem uma posição periférica na 

crítica de arte até o séc. XVIII, sendo posteriormente apropriadas pelos poetas românticos 

principalmente na definição de poesia como expressão de sentimentos intensos, como vimos 

no Prefácio, quando então adquirirão um estatuto de dominante.  

Abrams demonstra, a seguir, o pano de fundo que possibilitou o advento das Baladas 

Líricas e seu Prefácio, qual seja, a mudança em toda uma epistemologia popular e acadêmica, 

advinda de uma leitura mais assídua de textos de Plotino e Longino pelos chamados “platonistas 

de Cambridge”. A partir desse pano de fundo, surgem as diversas definições de poesia que 

passam a pulular nesse período, mapeadas com maestria por Abrams: John Stuart Mill define a 

poesia como expressão dos sentimentos; John Keble, como catarse pessoal; Hazlit, como 

música da linguagem expressando a música da mente; e Byron, como lava da imaginação, cuja 

erupção impede um terremoto, imagem que remonta a uma crise psíquica. (cf. ABRAMS, 2010, 

p.75) Ao se pressupor a poesia como algo oriundo dos sentimentos - e não mais como inspiração 

divina -, que utiliza a linguagem realmente falada pelos homens e, principalmente, que figura 
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pessoas simples e rústicas em estado de exaltação, o Romantismo faz com que a poesia desça 

do seu trono. 

Embora tenham estatutos e objetivos distintos, não é de se surpreender que essa 

demanda por horizontalização e democratizaçao das relações poéticas tenha encontrado nas 

relações políticas seu equivalente: a Revolução Francesa. Apesar de não haver espaço em nosso 

trabalho para amplas discussões sobre a Revolução, gostaríamos apenas de salientar alguns de 

seus conceitos fundamentais, que proporcionarão um abalo cultural capaz de influenciar as 

produções literárias de sua época e conseguintes no que chamamos horizontalização das 

relações literárias.  

Eric Hobsbawn, em A Era das Revoluções, define a Revolução Francesa como “a 

maior transformação da história humana desde os tempos remotos” (HOBSBAWN, 1991, 

p.15), um movimento que contou com uma grande adesão popular e que ficou conhecida como 

a mais violenta de sua época. Reinhart Koselleck, em Futuro Passado, demonstra a tipicidade 

da Revolução Francesa e sua consequente influência no próprio conceito de revolução que, da 

forma como entendemos, é fruto do séc. XIX (cf. KOSELLECK, 2006, p.62) Antes da formação 

dessa noção, o que se chamavam de revoluções estavam ligadas a um noção astrológica: tratava-

se do movimento cíclico dos corpos celestes, do astro que volta ao seu ponto de origem. Sob 

essa ótica, havia guerras civis que visavam a mudar as ordens políticas, mas elas não 

pressupunham uma real mudança na estrutura social, de modo que o poder permanecia sempre 

com os nobres e aristocratas.  

Na Revolução Francesa, por outro lado, as mudanças não aconteceram somente nas 

estruturas políticas, mas também nas estruturas sociais, como observa Koselleck: “É claro que 

todas as desordens políticas contém momentos de desordem social. É inédita, dessa forma, a 

ideia de que o objetivo de uma revolução política seja a emancipação de todos os homens e a 

transformação da estrutura social.” (KOSELLECK, 2006, p.69) Desse modo, a Revolução 

Francesa enquanto tal pressupunha um novo tipo de experiência nunca antes visto que colocava 

em xeque esse movimento cíclico e propunha uma mudança radical nas formas de governo. 

Saía-se do ciclo e o futuro tornava-se completamente incerto: “A Revolução Francesa, 

desprovida de exemplos anteriores, parecia-lhe conduzir a um futuro incerto.” (KOSELLECK, 

2006, p.59) 

Como motivos inciais para o desenrolar da Revolução, podemos destacar um 

descontentamento geral em relação à péssima situação fiscal de um governo francês altamente 

endividado, que havia acabado de sair de uma guerra contra a Inglaterra, assim como uma 
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revolta pela perda de benefícios por parte da aristocracia. No entanto, posteriormente, a 

burguesia torna-se porta-voz desse processo revolucionário, altamente influenciada por ideias 

iluministas como liberdade, igualdade, progresso e razão, influências que ficam claras na 

seguinte passagem de Hobsbawn:  

 

A liberdade, a igualdade e, em seguida, a fraternidade de todos os homens eram seus 

[do Iluminismo] slogans. No devido tempo se tornaram os slogans da Revolução 

Francesa. O reinado da liberdade individual não poderia deixar de ter as 

consequências mais benéficas. Os mais extraordinários resultados podiam ser 

esperados - podiam de fato já ser observados como provenientes - de um exercício 

irrestrito do talento individual num mundo de razão. A apaixonada crença no 

progresso que professava o típico pensador do iluminismo refletia os aumentos 

visíveis no conhecimento e na técnica, na riqueza, no bem-estar e na civilização que 

podia ver em toda a sua volta e que, com certa justiça, atribuía ao avanço crescente de 

suas ideias. (HOBSBAWN, 1991, p.37) 

 

 Essa demanda por igualdade está expressa em um dos mais importantes documentos 

fruto dessa época: a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada na Assembléia 

Nacional Constituinte da França revolucionária em 1789, dez anos antes da publicação da 

primeira edição das Baladas Líricas de Wordsworth e Coleridge. O seu primeiro artigo sintetiza 

muito bem o nosso argumento: “Todo os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos. Eles são dotados de razão e de consciência e devem agir uns com os outros em um 

espírito de fraternidade”.12 (DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME. 

Acesso em setembro de 2015) 

Essa demanda por igualdade, no extremo das convulsões revolucionárias, proporcionará 

uma desmistificação da figura do rei como um ser privilegiado e enviado por Deus e a 

consequente decapitação de Luis XVI, em 1793. A partir do momento em que o rei foi 

decapitado, toda aquela estrutura social estamental que previa privilégios a poucos entrará em 

convulsão e sofrerá um abalo decisivo. No limite, essa desmistificação da figura do rei 

proporcionará, no período pós-revolução, um fenômeno que só teria lugar nesse novo ambiente 

onde a igualdade entre os homens assumia a tônica: o advento daquele que é conhecido como 

o maior líder da França. O mito de Napoleão, o soldado que não era nobre e escalou sua posição 

como general e imperador da França, inscreveu-se no imaginário de sua época e foi o substrato 

para excelentes obras literárias, como por exemplo O vermelho e o Negro, de Stendhal. 

Hobsbawn demonstra como esse mito teve pregnância no séc. XIX: 

 

                                                 
12 N.T.: “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.” 
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Os homens que se tornaram conhecidos por terem abalado o mundo de forma decisiva 

no passado tinham começado como reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio 

César, mas Napoleão foi o "pequeno cabo" que galgou o comando de um continente 

pelo seu puro talento pessoal. (...) Todo jovem intelectual que devorasse livros, como 

o jovem Bonaparte o fizera, escrevesse maus poemas e romances e adorasse Rousseau 

poderia, a partir daí, ver o céu como o limite e seu monograma enfaixado em lauréis. 

(...) Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem paralelo, de 

um homem comum que se tornou maior do que aqueles que tinham nascido para usar 

coroas. (HOBSBAWN, 1991, p.93) 

 

Equalizada com essa mudança substancial da política, está a mudança que 

demonstramos acontecer na literatura. O próprio Wordsworth estava atento aos adventos da 

Revolução. Os ecos dessa demanda por uma horizontalização das relações, pressuposta pela 

noção de igualdade, é um dos argumentos decisivos do seu Prefácio e da sua noção de poesia. 

É bastante curioso, e discutido pela crítica especializada, seu grande fascínio pela Revolução, 

em um primeiro momento, até o início da década de noventa do séc. XVIII; porém, em um 

segundo momento, o poeta adquire uma postura mais conservadora sobre os efeitos dela. No 

entanto, mesmo nessa fase, quando condenava os excessos cometidos pelos revolucionários, o 

poeta ainda conservava aquela demanda por democratização das relações sociais, principal 

pressuposto da Revolução, como afirma Carlos Baker no seu texto "Sensation and vision in 

Wordsworth", presente no livro English Romantic Poets, organizado por M.H. Abrams: 

 

Em passagens como aquelas referentes à Beleza no nono livro do Prelúdio, suas visões 

políticas vêm à tona; posteriormente, como sabemos, essas visões foram objeto de 

algum ajuste na direção do conservadorismo. Ainda assim o reajuste não afeta o 

princípio básico de sua fé democrática; poucos poetas modernos incorporaram em 

seus trabalhos, seja por declaração ou implicação, um senso tão firme de dignidade 

ou valor do homem comum e individual. Quem quer que lesse o famoso prefácio de 

1800 novamente sem preconceito preliminar dificilmente pode fazer melhor do que 

vê-lo como uma declaração de necessidade por democracia na poesia.13 (BAKER, 

1960, p.101) 

 

A partir da apresentação dessas perspectivas em relação ao Romantismo e à Revolução 

Francesa na poesia de Wordsworth, podemos prever que a sua leitura do mito clássico de 

Simônides, presente no poema denominado “I find it written of Simonides”, provavelmente 

será bastante distinta da história primeiramente contada na Grécia Antiga. O poema em questão, 

publicado em 1803 no diário britânco Morning Post, à primeira vista possui atributos que 

                                                 
13 N.T.: “In passagens like those relating to Beauty in the ninth book of The Prelude, his political views come to 

the surface; later on, as we know, these views were subject to some adjustment in the direction of conservatism. 

Yet the readjustment does not affect the basic tenet of his democratic faith; few modern poets have embodied in 

their work, whether by statement or by imlpication, so firm a sense of the dignity or worth of the common 

individual man. Whoever would read the famous preface of 1800 afresh and without preliminary prejudice can 

scarcely do better than to see it as a declaration of the need for democracy in poetry."  
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remontam à tradição poética clássica, como, por exemplo, a divisão em catorze versos, que 

lembram a estrutura de um soneto, além da apresentação de Simônides como um simples 

andarilho que se depara com os restos mortais de uma pessoa desconhecida. Esse último 

atributo pode ser mapeado durante a longa tradição da poesia lírica ocidental em que se figuram 

mortos interpelando viajantes, algo que é apropriado do uso corrente em epitáfios romanos sob 

a forma “Siste, viator”, que poderia ser traduzida como “Pare, viajante”. Um exemplo desse 

tipo de apropriação encontra-se no poema “A baladas dos enforcados”, do poeta francês 

François Villon (1431-1463), em que os mortos dirigem-se aos viajantes que passam por ali, 

pedindo, através do verso recorrente “Mas pedi a Deus que a todos nós queira absolver”14, 

(VILLON, 1873, p.102) para que rezem e intercedam por eles. No caso do Simônides 

wordsworthiano, ele encontra os restos mortais de um desconhecido expostos no chão, como 

se tivessem sido profanados ou desonrados. Dotado de piedade, Simônides faz todos os favores 

devidos ao morto e paga todas as dívidas sagradas, proporcionando-lhe um enterro digno e 

orando por ele. No dia seguinte, Simônides deveria pegar um barco a fim de viajar. No entanto, 

o fantasma do corpo que ele havia honrado aparece em espírito e  alerta-o a não pegar o barco, 

pois iria naufragar. Simônides seguiu o conselho do fantasma e, no dia seguinte, desistiu de sua 

viagem. O barco, então, afunda, e todos que estavam nele afogam-se e morrem. Simônides, 

mais uma vez, tem a sua vida salva de um desastre, graças à sua piedade, valorizada pelo poeta 

inglês nos últimos versos do poema, que dão a palavra final sobre o caráter do poeta grego: 

“Então foi o Poeta mais cuidadoso que podia,/ Que cantou na Grécia antiga seu comovente 

canto,/ Salvo entre muitos por sua piedade.”15 (WORDSWORTH, 2006, p.739) 

 Nesse contexto, o Simônides retratado por Wordsworth não tem como atributo central 

sua notória capacidade mnemotécnica. Uma hipótese que analisaremos em momento oportuno 

é a de que a mnemotécnica não tem papel decisivo na figura do poeta grego pintada por 

Wordsworth pois o poeta britânico encontra-se em um momento quando esse tipo de memória 

passa por um processo de desvalorização, dando lugar a outra maneira de se entendê-la, não 

mais como arte mas como uma potência. O mais importante para o poeta inglês é, por outro 

lado, a piedade de Simônides para com um completo desconhecido. Aqui, não temos então a 

mnemotécnica nem a figuração de personagens importantes, como o boxeador Skopas. No 

poema de Wordsworth, a piedade para com o morto desconhecido não está ligada a uma 

atividade do poeta como funcionário da soberania nem na sua relação com os deuses. A sua 

                                                 
14 N.T.: “Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!” 
15 N.T.:"Thus was the tenderest Poet could be,/ Who sang in ancient Greece his moving lay,/ Saved out of many 

by his piety." 
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atividade e a sua salvação não estão calcadas numa relação entre o poeta e os deuses ou nobres, 

estão calcadas, pelo contrário, em uma relação entre homem e homem, entre iguais. É a um 

homem comum que ele homenageia e que, por fim, como agradecimento, salva-o da morte. 

O fato de Simônides wordsworthiano honrar com seus favores um homem comum, ao 

invés de Skopas por exemplo, está de acordo com o que o poeta britânico diz em seu Prefácio 

sobre a figuração tanto de pessoas comuns e desconhecidas quanto de pessoas do campo. No 

livro Espaços de recordação, Aleida Assmann discute a figuração de pessoas do campo, da 

vida insignificante e rotineira na poesia de Wordsworth. (cf. ASSMANN, 2001, p.111) A autora 

atribui esse tipo de figuração a uma crescente valorização da história pessoal e das recordações 

individuais, que emergem a partir de uma nova conformidade na noção de invididualidade que 

surge a partir do empirista britânico John Locke (1632-1704). Essa noção de indivíduo surge 

pelo menos cem anos antes da Revolução Francesa e será de extrema importância naquele 

momento posterior. 

Antes do empirista britânico, a identidade do ser humano era entendida por meio da sua 

genealogia, ou seja, uma pessoa era reconhecida como alguém importante à medida que 

pertencia a alguma linhagem nobre. A partir de John Locke, por outro lado, há uma 

ressignificação dessa noção de individualidade calcada na genealogia, que começa a ser 

atribuída -  essa ideia é um dos pilares do liberalismo – à sua propriedade privada. Nesse 

momento, percebemos o primeiro dano causado à noção de sociedade estamental que, algum 

tempo depois, será mortalmente ferida pela Revolução Francesa. Além disso, Locke estabelece 

uma relação direta entre a individualidade, o ser e as experiências/recordações pessoais, tônica 

do empirismo. Paul Ricoeur, no capítulo denominado “A tradição do olho interior”, em que 

visa a identificar historicamente onde surgiu a noção de indivíduo que conhecemos hoje 

atribuindo suas primeiras formulações a Santo Agostinho, confere a Locke a invenção de 

categorias como identidade (identity), consciência (consciousness), si (self), e demonstra de que 

maneira o filósofo britânico conjuga esses termos: “a identidade de tal pessoa estende-se tão 

longe que essa consciência consegue alcançar retrospectivamente toda ação ou pensamento do 

passado; é o mesmo si agora e então, e o si que executou essa ação é o mesmo que aquele que, 

no presente, reflete sobre ela.” (RICOEUR, 2014, p.115) A partir desse ponto de vista, a 

memória é a responsável pela atribuição de unidade ao indivíduo.  

Essa noção de indivíduo só é passivel de ser entendida quando levamos em conta algo 

explicado por estudiosos da Modernidade: o caráter de observador do sujeito moderno. Tal 

relação é explicitada por Aleida Assmann (cf. ASSMANN, 2011, p.106) quando comenta sobre 
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a invenção do indivíduo por Locke, mas também é explicada por Hans Ulrich Gumbrecht em 

seu ensaio “Cascatas da Modernidade’”. O primeiro termo do título apresenta uma imagem que 

explica bem o objetivo do texto: há uma série de pontos de refêrencia que se colocam como 

início da Modernidade, uma cascata de termos que encontra pares na História, na Literatura e 

em outras áreas das Ciências Humanas. Gumbrecht vê então a necessidade de dividir a 

Modernidade em algumas partes, levando em conta esses diferentes marcos históricos e 

literários. Segundo ele, haveria um início da Modernidade que compreenderia principalmente 

os séc. XVI, XVII e parte do XVIII, quando é inventada a imprensa por Gutenberg, e a Europa, 

por meio das grandes navegações, descobre que não está sozinha no planeta e que ele é muito 

maior do que se imaginava. Além disso, Gumbrecht observa o fato decisivo de a Reforma 

Protestante ter relegado ao sujeito a autonomia em relação às interpretações da Bíblia, o que o 

leva a se ver com um produtor de saber. Posteriormente, teríamos o que ele chama de 

Modernidade Epistemológica, a partir do séc. XVIII, onde os escritos de Hegel sobre a Filosofia 

da História adquirem caráter fundador. Por fim, o autor fala de uma Alta Modernidade, que 

compreenderia principalmente as invenções das vanguardas literárias do início do séc. XX. De 

maneira geral, Gumbrecht demonstra como há uma espécie de continuidade entre essas épocas 

da Modernidade em muitos aspectos. A maneira como o sujeito se coloca no mundo não é mais 

como parte dele, mas como um observador excêntrico. Em última instância, a partir do que ele 

chama de Modernidade Epistemológica, o homem passa a questionar a sua própria condição de 

observador privilegiado, pois adquire a consciência de que é capaz de se observar ao mesmo 

tempo que observa o mundo. (cf. GUMBRECHT, 1998, p.13) Tal mudança resultará, afirma 

Gumbrecht, em uma profusão, no início do séc. XIX, de estudos com as mais distintas 

perspectivas. De maneira decisiva, a consciência da particularidade do sujeito em seu momento 

de observação é capaz de multiplicar em extremo as interpretações sobre o mundo, o que está 

expresso na seguinte passagem:  

 

(...) cada fenômeno particular pode produzir uma infinidade de percepções, formas de 

experiência e representações possíveis. Nenhuma dessas múltiplas representações 

pode jamais pretender ser mais adequada ou epistemologicamente superior a todas as 

outras. Este é o problema que Foucault denomina 'crise de representabilidade'. 

(GUMBRECHT, 1998, p.14) 

 

Essa noção de indivíduo que se constitui como observador de um mundo do qual ele é 

excêntrico, além da noção de propriedade privada como atributo fundamental do sujeito, 

adquire cores diferentes ao longo do que Gumbrecht chama de Modernidade, e, no limite, será 

o substrato para criação de importantes criações literárias, assim como documentos como a 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e para o advento da Revolução 

Francesa. 

 Vemos entrar em cena, a partir do séc. XVIII, o conflito entre estas noções 

completamente distintas de identidade: o embate entre a identidade formada a partir dos ideais 

modernos da Revolução e aquela formada a partir das noções de estamento e genealogia. 

Perceber a diferença fundamental entre esses dois tipos de identidade – o do Ancién Régime e 

aquele criado por Locke e adotado pela Revolução Francesa – traz ainda mais luz para a noção 

de indivíduo e de representação que temos delineado desde o começo do nosso trabalho. A 

partir dessa cultura de valoração do indivíduo, em oposição a uma cultura de valorização do 

estamento e da genealogia, o tratamento sério de eventos cotidianos toma lugar central, assim 

como acontece na poesia de Wordsworth. Essa perspectiva é claramente apontada por Jacques 

Rancière (1940), no seu livro Políticas da Escrita, quando o autor se debruça justamente sobre 

o poeta britânico. A mudança de paradigmas na representação literária representada por Abrams 

por meio das metáforas do espelho e da lâmpada, agora é dramatizada por Rancière a partir da 

oposição entre o que ele chama de Belas Letras e Literatura. (cf. RANCIÈRE, 1995, p.25) No 

estudo em questão, o autor visa a demonstrar como a instância lírica do “eu” ganha cada vez 

mais dignidade na representação literária a partir do séc. XVIII com o poeta inglês. No 

argumento do autor, a emancipação e valorização dessa instância na lírica moderna está 

claramente ligada a uma emancipação política da subjetividade que é fruto da Revolução 

Francesa. Sobre essa emancipação do eu de uma política da escrita do antigo regime, o filósofo 

francês faz a seguinte afirmação: “Emancipar o lirismo quer dizer liberar esse eu de uma certa 

política da escrita. Pois os velhos cânones, aqueles que distinguiam os gêneros poéticos, suas 

regras próprias e sua dignidade respectiva, eram claramente políticos.” (RANCIÈRE, 1995, 

p.105) 

Para demonstrar em que medida os velhos cânones eram políticos, Rancière apresenta a 

divisão da poesia feita tanto por Platão quanto por Aristóteles e observa a ausência de uma 

reflexão aprofundada sobre o gênero lírico nos autores. Eles falam sobretudo da epopeia e da 

tragédia porque a categoria lírica ainda teria um papel insignificante naquela cultura. Para 

Rancière, a divisão dos gêneros e a atribuição sobre o que eles devem representar é um fato 

político, pois respeita e está em compasso com aquilo que a cidade acredita:  

 

Enquanto ela for uma arte de compor fábulas que representam caracteres e agem sobre 

caracteres, a poesia pertence a uma experiência política do sensível: à relação entre os 

nomoi da cidade – as leis que nela reinam, mas também as melodias que nela são 

cantadas – e o ethos dos cidadãos –seu caráter, mas também seu humor. A poética é, 
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logo de saída, política. Ela o é pela conjunção entre um certo tipo de personagem que 

se deve ou não se deve imitar e uma certa posição da enunciação que convém ou não 

convém àquilo que deve ser o tom da cidade. (RANCIÈRE, 1995, p.107) 

 

Nesse sistema político do antigo regime, afirma Rancière, a poesia lírica não tem um 

papel tão importante. Suas reflexões não influenciam diretamente as discussões pautadas pela 

comunidade, como acontece com a epopeia e a tragéia, por exemplo.16 Do contrário, a partir da 

Revolução Francesa, e com a reconfiguração da política, esse espaço lírico é reivindicado pela 

poesia moderna uma vez em que é possível, a partir dele, modificar regras estabelecidas como 

“o estatuto da representação, a oposição do alto e do baixo, a relação entre o sujeito poeta e o 

sujeito do poema.” (RANCIÈRE, 1995, p.108) A posição lírica do eu, para Rancière, 

proporciona uma nova possibilidade de experiência da realidade – e não parece ser coincidência 

nos lembrarmos dos empiristas ingleses e da constituição do indivíduo a partir das experiências 

pessoais – que é da categoria do acompanhamento enunciativo, assim como acontece no poema 

“I wandered lonely as a cloud”, segundo Rancière. No poema em questão, Wordsworth divive 

o argumento principal em duas partes: a primeira, que descreve uma cena idílica no passado, 

desenvolvendo-se até o final da terceira estrofe; e a segunda, em que encontramos uma reflexão 

no presente sobre a recordação dessa cena, que conclui o poema. Desse modo, ao se comparar 

com um elemento de natureza que parece flutuar sobre os campos, o eu-lírico conta que, assim 

como a nuvem, flutuava pelos vales e montanhas até o momento em que encontrou uma 

multidão de narcisos amarelos. O caráter de errância da nuvem, que corre sem destino pelo céu, 

é utilizado como parâmetro positivo de identificação entre eles, e parece apontar para um eco 

das perdas de refêrencias sociais que a Revolução Francesa proporcionou naquele momento. A 

existência de um lastro fixo, que no antigo regime era representado positivamente pela presença 

de uma sociedade estamental onde todos os homens tinham seus lugares predefinidos, é oposta 

pelo caráter de errância que a nuvem possui para o eu-lírico do poema e, consequentemente, o 

homem em relação à sociedade. Após essa comparação, o cenário idílico é complementado com 

a afirmação de que o poeta não poderia estar mais feliz em um lugar assim: “um poeta não 

poderia estar nada além de feliz, /em companhia tão jocosa” (WORDSWORTH, 2006, p.219)17. 

No entanto, uma observação é feita nesse terceiro verso que parece ilustrar o fato de que a 

                                                 
16 Sobre essa relação entre uma nova formação política e a emergência e fortalecimento da instância lírica moderna, 

Rancière faz o seguinte comentário que pode ajudar a esclarecer ainda mais a nossa discussão: "Pois a política 

republicana não se ordena mais no ponto de vista de um espectador privilegiado, no espetáculo da majestade real. 

A política republicana é a dos caminhantes. A comunidade é feita de pessoas que, ao caminharem, vêem se formar 

as mesmas imagens." (RANCIÈRE, 1995, p.113)  
17 N.T.: “A poet could not but be gay, /In such a jocund company” 
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memória não pode ser vista apenas como um artifício que recompõe uma cena anterior na 

mesma proporção e com a mesma identidade. Os dois versos são os seguintes: “Eu olhava – e 

olhava – mas pouco pensava / sobre que fortuna a manifestação trouxera a mim”.18 

(WORDSWORTH, 2006, p.219) Então, mesmo que estivesse feliz com tal cenário, com tal 

companhia jocosa, há algo que ele ainda não consegue apreender. Ele ainda não consegue 

entender a real importância que aqueles narcisos amarelos terão para ele no futuro. Tal 

importância só será compreendida na última estrofe, após o salto temporal do passado, em que 

o personagem vagava como nuvem, para o presente, em que o personagem está deitado com 

um humor vago e pensativo. Nesse momento, aquela cena do passado atinge o seu olho interior 

e enche o seu coração de alegria, de modo que afecção e memória se encontram para realizar 

novamente aquela cena: “e [meu coração] dança com os narcisos amarelos.”19 

(WORDSWORTH, 2006, p. 219)  

Nesse sentido, o mais importante nesse poema, para Rancière, está ligado à existência 

de um eu-lírico que presentifica os seus sentidos e, assim, numa relação metafórica, desloca-se 

pela natureza como uma nuvem, o que tomará dentro do poema proporções políticas 

importantes em relação à oposição entre a fixidez do antigo regime e a falta de lastro que o 

período pós-Revolução Francesa proporciona:  

 

É esse modo de territorizalização, de presentificação do sentido, que abala duplamente 

o velho modelo da política do poema: por um lado, ele suprime o desvio da mimese, 

por outro lado, anula qualquer divisão entre o alto e o baixo, o nobre e o vil. Ela 

fundamenta a possibilidade para o poeta de se subtrair ao dever de representação, de 

‘vaguear como uma nuvem’, com as nuvens. (RANCIÈRE, 1995, p.109) 

 

É possível chegar até Proust no que se refere a esse acompanhamento da natureza, que  

Rancière identifica no eu-lírico de Wordsworth. No autor francês, vemos essa presentificação 

dos sentidos pelo narrador homodiegético – na poesia, dramatizada pelo eu-lírico - em meio à 

natureza desenvolvida durante toda a obra, principalmente nos três primeiros livros, que contam 

com muitras cenas bucólicas. É interessante perceber ecos de uma devoção romântica em 

relação à natureza na Recherche, embora a extensão da obra, que acompanha o processo 

formativo do narrador, possibilite desdobramentos que não são encontrados na poesia 

romântica. Gostaríamos de citar duas passagens que demonstrarão esses pontos de contato, 

assim como as possíveis divergências. 

                                                 
18 N. T.: ““I gazed – and gazed –but little thought/What wealth the show to me had brought” 
19 N.T.: “and (my heart) dances with the daffodils.” 
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Primeiramente, falaremos de uma cena que se encontra no início do primeiro livro, O 

caminho de Swann. Trata-se de um período de infância, na época em que o pequeno Marcel 

visitava sua tia Leonie na sua casa de campo em Combray. Por hábito, quando estavam por lá, 

eles tinham duas opções de passeio que eram fisicamente opostos e irreconciliáveis: o caminho 

de Méséglise, o qual passava pela casa de Swann, e o caminho de Guermantes. Cada um possuía 

suas características específicas – o primeiro contava com um belo panorama de planície 

enquanto que o segundo contava com a vista do belo rio Vivonne - e o fato de os dois caminhos 

nunca poderem ser visitados no mesmo dia fazia com que fossem vistos pelo jovem Marcel 

como totalmente opostos: 

 

E essa demarcação tornava-se ainda mais absoluta porque esse hábito que nós 

tínhamos de jamais ir pelos dois caminhos no mesmo dia, em uma só caminhada, mas 

de uma vez pelo lado de Méséglise, outra vez pelo lado de Guermantes, encerrava-as, 

por assim dizer, bem longe uma da outra, irreconhecíveis uma à outra, nos vasos 

fechados e sem comunicação entre elas de tardes diferentes.20 (PROUST,1954, p.135) 

 

Ele conta, então, especificamente dois passeios por esses caminhos que trazem em si, como 

sementes, muitos dos temas que serão trabalhados ao longo da obra. O primeiro passeio era 

feito pelo lado de Méséglise, que podia acontecer a qualquer momento do dia, mesmo se o 

tempo estivesse nublado, pois era um caminho curto. É ali que o garoto conhece as propriedades 

de Swann e faz comentários sobre o seu amor ciumento obsessivo por Odette; é onde também 

ele conhece a história do músico Vinteuil, que sofre pelo fato de sua filha ser homossexual. 

Ambos os temas serão centrais na posterior história de amor entre Marcel e Albertine e serão 

retomados durante toda obra. O segundo passeio, pelo lado de Guermantes, traz as primeiras 

reflexões sobre essa família e o fascínio que o heroi sentia por ela, assim como as primeiras 

tentativas de se tornar escritor. 

O momento que buscamos encontra-se no primeiro passeio descrito, o de Méséglise. 

Nele, percebemos a nota forte do acompanhamento da natureza pelo narrador, assim como 

Rancière identifica em Wordsworth, já que o passeio se dá por um caminho bucólico e 

primaveril. Durante esse passeio, quando atravessava alguns caminhos com seu pai e seu avô, 

Marcel encontra essas veredas “sussurantes do aroma dos espinheiros alvares”, junto com a 

primeira descrição desses espinheiros: 

                                                 
20 N.T.: “Et cette démacartion était rendue plus absolute encore parce que que cette habitude que nous avions, de 

n’aller jamais vers deux cótes um même jour, dans une seule promenade, mais une fois du côté de méseglise, une 

fois du côté de Guermantes, les enfermait pour ainsi dire loin l’um de ‘lautre, inconnaissables l’um à l’autre, dans 

les vases clos et sans communication entre eux d’après-midi différents.” 
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A cerca viva formava como que uma espécie de sucessão de capelas que desapareciam 

sob o monte de flores amontoadas; debaixo delas, o sol pousava na terra um mosaico 

de luz, como se acabasse de atravessar um vitral; seu perfume se prolongava, tão 

untuoso, tão delimitado em sua forma como se eu estivesse perante o altar da Virgem; 

e as flores, tão embelezadas, seguravam cada uma com ar distraído seu fulgurante 

buquê de estames, finas e radiantes nervuras de estilo flamejante, como aquelas que 

na igreja iluminavam a rampa do altar ou a travessas dos vitrais, e que se 

decompunham em brancas carnes de flor de morango.21 (PROUST, 1954, v.1, p.138) 

 

Podemos observar, nessa passagem, que o narrador da Recherche lança mão de termos 

provindos da religião, como as catedrais, os vitrais, o altar, a Virgem, a fim de transportar, por 

meio de uma relação metafórica, essas qualidades para a natureza, tornando-a, como 

consequência desse transporte, também sacralizada. Devemos destacar que essa devoção em 

relação à natureza ocorre tanto em Wordsworth quanto em Proust. Em relação ao autor francês, 

especificamente, as relações metafóricas são mais artificiosas e declaradamente premeditadas, 

colocando noções bastante distantes em contato, pois ele leva em conta e deixa explícitos os 

esquemas composicionais de seus predecessores. Em Wordsworth, lembrando os ditos de seu 

Prefácio, as metáforas são resultantes da potencialização das catacreses da fala comum, a ponto 

de parecerem quase imperceptíveis de tão sutis. Isso fica evidente, por exemplo, quando nos 

lembramos da relação metafórica que Wordsworth produz quando se compara a uma nuvem, 

no poema que analisamos previamente; há apenas a relação entre dois simples objetos (o eu-

lírico e a nuvem) que compartilham uma qualidade (o caráter errante). No caso de Proust, desse 

modo, a partir da multiplicação metáforas e de um tratamento específico, o narrador da 

Recherche praticamente cria uma catedral em meio ao caminho em que se encontrava: o sol 

atingia a terra como um mosaico de luz, que nos lembram vitrais de igrejas; o perfume lhe 

transporta ao altar da Virgem; e as flores que ali se encontram se parecem com as que enfeitam 

os vitrais e as rampas de igrejas que Marcel conhece. 

A maneira como Proust trabalha com as metáforas para referir-se à natureza encontra-

se em débito com as relações estabelecidas pelo francês Charles Baudelaire (1821-1867) - que 

Proust considerava o maior poeta do séc. XIX (cf. PROUST, 1994, p. 103) - em um dos seus 

mais conhecidos poemas, qual seja, “Correspondências”. Assim como diversos sinais da 

natureza fazem com que o narrador da Recherche crie uma catedral mental, que leva em conta 

                                                 
21 N.T.: “La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs 

amoncelées en reposoir; au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme s'il venait de 

traverser une verrière; leur parfum s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que si j'eusse été devant 

l'autel de la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air distrait son étincelant bouquet d'étamines, 

fines et rayonnantes nervures de style flamboyant comme celles qui à l'église ajouraient la rampe du jubé ou les 

meneaux du vitrail et qui s'épanouissaient en blanche chair de fleur de fraisier.” 
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até mesmo a experiência sinestésica do perfume da natureza para materializar o altar da Virgem, 

o eu-lírico do poema de Baudelaire também relaciona diversas experiências sensoriais distintas 

a fim de definir a natureza como um templo, criando densas metáforas, que colocam em jogo 

coisas bastante distintas, de modo que, como diz no oitavo verso, “os perfumes, as cores, os 

sons se correspondem”.22 (BAUDELAIRE, 1985, p.114) O maior exemplo dessas 

correspondências encontra-se na terceira estrofe quando o eu-lírico afirma que os perfumes da 

natureza são como a carne virginal, são doces como o oboé e são verdes como o alecrim. 

Respectivamente temos propriedades correspondentes ao tato, ao paladar e à visão para se 

referir a apenas uma sensação olfativa. 

Além do próprio estilo da prosa proustiana e seu débito com a composição 

baudelairiana, não poderíamos deixar de observar que esse tratamento das metáforas é 

tematizado também em um personagem da Recherche, qual seja, o pintor Elstir, que Marcel 

tanto admira. Em O caminho das moças em flor, quando se encontra no ateliê desse pintor em 

Balbec, Marcel observa que o mais marcante das pinturas de Elstir residia no recurso de utilizar 

temas minerais para pintar o mar e temas marítimos para pintar as montanhas, promovendo 

trocas e embaçando os limites entre esses lugares. Em relação ao embaçamento dessas 

fronteiras, o narrador formula o seguinte argumento: quando aprendemos um nome, por 

exemplo “mar”, nossa inteligência impede que relacionemos a esse nome qualquer qualidade 

que não se refira a ele, por exemplo, qualidades do céu ou da terra. No entanto, ao promover 

essa troca e pintar as coisas da terra com qualidades marítimas, Elstir proporciona uma espécie 

de metamorfose da coisa representada, e nos faz observar características que provavelmente 

nunca perceberíamos. Tal fenômeno está expresso na seguinte passagem, quando o narrador da 

Recherche comenta o estilo de Elstir, assim como quando observa a influência que esse estilo 

teve na maneira como ele começava a apreender o mundo: 

 

Às vezes em minha janela, no hotel de Balbec, nas manhãs quando Françoise abria as 

cortinas que escondiam a luz, ao entardecer, quando eu esperava o momento de partir 

com Saint-Loup, ocorrera a mim, graças a um efeito do sol, tomar uma parte mais 

escura do mar por uma costa longínqua, ou olhar com alegria uma zona azul e fluida 

sem saber se ela pertencia ao mar ou ao céu. Rapidamente minha inteligência 

restabelecia entre os elementos a separação que minha impressão abolira. (...) Mas os 

raros momentos quando vemos a natureza tal ela como é, poeticamente, era desses de 

que era feita a obra de Elstir. Uma de suas metáforas mais frequentes nas marinhas 

era justamente aquela que, comparando a terra ao mar, suprimia entre eles toda 

demarcação. Era esta comparação, tácitamente e infatigavelmente repetida numa 

mesma tela, que lhe introduzia essa unidade poderosa e multiforme, causa do 

                                                 
22 N.T.: “Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.” 
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entusiasmo que excitava em certo amadores a pintura de Elstir, às vezes não 

claramente percebida por eles.23 (PROUST, 1954, v1. p.836) 

 

Voltando especificamente à passagem dos espinheiros, Marcel fica absolutamente 

encantado pela natureza, como já dissemos. No entanto, o narrador observa que naquele 

momento em específico, por causa de sua idade, não conseguia interpretar muito bem aquelas 

imagens enquanto pensamento, apenas pondendo aproveitar enquanto os espinheiros 

oferecessem “o mesmo charme com uma profusão inesgotável, mas sem me deixar aprofundá-

lo mais.”24 (PROUST, 1954, v1, p.138) O heroi então alterna entre a obsessão e a devoção por 

aqueles espinheiros, tematizada pela impossibilidade de compreedê-los. Eles se tornam 

profundamente caros a ele, embora afirme que eles lhe proporcionam um prazer difícil de ser 

traduzido: 

 

Em seguida, eu retornava para diante dos espinheiros-alvares como perante essas 

obras-primas que acreditamos poder ver melhor quando cessamos por um momento 

de contemplá-las; mas, por mais que fizesse uma tela com as mãos para não ter senão 

eles sob os olhos, o sentimento que despertavam em mim permanecia obscuro e vago, 

procurando em vão se libertar e vir aderir a suas flores.25 (PROUST, 1954, v.1, p.139) 

 

É importante assinalar que a condição da infância, apesar de proporcionar um belo contato 

devocional com a natureza, ainda aparece como um momento em que a experiência de 

percepção não pode ser compreendida, como se faltassem para o jovem Marcel elementos 

linguísticos e intelectuais suficientes para traduzir a experiência com que tem contato. 

Posteriormente, veremos a partir da análise do poema "Tintern Abbey", de Wordsworth, que 

essa contradição é cristalizada na figura do pequeno garoto que é comparado a um filhote de 

cervo, para quem a apreensão da natureza é intensa no que toca a afecção, porém é também 

                                                 
23 N.T.: Parfois à ma fenêtre, dans l'hôtel de Balbec, le matin quand Françoise défaisait les couvertures qui 

cachaient la lumière, le soir quand j'attendais le moment de partir avec Saint-Loup, il m'était arrivé grâce à un effet 

de soleil, de prendre une partie plus sombre de la mer pour une côte éloignée, ou de regarder avec joie une zone 

bleue et fluide sans savoir si elle appartenait à la mer ou au ciel. Bien vite mon intelligence rétablissait entre les 

éléments la séparation que mon impression avait abolie. (...) Mais les rares moments où l'on voit la nature telle 

qu'elle est, poétiquement, c'était de ceux-là qu'était faite l'oeuvre d'Elstir. Une de ses métaphores les plus fréquentes 

dans les marines qu'il avait près de lui en ce moment était justement celle qui, comparant la terre à la mer, 

supprimait entre elles toute démarcation. C'était cette comparaison, tacitement et inlassablement répétée dans une 

même toile, qui y introduisait cette multiforme et puissante unité, cause, parfois non clairement aperçue par eux, 

de l'enthousiasme qu'excitait chez certains amateurs la peinture d'Elstir. 
24 N.T.: “elles m'offraient indéfiniment le même charme avec une profusion inépuisable, mais sans me laisser 

approfondir davantage” 
25 N.T.: “Puis je revenais devant les aubépines comme devant ces chefs-d'œuvre dont on croit qu'on saura mieux 

les voir quand on a cessé un moment de les regarder, mais j'avais beau me faire un écran de mes mains pour n'avoir 

qu'elles sous les yeux, le sentiment qu'elles éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se 

dégager, à venir adhérer à leurs fleurs.” 
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limitada por não possuir um repertório linguístico que o possibilite traduzir plenamente o que 

sentia.  

Na passagem que estamos analisando, o avô de Marcel ainda lhe apresenta os 

espinheiros cor de rosa, que o narrador diz serem ainda mais belos que os espinheiros-alvares. 

O seu tom rosa lembra a ele, ao mesmo tempo, o tom de festas religiosas e de festas mundanas, 

além da estética cor de rosa do magazine da praça de Combray ou da loja de Camus. Ao tom 

cor de rosa ainda é atribuído um aspecto comestível, de morangos ou do queijo com creme 

rosado, altamente atrativos para uma criança como ele: 

 

E justamente essas flores escolheram um desses tons de coisa comestível, ou 

embelezamento macio num vestido para uma grande festa, que, já que lhe 

apresentaram a razão de sua superioridade, são aquelas que parecem belas aos olhos 

das crianças com mais evidência e, por causa disso, guardam sempre para elas algo de 

mais vivo e mais natural que os outros tons, mesmo quando elas compreendem que 

não ofereciam nada à sua gulodice e não foram escolhidas pela costureira.26 

(PROUST, 1954, v.1, p.139) 

 

Chegamos então ao final dessa passagem, onde a devoção que aquele pequeno garoto sentia 

pelos espinheiros é figurada da forma mais intensa: é necessário partir de Combray, é necessário 

deixar os seus queridos espinheiros. O garoto e sua família precisam voltar a Paris. Ele já estava 

arrumado para ser fotografado, com cabelo penteado e com uma capa de veludo. O menino 

havia desaparecido de modo que foi necessário que sua mãe o procurasse. E é próximo aos 

espinheiros-alvares que o menino se encontra, em prantos. Ele não quer deixar seus amigos, 

sofrendo muito pela despedida. Sua mãe está comovida, tenta consolá-lo. Neste momento o 

garoto profere as palavras de despedida aos espinheiros:  

 

‘Ó, meus pobres espinheirinhos’, dizia eu pranto, ‘não são vocês que me dariam essa 

tristeza, me obrigar a partir. Vocês, vocês nunca me magoaram! Também sempre 

amarei vocês.’ E, enxugando minhas lágrimas, prometi-lhes que, quando fosse grande, 

não imitaria a vida insensata dos outros homens e, mesmo em Paris, nos dias de 

primavera, em lugar de ir fazer visitas e escutar asneiras, sairia pela campina para ver 

os primeiros espinheiros.27 (PROUST, 1954, v.1, p.145) 

 

                                                 
26 N.T.: “Et justement ces fleurs avaient choisi une de ces teintes de chose mangeable, ou de tendre embellissement 

à une toilette pour une grande fête, qui, parce qu'elles leur présentent la raison de leur supériorité, sont celles qui 

semblent belles avec le plus d'évidence aux yeux des enfants, et à cause de cela, gardent toujours pour eux quelque 

chose de plus vif et de plus naturel que les autres teintes, même lorsqu'ils ont compris qu'elles ne promettaient rien 

à leur gourmandise et n'avaient pas été choisies par la couturière.” 
27 N.T.: “O mes pauvres petites aubépines, disais-je en pleurant, ce n'est pas vous qui voudriez me faire du chagrin, 

me forcer à partir. Vous, vous ne m'avez jamais fait de peine! Aussi je vous aimerai toujours.» Et, essuyant mes 

larmes, je leur promettais, quand je serais grand, de ne pas imiter la vie insensée des autres hommes et, même à 

Paris, les jours de printemps, au lieu d'aller faire des visites et écouter des niaiseries, de partir dans la campagne 

voir les premières aubépines.” 
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Além dessa devoção e grande amizade do pequeno Marcel pela natureza, podemos perceber 

uma oposição importante entre essa devoção, representada por seu afeto pelos espinheiros, e a 

vida social, representada pelas visitas a salões. A vida adulta de visitas a salões é vista como 

insensata e fútil quando comparada com seus sentimentos intensos de amizade e admiração. No 

entanto, nós sabemos que essa devoção que o garoto sente pela natureza, embora continue de 

alguma forma, não o impedirá de viver significativas aventuras mundanas. A esse ato insensato 

de “fazer visitar e ouvir asneiras” são contemplados quase dois livros inteiros, quais sejam, O 

caminho de Guermantes e Sodoma e Gomorra. Mesmo sendo um artista dotado de grande 

sensibilidade, ao longo de toda a Recherche, podemos perceber que Marcel guarda uma relação 

bastante estreita com a sociedade. O tema wordsworthiano de que o artista é um homem que 

escreve para outros homens iguais a ele é problematizado de uma forma interessante. O artista 

agora deve rodar as profundezas da sociedade e adquire uma relação bastante problemática para 

com ela. Seu reconhecimento ou ostracismo dependem bastante das relações que ele mantém. 

Entre esses casos podemos citar as alternâncias entre prestígio e apagamento social da amante 

de Saint-Loup, Rachel, que é vista basicamente como prostituta no começo do romance, mas 

que adquire uma posição notável no círculo dos Guermantes; temos também a contradição 

performática de Legrandin que dizia a Marcel ser uma tolice um artista frequentar a sociedade 

e, algumas cenas depois, depara-se envergonhado com o próprio rapaz, em um jantar na casa 

dos Guermantes. No primeiro encontro, Legrandin queria dar a impressão de que era um artista 

dotado de grande sensibilidade, que não tinha tempo para essas tolices da vida mundana:  

 

Enquanto você vai a um five o’clock’, seu velho amigo será mais feliz que você, pois, 

solitário em um subúrbio, ele verá subir no céu violeta a lua rosa. A verdade é que não 

pertenço a esta Terra onde me sinto tão exilado; é necessária toda a força da lei da 

gravitação para aqui me manter e me impedir de evadir para outra esfera.28 (PROUST, 

1954, v2, p.154) 

 

Algumas páginas adiante, quando Marcel vai a um jantar na casa de Guermantes, o jovem 

encontra Legrandin, que se mostra bastante envergonhado por estar frequentando a sociedade 

e, mais que isso, estar bajulando Sra. de Villeparisis. O jovem Marcel desmascar-o apontando 

essa contradição na frente de todos, o que deixa o artista bastante consternado. O narrador faz 

então uma análise da contradição que encontra em Legrandin:  

                                                 
28 N.T.: “Pendant que vous irez à quelque five o'clock, votre vieil ami sera plus heureux que vous, car seul dans un 

faubourg, il regardera monter dans le ciel violet la lune rose. La vérité est que je n'appartiens guère à cette Terre 

où je me sens si exilé; il faut toute la force de la loi de gravitation pour m'y maintenir et que je ne m'évade pas 

dans une autre sphère.” 
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Mas verdadeiramente Legrandin não tinha necessidade recordar tão frequentemente 

que pertencia a um outro planeta quando todos seus movimentos convulsivos de 

cólera ou de amabilidade eram governados pelo desejo de conseguir uma boa posição 

por aqui.29 (PROUST, 1954, v2, p.204) 

 

Nesse momento, percebemos que o mito do artista extramemente sensível e deslocado da 

sociedade torna-se, no final do séc. XIX - especificamente na figura esnobe de Legrandin que 

encena um falso desprezo pelas relações sociais - uma espécie de clichê do artista sensível Na 

verdade, ao acompanharmos a Recherche, percebemos justamente que o aprendizado do ritos 

em sociedade, assim como as mais distintas relações entre pessoas, são extremamente 

importantes para a formação de Marcel enquanto escritor e adquirem em sua prosa um papel 

fundamental. Um momento posterior da apreensão da natureza relaciona-se de forma genial 

com um Marcel crescido e dotado de relações mundanas. Trata-se de uma cena, no Caminho 

de Guermantes, quando seu melhor amigo Robert de Saint-Loup lhe apresenta sua amante, a 

prostituta Rachel. Nessa passagem, não podemos inferir se Robert conhecia a profissão de sua 

amada. No entanto, como veremos, Marcel o sabe. Um pouco antes de se encontrarem com 

Rachel, Marcel depara-se, no caminho, com uma grande pereira. Banhada de flores brancas, ela 

adquire para o heroi um aspecto religioso:  

 

Mas as grandes pereiras cingiam cada casa, cada pátio modesto, com uma brancura 

mais vasta, mais unida, mais radiante, como se todas as casas, todos os recintos do 

povoado estivessem fazendo, na mesma ocasião, sua primeira eucaristia.30 (PROUST, 

1954, v2, p.155) 

 

O foco da narrativa passa então para os comentários de Robert sobre Rachel, sobre o quanto ele 

a amava. Para ele, ela era mais importante que sua família Guermantes; por ela, Robert até 

mataria, talvez. A ela, ele oferecia os mais caros presentes. No caminho à casa da moça, os 

amigos passam por muitos jardins floridos, pelas pereiras e cerejeiras, que fazem Marcel parar 

a todo instante para apreciá-los. Chegando perto da casa de Rachel, Saint-Loup percebe a 

admiração de Marcel e lhe diz para ficar ali apreciando as pereiras, pois iria chamá-la: “Escute, 

uma vez que percebo que deseja observar tudo isto, criatura poética – disse-me Robert -, me 

                                                 
29 N.T.: “Mais vraiment Legrandin n’avait pas besoin de rappeler si souvent qu’il appartenait à une autre planète 

quand tous ses mouvement convulsifs de colère ou d’amabilité étaient gouvernés par le désir d’avoir une bonne 

position dans celle-ici.” 
30 N.T.: “Mais les grands poiriers enveloppaient chaque maison, chaque modeste cour, d'une blancheur plus vaste, 

plus unie, plus éclatante et comme si tous les logis, tous les enclos du village fussent en train de faire, à la même 

date, leur première communion.” 
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espere aqui; minha amiga mora bem perto, vou trazê-la.”31 (PROUST, 1954, v2, p.157) Marcel 

fica ali observando as pereiras e Robert logo chega com Rachel. Para a surpresa de Marcel, ele 

conhecia aquela moça: era comumente chamada de Rachel-quando-do-senhor, uma famosa 

prostituta da região. O narrador descreve, então, a sua atividade como prostituta. O próprio 

narrador insinua a seus leitores que já havia transado com ela e inicia uma série de reflexões 

sobre a dupla personalidade de Rachel - aquela que ele conhecia e a que Robert, apaixonado, 

havia criado em sua imaginação: 

 

Vendo esses dois componentes separados (porque conhecera ‘Rachel-quando-do-

senhor’ em um bordel), compreendia que muitas mulheres pelas quais os homens 

vivem, sofrem, se matam, podem ser em si mesmas ou para outros o que Rachel era 

para mim. A idéia de que se pode ter uma curiosidade dolorosa no que respeitava à 

sua vida deixava-me estupefato. Poderia contar muitas trepadas suas a Robert, as quais 

me pareciam a coisa mais indiferente do mundo. E o quanto elas o teriam magoado! 

E quanto não daria para conhecê-las, sem consegui-lo.32 (PROUST, 1954, v2, p.158) 

 

O narrador então desenvolve esse argumento, sobre a dificuldade de se apreender uma pessoa 

totalmente, o que ela é na realidade, quando nossa imaginação lhe atribui muitas qualidades que 

não são verdadeiras. A mulher que, para Marcel, era “desejosa de ganhar vinte francos, para 

Saint-Loup era a “mulher que valia um milhão”. O mesmo rosto de Rachel transmitia duas 

qualidades totalmente distintas, equilibrado “pelos dois infinitos que resultavam nela sem se 

encontrarem, pois ela os separava.”33 (PROUST, 1954, v2, p.160) 

Ao se dar conta de que a amante de seu melhor amigo é, na verdade, uma prostituta que 

ele conhecia, Marcel fica notadamente desconcertado. Encontra-se impressionado ao perceber 

que a mente humana é tão potente a ponto de transformar a prostituta em um ser puro e amado. 

Saint-Loup percebe que Marcel se encontra incomodado com algo. O jovem heroi é então 

obrigado a dissimular o que havia descoberto. Ele finge que está emocionado pela admiração 

que sentia pelas pereiras. Toda a cena, desde o começo, assim, contrasta a devoção que Marcel 

sentia pela natureza com as relações mundanas, representadas tanto pelo amor que Robert sentia 

por uma prostituta quanto pelo fato de Marcel saber disso e até ter eventualmente transado com 

                                                 
31 N.T.: “—Écoute, puisque je vois que tu veux regarder tout cela, être poétique, me dit Robert, attends-moi là, 

mon amie habite tout près, je vais aller la chercher.” 
32 N.T.: “Voyant ces deux éléments dissociés (parce que j'avais connu «Rachel quand du Seigneur» dans une 

maison de passe), je comprenais que bien des femmes pour lesquelles des hommes vivent, souffrent, se tuent, 

peuvent être en elles-mêmes ou pour d'autres ce que Rachel était pour moi. L'idée qu'on pût avoir une curiosité 

douloureuse à l'égard de sa vie me stupéfiait. J'aurais pu apprendre bien des coucheries d'elle à Robert, lesquelles 

me semblaient la chose la plus indifférente du monde. Et combien elles l'eussent peiné! Et que n'avait-il pas donné 

pour les connaître, sans y réussir!” 
33 N.T.: “me semblait équilibrée par deux infinis qui venaient aboutir à elle sans se rencontrer, car elle les séparait.” 
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ela. A santidade da natureza contrasta com o pecado, figurado por Rachel. A cena final relaciona 

todos esses elementos: 

 

Robert via que eu tinha o ar de comoção. Desviei os olhos na direção das pereiras e 

das cerejeiras do jardim à frente para que ele cresse que era sua beleza que me 

comovia. E me impressionava um pouco da mesma forma; ela colocava perto de mim 

essas coisas que não vemos com os olhos, mas que sentimos no coração. Esses 

arbustos que eu vira no jardim, tomando-os por deuses estranhos, acaso não me 

enganara como Madalena quando, em outro jardim, em um dia cujo aniversário ainda 

ia ocorrer em breve, ela viu uma forma humana e ‘acreditou que era o jardineiro’? 

Guardiães das lembranças da idade de ouro, garantidores da promessa de que a 

realidade não é o que se acredita ser, que o esplendor da poesia e o clarão maravilhoso 

da inocência podem nela resplandecer e poderão ser a recompensa que nós nos 

esforçaremos por merecer, as grandes criaturas brancas maravilhosamente curvando-

se acima da sombra propícia à sesta, à pesca, à leitura, não seriam sobretudo anjos? 

Troquei algumas palavras com a amante de Saint-Loup. Passamos pela aldeia. As 

casas eram sórdidas. Mas, ao lado das mais miseráveis, daquelas que pareciam ter sido 

queimadas por uma chuva de salitre, um misterioso viajante, preso por um dia na 

cidade maldita, um anjo resplandecente estava de pé, estendendo largamente sobre ela 

a deslumbrante proteção de suas asas de inocência em flor: era uma pereira.34 

(PROUST, 1954, v2, p.160) 

 

Nessa passagem, a devoção à natureza, cuja existência salientamos anteriormente, é 

conjugada com as relações mundanas, especificamente com as relações carnais entre Robert e 

Rachel, estabelecendo uma tensão que encontraremos também na dúbia relação entre os amigos 

do poema “Tintern Abbey”, de Wordsworth, cuja análise empreenderemos posteriormente. Em 

primeiro lugar, a passagem chama a atenção pelo estímulo celestial que a natureza proporciona, 

quando o narrador compara as pereiras com deuses estranhos, com criaturas que se parecem 

com anjos; e, no fim do trecho, o heroi depara-se especificamente com uma última pereira, cuja 

brancura de suas folhas lembram-lhe as asas de um anjo. Em meio a esse contexto sacro, 

podemos perceber que o ruído de uma constrangida troca de palavras entre Marcel e a prostituta 

Rachel acaba por contaminar a narrativa. O uso de um nome em específico parece condensar a 

tensão que se estabelece entre um contexto santo e outro profano. Trata-se de um nome que é 

                                                 
34 N.T.: “Robert vit que j'avais l'air ému. Je détournai les yeux vers les poiriers et les cerisiers du jardin d'en face 

pour qu'il crût que c'était leur beauté qui me touchait. Et elle me touchait un peu de la même façon, elle mettait 

aussi près de moi de ces choses qu'on ne voit pas qu'avec ses yeux, mais qu'on sent dans son coeur. Ces arbustes 

que j'avais vus dans le jardin, en les prenant pour des dieux étrangers, ne m'étais-je pas trompé comme Madeleine 

quand, dans un autre jardin, un jour dont l'anniversaire allait bientôt venir, elle vit une forme humaine et «crut que 

c'était le jardinier»? Gardiens des souvenirs de l'âge d'or, garants de la promesse que la réalité n'est pas ce qu'on 

croit, que la splendeur de la poésie, que l'éclat merveilleux de l'innocence peuvent y resplendir et pourront être la 

récompense que nous nous efforcerons de mériter, les grandes créatures blanches merveilleusement penchées au-

dessus de l'ombre propice à la sieste, à la pêche, à la lecture, n'était-ce pas plutôt des anges? J'échangeais quelques 

mots avec la maîtresse de Saint-Loup. Nous coupâmes par le village. Les maisons en étaient sordides. Mais à côté 

des plus misérables, de celles qui avaient un air d'avoir été brûlées par une pluie de salpêtre, un mystérieux 

voyageur, arrêté pour un jour dans la cité maudite, un ange resplendissant se tenait debout, étendant largement sur 

elle l'éblouissante protection de ses ailes d'innocence en fleurs: c'était un poirier.” 
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muito caro a Proust ao longo de sua obra: Madalena. Em um primeiro momento, a referência à 

Madalena nos remete à prostituta que foi perdoada por Cristo e que passou a segui-lo; em um 

segundo momento, podemos ainda nos lembrar que pequeno biscoito chamado madeleine é 

muito caro à epifania de Marcel, quando ainda no primeiro livro da série, recorda-se de toda 

sua infância por meio da memória involuntária ao comer essa pequena bolachinha e beber o 

chá. Julia Kristeva (1941), em Time and Sense, reconstroi a tradição que está em jogo no nome 

Madalena, desde a prostituta que passa a seguir Jesus, passando por sua incorporação pela igreja 

católica, como a santa protetoras das garotas penintentes, até se transformar em uma maneira 

de se referir a alimentos, como as frutas, no séc. XVII, e a própria bolachinha, no séc. XIX. Em 

determinada passagem, após fazer essa breve reconstrução histórica de tal nome, Kristeva 

observa que, nos primeiros rascunhos da Recherche, a memória involuntária da passagem em 

questão era desencadeada por um biscoito seco qualquer, de modo que apenas nas versões finais 

Proust decidiu especificar, dando a ele o nome de madeleine. Nesse sentido, a autora argumenta 

que a escolha dessa iguaria em específico como desencadeadora de um estado epifânico em 

Proust não foi feita por acaso e carrega em si toda essa carga semântica: 

 

Esta memória semântica por si só seria suficiente para deter a atenção do escritor. O 

constante interesse de Proust por nomes (note que a terceira parte dO Caminho de 

Swann é entitulado “Nome de Lugares: O Nome”) e o cuidado menticuloso com que 

ele escolhe os nomes dos personagens de seu romance nos convida a alargar o escopo 

de nossa investigação e conjecturar o que pode ter motivado a transformação de um 

biscoito prosaico no nome de uma pecadora, depois uma santa, e finalmente uma 

guloseima comum.35 (KRISTEVA, 1996, p.6) 

 

Desse modo, podemos perceber que há complexos movimentos ao longo da obra de Proust no 

que se refere à manipulação de metáforas a fim de se atribuir características sacras ou profanas 

à natureza. Outro aspecto que não pode ser esquecido quando lidamos com esse tipo de 

apreensão proustiana, percebido tanto na passsagem de Legrandin quanto na última passagem 

que apresentamos, baseia-se no fato de que a devoção à natureza, embora seja colocada em 

posição de superioridade em relação à vida social, é sempre contaminada por essa última. Isso 

acontece porque é uma característica da apreensão proustiana a observação aguda das pessoas 

agindo em sociedade. Escavar as contradições das histórias pessoais dos personagens é uma das 

técnicas que Proust herda do realismo de Balzac, na qual nos deteremos mais à frente. 

                                                 
35 N.T.: This semantic memory alone was enough to entice the writer’s attention. Proust’s sustained interest in 

names (note that the third part of Swann’s Way is entitled “Place-Names: The Name”) and the menticulous care 

with which he chose the names of his novel’s characters invite us to broaden the scope of our inquiry and to 

surmise what may have motivated the transformation of a prosaic biscuit into the name of a sinner, then a saint, 

and finally a common sweetmeat. 
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Poderíamos falar de maneira mais geral que as relações sociais na Recherche são em muitos 

momentos uma fonte importante de atribuição de sentido para Marcel. Essa nota fica bastante 

forte nas festas e jantares que ele frequenta na casa dos Guermantes, no Caminho de 

Guermantes, e, posteriormente, no salão dos Verdurin, no livro Sodoma e Gomorra. A 

própria iluminação final, quando ele se dá conta, por meio da memória involuntária, de que 

chegou o momento de escrever sua obra, acontece na casa dos Guermantes, durante um evento 

social conhecido como sarau.  

Outros aspectos ainda poderiam ser expostos. Neste momento, a digressão feita parece 

delinear algumas das características fundamentais da apreensão proustiana da natureza e os 

pontos de contato e de oposição com a apreensão romântica. Voltemos, portanto, à maneira 

como a apreensão da natureza pelo eu-lírico se dá na poesia de Wordsworth, que era o alvo 

principal do comentário de Rancière. Todas essas mudanças fundamentais no paradigma de 

representação literária, atribuídas por muitos autores à poesia de Wordsworth, ficam ainda mais 

evidentes em outro poema mais extenso que gostaríamos de apresentar, onde a instância lírica 

se desenvolve com mais espaço. Estamos nos referindo ao poema chamado “Lines Composed 

a Few Miles Above Tintern Abbey, on Revisiting the Banks of the River Wye During a Tour, 

July 13, 1798.”  

Considerado uma das obras-primas de Wordsworth pela crítica especializada, “Tintern 

Abbey”, como é usualmente chamado, compõe, como dissemos anteriormente, as Baladas 

Líricas, livro de autoria de Wordsworth e Coleridge cuja primeira edição remonta à data 

expressa no título do poema, 1798, um período de grandes convulsões sociais na Europa, em 

grande parte por causa da Revolução Francesa. Trata-se de uma espécie de versão reduzida - 

pois compreende basicamente o mesmo argumento - de sua obra-prima autobiográfica chamada 

The Prelude, na qual Wordsworth conta, ao longo de catorze poemas, toda sua vida, passando 

pela sua infância, seus momentos como estudante, os anos que vivera em Londres e Paris, até 

chegar à sua velhice, quando reflete sobre o quanto mudara em relação aos anos de juventude. 

Como aspectos gerais de “Tintern Abbey”, podemos destacar que se trata de um poema escrito 

em verso branco, que utiliza como metro o pentâmetro iâmbico, amplamente utilizado em 

poesia e drama. A própria fronteira entre poesia e drama é embaçada quando nos damos conta 

de que é difícil definir realmente a que tipo de gênero o poema corresponde, algo entre uma ode 

e um monólogo (ou diálogo?) dramático, como observa o próprio Wordsworth, em uma nota 

da edição de 1800: “Eu não me aventurei a chamar este Poema de Ode; mas ele foi escrito com 

a esperança de que nas transições e na apaixonada música da versificação fossem encontrados 
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os principais requisitos desse tipo de composição.” (WORDSWORTH, 2005, p.287)36 A 

própria leitura do poema proporciona certa confusão, pois não conseguimos definir ao certo 

quem é o interlocutor do poema. No início, o poema é aberto com reflexões semelhantes à de 

um monólogo, mais à frente, o eu-lírico dirige-se exclusivamente ao rio Wye (“ó, argênteo 

Wye”) e, por fim, é introduzida, no final do poema, uma interlocutora mulher, difícil de ser 

definida nos termos do poema, sem dado biográfico algum – trata-se de uma figura feminina a 

quem ele chama de Sister, que se confunde em alguns momentos com a própria natureza. Outro 

aspecto fundamental do poema é que ele tem como ponto de partida um evento autobiográfico 

do poeta britânico, que realmente visitou este lugar por duas vezes: a primeira em 1793, aos 

vinte e três anos, sozinho; e a segunda, com sua irmã de sete anos Dorothy Wordsworth que, 

como veremos, poderia ser relacionada como a interlocutora subentendida da última estrofe. 

Pontos obscuros na poesia de Wordsworth, representados incialmente nesse caso pela 

dificuldade em se definir a que gênero o poema pertence, a quem o eu-lírico se dirige e a figura 

femina opaca que habita o seu fim, não foram, por muito tempo, fáceis de serem percebidos. 

Na verdade, esse caráter de obscuridade passa desapercebido durante praticamente todo o séc. 

XIX, sendo descoberto apenas no séc. XX por um dos maiores estudiosos desse período, cuja 

obra encontra repercussão nos principais estudos contemporâneos da área da Literatura: o 

crítico literário e professor da Universidade de Yale Paul de Man (1919-1983). Recapitular essa 

discussão sobre a obscuridade da poesia de Wordsworth antes de iniciarmos de fato a leitura de 

“Tintern Abbey” proporcionará uma percepção importante que deve ser levada em conta ao 

longo da leitura do poema. Tal percepção encontra-se no capítulo denominado “Wordsworth e 

os Vitorianos”, do livro Rethoric of the Romanticism. No capítulo em questão, de Man aponta 

para uma necessidade de superação da maneira como os Vitorianos liam o poeta inglês. Os 

Vitorianos, segundo de Man, afirmavam que a leitura de Wordsworth ajudava a purificar os 

sentimentos, que era possível encontrar nele uma “filosofia moral”, uma filosofia que teria “o 

poder de edificar e proteger das ansiedas que ameaçam a vida e a razão”37 (DE MAN, 1984, 

p.87)  

O melhor exemplo do uso da poesia de Wordsworth como uma espécie de remédio para 

as angústias encontra-se, por exemplo, na história de vida de John Stuart Mill (1806-1873), 

filósofo utilitarista e economista britânico. No quinto capítulo de sua autobiografia, que 

compreenderia o período dos seus vinte e cinco anos, o autor conta-nos sobre uma crise de 

                                                 
36 N.T.: “I have not ventured to call this Poem an Ode; but it was written with a hope that in the transitions, and 

the impassioned music of the versification would be found the principal requisites of that species of composition.” 
37 N.T.: “the power to edify, and to protect from anxieties that threaten life and reason.” 
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depressão que abate seu físico, sua psique e sua moral, decorrente de seu trabalho exaustivo 

como pensador, que acompanhou uma grande frustação com sua formação intelectual. Ele passa 

a questionar-se sobre seu trabalho: se completasse todas as suas ambições intelectuais, antigiria 

ele um estado pleno de felicidade? A resposta, afirma, seria um sonoro não. Assim como 

acontece em certos estados depressivos, Stuart Mill afirma que as fundações de sua vida 

pareciam desabar, que ele não conseguia encontrar mais um sentido para ela. Em meio a esse 

desespero decorrente da crise depressiva, o filósofo britânico busca na arte certo conforto 

emocional que seus estudos intelectuais e lógicos baseados nos filósofos gregos e latinos não 

lhe proporcionavam. Procurava alívio nos seus livros favoritos, entre eles uma coletânea de 

poemas de Wordsworth. Nesse momento, ao se depar com a arte, Mill percebe que o cultivo 

das emoções é tão importante quanto o cultivo da inteligência. Deparar-se com a obra de 

Wordsworth, foi definido por ele como “um evento importante em sua minha vida”38. (MILL, 

1981, p.149) À primeira vista, o que pareceu reconfortar Mill baseava-se na figuração de 

pessoas simples e humildes em meio à natureza, o que lhe era também muito caro. Em seguida, 

o filósofo demonstra o que decisivamente o curou de sua depressão, qual seja, o fato de 

Wordsworth figurar com maestria os sentimentos humanos sob estado de exaltação, que lhe 

proporcionaram a percepção de uma felicidade interior, qualidade que ele percebeu ser comum 

a todos os seres humanos. Tal importância de Wordsworth está expressa na seguinte passagem 

da autobiografia de Mill: 

 

O que fez dos poemas de Wordsworth um remédio para meu estado de mente foi que 

eles expressavam não a mera beleza exterior, mas estados de sentimento e de 

pensamento coloridos pelos sentimentos, sob a excitação da beleza. Eles pareciam ser 

própria cultura dos sentimentos dos quais eu estava em busca. Neles eu parecia ser 

atraído por uma força de felicidade interior, de prazeres simpáticos e imaginativos, 

que poderiam ser compartilhados por todos os seres humanos; que não tinham 

conexão alguma com a guerra ou com a imperfeição, mas que tornavam-se mais ricos 

por cada melhora nas condições físicas ou sociais da humanidade.39 (MILL, 1981, p. 

150) 

 

                                                 
38 N.T.: “an important event in my life” 
39 N.T.: “What made Wordsworth's poems a medicine for my state of mind, was that they expressed, not mere 

outward beauty, but states of feeling, and of thought coloured by feeling, under the excitement of beauty. They 

seemed to be the very culture of the feelings, which I was in quest of. In them I seemed to draw from a source of 

inward joy, of sympathetic and imaginative pleasure, which could be shared in by all human beings; which had no 

connection with struggle or imperfection, but would be made richer by every improvement in the physical or social 

condition of mankind.” 
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A partir dessa profunda experiência, o filósofio britânico afirma que se curara gradual e 

definitivamente de sua depressão, de modo que nunca mais pensara sobre tal assunto depois 

dessa experiência. 

No entanto, o estudo de Paul de Man visa a demonstrar justamente que essa visão é 

ultrapassada e que um refinamento no metódo de análise linguística, empreendido com mais 

cuidado e atenção, demonstraria que, na verdade, palavras que supostamente dariam lastro e 

segurança dentro de um poema de Wordsworth são justamente as palavras que jogam com a 

vertigem, que proporcionam uma sensação de desestabilização e obscuridade em seus poemas. 

A seguinte passagem parece ilustrar a inversão que se instaura na poesia de Wordsworth a partir 

da leitura de De Man: “A ameaça da qual nós devíamos ser protegidos e consolados é agora 

identificada como uma condição da consciência.”40 (DE MAN, 1984, p.87) Sendo uma 

condição da mente, De Man argumenta que o sentido das coisas é dado apenas por meio da 

linguagem, que muitas vezes é movediça e em si mesma opaca. Não é demais lembrar que 

apresentar a consciência como sendo algo movediço aponta para aquela crise de representação 

de que Gumbrecht nos fala ao afirmar que o observador moderno tem como característica 

fundamental examina a si mesmo enquanto observa o mundo.  

No caso de “Tintern Abbey”, estaremos atentos à advertência de de Man e veremos que 

uma primeira leitura nos seduz a classificá-lo simplesmente como uma espécie de poema 

reconfortante; no entanto, uma leitura mais atenta parece fazer com que aqueles pontos obscuros 

a que já nos referimos saltem à vista e provoquem um poderoso efeito de tensão, que não pode 

ser desprezado. Acompanhemos, portanto, a análise do poema em questão. 

De maneira geral, vemos figurada a história de um eu-lírico que se encontra às margens 

do rio Wye, a oeste da Inglaterra, perto do país de Gales. Na verdade, apesar de o poema ser 

comumente chamado por Tintern Abbey, toda a cena se passa longe dali, a alguma milhas, 

como o título diz. Não há indícios da construção no poema. Na verdade, o eu-lírico descreve 

um local às margens do rio Wye repleto de natureza no qual ele passava os seus dias na infância: 

há penhascos, montanhas e bosques. O argumento geral do poema apresenta as reflexões do eu-

lírico sobre aquele cenário idílico e, o mais importante, a percepção de que no intervalo de 

tempo entre as primeiras vezes que visitava as margens do rio Wye quando criança e o momento 

em que o poema é escrito operou-se nele uma mudança muito grande. Teríamos esse argumento 

divido basicamente em quatro estrofes: a primeira estrofe apresenta o estado de surpresa e 

                                                 
40 N.T.: “The threat from which we were to be sheltered and consoled is now identified as a condition of 

consciousness.” 
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exaltação em que o personagem se encontra ao se deparar com aquele cenário idílico após cinco 

anos, assim como uma descrição no presente de todo aquele lugar; na segunda estrofe, o eu-

lírico do poema volta um pouco aos anos passados, entre a primeira e a segunda visita, 

demonstrando que a lembrança daquele lugar foi muito cara a ele enquanto se encontrava no 

enfastio da cidade, além de uma profunda reflexão sobre o poder salutar que as boas recordações 

têm para o ser humano em geral; na terceira estrofe, há um desenvolvimento do argumento da 

memória como remédio, adicionando-se a percepção de que uma mudança fundamental na 

forma de ver o mundo havia se passado no eu-lírico; por fim, a quarta estrofe, conclusiva, é 

marcada pela presença de uma interlocuta, uma companhia que ele tem no momento presente e 

que só é revelada no final, revelando-se como a base do afeto que ele sente por aquele cenário. 

Aproximando-nos do poema, percebemos que ele se inicia figurando a surpresa que o 

personagem teve ao deparar-se com aquela paisagem e ao dar-se conta da quantidade de tempo 

que ficara afastado daquele lugar: “Cinco anos se passaram; cinco verões, com a extensão/ De 

cinco longos invernos!”41 (WORDSWORTH, 2006, p.241) Ele começa então a contemplar 

novamente toda aquela paisagem: os íngremes e altos penhascos, o sicômoro escuro, as cabanas 

e as hortas. Descreve ainda, em cerca de quatorze versos, esse reencontro com a paisagem às 

margens do rio Wye, enfatizando sua intensidade ao iniciar todos os períodos com o advérbio 

“novamente”, que acaba ditando o ritmo dessa primeira parte: “e de novo eu escuto /Estas 

águas”;42 “novamente /Eu observo estes íngremes e altos penhascos”43; “chegou o dia em que 

novamente eu repouso /Aqui”44; e, por fim, “Novamente eu vejo /Estas sebes”45. 

(WORDSWORTH, 2006, p.241) É interessante notar que a apreensão desse primeiro momento 

– mais especificamente no momento em que fala sobre o penhasco - traz a marca d’água do 

indivíduo moderno visto fundamentalmente como um observador de si próprio – tadição 

filosófica que remonta a Locke, previamente explanada neste texto – por meio de uma metáfora 

muito poderosa e pelo uso muito peculiar do verbo impress, que pode ser traduzido para a 

Língua Portuguesa tanto como “impressionar”, “comover”, quanto como “imprimir”, “gravar”. 

Aquela imagem fica gravada na mente do poeta e proporciona uma profunda reflexão, que une 

coisas bem distantes: “Novamente /eu observo estes íngremes e altos penhascos, /que num 

cenário isolado e selvagem gravam /pensamentos de isolamentos mais profundos; e ligam /a 

paisagem com a quietude do céu.” (WORDSWORTH, 2006, p.242) Além da apreensão por 

                                                 
41 N.T.: “Five years have past; five summers, with the lenght/ Of five long winters!” 
42 N.T.: “and again I hear/These waters” 
43 N.T.: “Once again/ Do I behold these steep and lofty cliffs” 
44 N.T.: “The day is come when I again repose/ Here” 
45 N.T.: “Once again I see/ These hedge-rows” 
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meio da visão – uma tônica do paradigma da memória como arte, como vimos anteriormente – 

a memória utiliza outros sentidos, que, se antigamente não eram considerados importantes, 

agora o são também na poesia de Wordsworth: ele escuta novamente as águas e o murmúrio 

campeste.46 (WORDSWORTH, 2006, p.242) 

Após descrever esse primeiro reencontro, o eu-lírico volta a um passado recente, aos 

cinco longos anos em que vivera na cidade e não tivera contato com esta paisagem, momento 

situado entre a primeira visita e a visita atual. Neste momento, ele comenta que a imagem 

daquele lugar não passara despercebida durante todo aquele tempo. A sua lembrança teve uma 

função salutar em meio ao tédio e o enfado da grande cidade. Convém retornar a uma 

observação feita anteriormente sobre as maneiras distinas como Wordsworth encarou a 

Revolução Francesa: é justamente por volta desse período que o poeta inglês adquire uma 

posição mais conservadora em relação ao movimento revolucionário, que havia se tornado 

extremamente violento entre o final do séc. XVIII e início do séc. XIX, inclusive com uma forte 

guerra entre Inglaterra e França. Nesse contexto, há que se entender a maneira negativa como 

o eu-lírico do poema entende a civilização e a cidade, em oposição à maneira positiva e 

harmônica como ele entende a natureza. No ambiente tedioso da cidade, lembrar-se daquele 

lugar proporcionava sensações doces, “sentidas no sangue, e sentidas ao longo do coração”47. 

(WORDSWORTH, 2006, p.242) A relação entre memória e paixão, ou a memória revivida por 

causa de uma afecção, figura de maneira decisiva não só neste poema, mas também em outros 

poemas do autor, como o já citado “I wandered lonely as a cloud”, em que a lembrança da 

paisagem dos narcisos proporciona ao eu-lírico um enorme prazer: “Pois muitas vezes quando 

deito em meu colchão /com humor vago ou pensativo, /eles brilham em meu olho interior /que 

é a felicidade da solidão /e então meu coração se enche de prazer, /e dança com os narcisos.”48 

(WORDSWORTH, 2006, p.219) Além dessa função salutar da lembrança, o eu-lírico 

acrescenta uma segunda, de caráter sublime e quase religioso. As mesmas imagens que eram 

recuperadas na cidade também proporcionam a dádiva de tornar leve o peso do mundo 

incompreensível. Trata-se de um sublime estado de sintonia entre o homem e a natureza, que 

transcende o corpo e a forma humana: “Até que, o suspiro dessa estrutura corporal / E mesmo 

o movimento do sangue humano /Quase suspenso, nós adormecemos / Em corpo, e nos 

tornamos uma alma viva /Enquanto com um olho tranquilizado pelo poder /Da harmonia, e pelo 

                                                 
46 N.T.: “and again I hear /These waters, rolling from their mountain-springs/ With a soft inland murmur.” 
47 N.T.: “Felt in the blood, and felt along the heart” 
48 N.T.: “For oft, when on my couch I lie /In vacant or in pensive mood, /They flash upon that inward eye /Which 

is the bliss of solitude; /And then my heart with pleasure fills, /And dances with the daffodils.” 
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poder profundo da alegria, /Nós investigamos a vida das coisas.”49  (WORDSWORTH, 2006, 

p.242)  

Encontramo-nos diante de uma passagem em que a sensação do poeta, animada pelas 

belas imagens, supera seu corpo e seu entendimento, fazendo com que ele apenas sinta uma 

afecção muito intensa. Esses são alguns dos versos de “Tintern Abbey” que nos remetem ao 

conceito de sublime, sintagma que ganha força a partir do séc. XVIII e é muito caro aos poetas 

românticos. O estudo que melhor abrange esse termo, nas suas mais diferentes acepções, 

chama-se O sublime romântico, de Thomas Weiskel (1945), do qual gostaríamos de extrair 

algumas noções fundamentais. O sublime, afirma, Weiskel, está ligado a uma necessidade de 

transcendência do homem ao vivenciar a uma experiência grandiosa, seja através da percepção 

de Deus, seja através da percepção da natureza. O autor demonstra de que maneira, durante o 

séc. XVIII, esssa tentativa de se unir ao grandioso esquiva-se de uma noção estritamente 

religiosa e liga-se à grandiosidade da natureza, colocando em relação de necessidade a 

percepção da incompreensão humana em suas limitações a partir da percepção da 

incomensurabilidade do espaço físico. 

Mapeando as raizes históricas que permitiram emergir no séc. XVIII o conceito de 

sublime, o autor faz um longo panorama das mais diferentes apropriações desse conceito 

durante a história, que remonta primeiramente à Longino, em seu tratado denominado Do 

Sublime. Após passar pelo Renascimento, onde observa que não houve intensas leituras sobre 

esse tratado e sobre o conceito em questão, o autor chega aos românticos e a uma formulação 

geral, que ele atribui a Kant, do que considera o funcionamento do sublime em sentido lato. 

Essa forma geral é composta basicamente de três fases. Na primeira fase, encontramos o espírito 

em uma relação habitual com o objeto, sem qualquer incômodo. Trata-se de uma percepção ou 

recordação que são normais e lineares. Há, como diz Weiskel, uma suave correspondência entre 

o interior, representado pela mente humana, e o exterior, representado pela natureza, por 

exemplo. Na segunda fase, tem início de fato a sensação de que algo grandioso acontece, pois 

a relação habitual entre o espírito e o objeto exterior se rompe. Ao perceber esse rompimento, 

o sujeito é tomado por surpresa ou assombro devido ao significado desproporcional e excessivo 

de uma das duas partes. Em determinada passagem, Weiskel define esse segundo estágio da 

seguinte maneira: 

 

                                                 
49 N.T.: “Almost suspended, we are laid asleep/ In body, and become a living soul:/ While with an eye made quiet 

by the power/ Of harmony, and the deep power of joy,/ We see into the life of things.” 
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Estamos entretidos na leitura e subitamente surge um texto que ultrapassa nossa 

compreensão, que parece conter um resíduo de signficante que não encontra o 

correspondente significado refletido no nosso espírito. Ou um fenômeno natural nos 

surpreende despreparados e incapazes de alcançar sua proporção. Qualquer excesso 

da parte do objeto elimina a eficácia representacional do espírito, que pode apenas 

voltar-se para si mesmo em busca de seu novo objeto. (WEISKEL, 1994, p.42-3) 

 

Por fim, há a terceira e última fase, onde existe uma reação por parte do sujeito, em que ele 

tenta recuperar, de algum modo, o equilíbrio que existia anteriormente entre o interior e o 

exterior. Para recuperar essa relação, o sujeito precisará criar uma nova relação entre ele e o 

objeto, em que aquele desconforto da segunda fase é utilizado para elaborar uma relação 

simbólica entre o sujeito e a sua transcendência. 

Nesse primeiro momento do sublime de “Titern Abbey” que apresentamos, encontramos 

a figuração desse último estado em que a sensação de desalinhamento entre o espírito do eu-

lírico e a grandiosidade da natureza são reconectadas de uma maneira transcendente, já que ele 

praticamente se liberta de sua estrutura corpórea para entrever a vida das coisas. É interessante 

perceber que esse estado de sublime, representado pelo segundo benefício que as lembranças 

tinham para ele na cidade, adquire um caráter de generalidade, que pode ser antigido por 

qualquer ser humano. No primeiro exemplo da memória salutar, ele fala sobre uma experiência 

bastante pessoal, quando conta sobre suas angústias na cidade e de que modo a lembrança 

daquela paisagem lhe era benéfica. No segundo momento, fala sobre um estado sublime de 

ligação entre homem e natureza, passando a utilizar a primeira pessoa do plural “nós”, o que 

pressupõe uma generalidade daquela experiência: todo homem que possui em si uma devoção 

pela natureza pode atingir esse tipo de estado. Se esse primeiro exemplo parece apresentar o 

sublime em seu último estado, em que as contradições foram resolvidas, veremos que em outras 

passagens isso ocorrerá de modo distinto. 

Na terceira estrofe, a exaltação da memória com função salutar continua; o eu lírico 

afirma novamente, que, muitas vezes “na escuridão e em meio às várias conformações da luz 

do dia sem emoção”, era ao “argenteo Wye” que ele retornava. Se antes ele retornava apenas 

por meio da lembrança, agora retorna fisicamente. É interessante perceber que, em meio a este 

estado de júbilo, ele diz que “a tela mental revive novamente”. É como se aquela imagem que 

ele guardara na memória adquirisse novamente vida e movimento, baseada no sentido desse 

verbo Inglês revive, que pode ser traduzido para o Português como “ressuscitar”, “reviver”, 

“despertar”, “avivar”, “renovar”, “restaurar”, “animar”, “excitar”, “fazer recordar”, “lembrar”; 

todos verbos que indicam retorno à vida, atribuição de movimento e, ao mesmo tempo, um ato 

de recordação. A importância da mente entendida como uma tela mental que pode ser 
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reanimada é salientada por Aleida Assmann, em Espaço de Recordação, quando autora propõe 

a análise do poema “Memory”, de Wordsworth. O poema em questão figura as diferentes 

maneiras de se entender a memória, desde a memória entendida como armazenamento, fruto do 

mito de Simônides, passando pela anamnese platônica e, decisivamente, a memória entendida 

como recordação (recollection), decisiva na poesia de Wordsworth. A esse tipo de noção, o eu 

lírico faz corresponder algumas imagens interessantes que podem nos ajudar a entender o 

“picture of the mind” utilizado em “Tintern Abbey”. A primeira delas é utilizar a imagem da 

pena para comparar a memória, afirmando que esse pincel pode inclusive “retocar o passado”; 

a segunda, e mais decisiva, encontra-se quando o poeta afirma que essa pena pode “amaciar os 

objetos de acordo com as demandas do coração”. Finalmente, e de maneira bastante decisiva, 

essa pena é relacionada com a imaginação, sugerindo que a memória possui uma força plástica, 

criativa, aliviadora e salutar. Tal argumento fica bastante claro no seguinte verso: 

 

Ainda, como uma ferramenta da fantasia, trabalham/Aqueles espectros a dilatar/ Que 

assustam a Consciência, enquanto ela se esconde/ Em seu assento solitário.// Oh! Que 

nossas vidas, que escapam tão rapidamente,/ Em pureza tal,/ Que nem uma imagem 

do passado/ Deveria temer o toque daquele pincel. (WORDWORTH, 2006, p.595)50  

 

Prosseguindo na terceira estrofe, o eu-lírico agora faz uma prospecção para o futuro, 

estabelecendo a relação lógica de que se no passado aquelas imagens tiveram importância 

salutar para ele, no futuro esse reencontro com a paisagem também poderá ser relembrado, fruto 

de um trabalho da memória: “Enquanto aqui eu permaneço, não apenas com a sensação /Do 

prazer presente, mas com alguns prazerosos pensamentos /De que neste momento há vida e 

alimento /Para anos futuros.”51 (WORDSWORTH, 2006, p.242) Do futuro para um passado 

distante, ele volta a refletir agora sobre os dias em que passeava por aquele lugar antes de se 

mudar para a cidade, na época de sua primeira visita. Encontramo-nos aqui em um momento 

decisivo. É agora que o eu-lírico se dá conta, a partir do reencontro com as margens do rio Wye, 

de que algum tipo de mudança acontecera nele, uma vez que, no passado, não apreendia o lugar 

da mesma maneira. Tal movimento não se encontra, por exemplo, naquele exemplo que 

apresentamos da Odisséia, quando Ulisses conta à sua esposa Penélope a história dos longos 

anos que passara longe de Ítaca, sem encenar ou insinuar que houve qualquer tipo de mudança 

                                                 
50 N.T.: “Yet, like a tool of Fancy, works/Those Spectres to dilate/That startle Conscience, as she lurks /Within 

her lonely seat.//Oh! that our lives, which flee so fast,/In purity were such,/That not an image of the past/Should 

fear that pencil's touch!”  
 
51 N.T.: “While here I stand, not only with the sense/ Of presente pleasure, but with pleasing thoughts/ That in this 

moment there is life and food/ For future years” 
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na constituição da sua identidade. No caso de Wordsworth, o eu-lírico percebe que, quando 

criança, a natureza para ele não tinha o mesmo valor, não lhe era tão cara, de modo que, ao 

relembrar um fato de sua infância, consegue perceber uma diferença fundamental entre a sua 

identidade naquela época e a sua identidade no presente da enunciação. Como ele mesmo diz, 

naquela época saltitava pelas montanhas como um cervo. É interessante perceber que a relação 

metafórica estabelecida entre ele e um animal sugere uma espécie de impossibilidade de 

apreensão da realidade por meio da inteligência e da linguagem, como seria próprio dos seres 

humanos. Ele andava mais guiado pela natureza, como “um homem fugindo de algo que ele 

teme”, do que como “alguém que perseguia algo que amava”.52 (WORDSWORTH, 2006, 

p.242) Naquele momento da infância do eu-lírico, deparamo-nos com algo parecido com aquilo 

que assinalamos na passagem onde Marcel, ainda criança, não consegue traduzir sua 

experiência e seu afeto pelos espinheiros por meio de palavras. Nesse sentido, diferentemente 

do que possa parecer, não são somente as experiências que precedem e se traduzem na 

linguagem, mas é a própria existência da linguagem e a sua apropriação do meio do sujeito que 

se tornam condições de possibilidade para a formação da experiência. Quando era criança, o 

eu-lírico não tinha poder pleno dessas faculdades, de modo que suas experiências não podiam 

se concretizar por meio dela naquela época. Somente no momento de recordação é que elas 

ganham sentido e passam a existir enquanto tal. Gostaríamos de nos deter nesse argumento por 

um instante, explicando-o de duas maneiras: por meio de uma leitura provinda dos Estudos 

Línguísticos e outra provinda de um texto crítico sobre Wordsworth. 

O primeiro raciocínio que gostaríamos de desenvolver é encontrado no texto “Aparelho 

formal da enunciação”, do linguista Emilie Benveniste (1902-1976). O conceito de enunciação, 

como realização da linguagem, possui algumas características importantes que nos ajudam a 

entender a importância do seu uso para a formação da experiência. A enunciação, diz 

Benveniste, é o ato de colocar a língua em funcionamento por meio de sua utilização, que 

pressupõe sua apropriação enquanto estrutura pelo sujeito que, consequentemente, transforma-

a em discurso. No texto em questão, o linguista descreverá alguns dos elementos que compõem 

a enunciação enquanto tal. Esse fenômeno, como dissemos, sempre pressupõe a apropriação da 

língua por um sujeito, que assume a posição de locutor; e é a partir dele que essa situação se 

organiza, constituindo-se, diz Benveniste, como um “centro de referência interno” 

(BENVENISTE, 2006, p.84) Alguns exemplos de elementos linguísticos que se organizam em 

função do momento da enunciação são os pronomes como “eu-tu”, que só têm sentido 

                                                 
52 N.T.: “More like a man/ Flying from something that he dreads, than one/ Who sought the thing he loved.” 
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referencial à medida que são utilizados. Benveniste também cita como exemplos os pronomes 

demonstrativos que, assim como os tempos verbais, só existem e fazem sentido à medida que 

são apropriados pelo sujeito no momento da enunciação. Especificamente sobre a 

temporalidade, Benveniste faz uma reflexão interessante que parece corroborar nosso 

argumento de que a experiência é formada por meio da linguagem no trecho de “Tintern Abbey” 

que estamos analisando. Em determinado momento de seu texto, Benveniste afirma que a 

temporalidade é produzida na e pela própria situação de enunciação. O agora, o presente, só se 

torna inteligível à medida que eu o incluo em meu discurso: 

 

Da enunciação procede a instauração da categoria do presente, e da categoria do 

presente nasce a categoria do tempo. O presente é propriamente a origem do tempo. 

Ele é esta presença no mundo que somente o ato de enunciação torna possível, porque, 

é necessário refletir sobre isso, o homem não dispõe de nenhum outro meio de viver 

o 'agora' e de torná-lo atual senão realizando-o pela inserção do discurso no mundo. 

(BENVENISTE, 2006, p.85) 

 

A própria enunciação é o que institui o presente enquanto tal para o homem. Sem a enunciação, 

entendida como apropriação de determinado sistema linguístico por alguém, não se pode “viver 

o agora e torná-lo atual”. 

Outra maneira de abordar este assunto encontra-se em um texto de Tomas Weiskel, em 

que o autor aborda diretamente a escrita wordsworthiana. Em determinado momento do 

capítulo denominado “Wordsworth e a profanação da palavra”, Weiskel lista algumas das 

principais inovações da escrita do poeta inglês; entre elas, há uma que é considerada 

fundamental: a maneira como o poeta emula, em muitos outros poemas, um modelo de 

conversação que, à primeira vista lembra uma simples comunicação. No entanto, quando 

observa com atenção, o autor percebe que, diferentemente do que aconteceria na comunicação 

em si, a poesia de Wordsworth não tem como meta transmitir um conhecimento ou uma 

mensagem a um interlocutor. Na verdade, o que acontece é que sua poesia emerge de um 

impulso de autoconhecimento. Nesse sentido, Weiskel nota que esse impulso de 

autoconhecimento, na verdade, faz com que o interlocutor dos poemas de Wordsworth, que 

parecem se dirigir a uma outra pessoa, na verdade, seja constituído por uma parte arcaica de si 

mesmo, um estado de espírito que é relembrado, como o menino da infância de “Tintern 

Abbey”, que é figurado como um cervo. 

No entanto, essa existência só é acessada e construída no próprio presente, a partir do 

próprio discurso. Para esclarecer esta situação, Weiskel retoma um texto de Freud chamado 

“Screen memories”, onde o psicanalista alemão afirma que as lembranças da infância não nos 
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mostram esses períodos como de fato foram, mas como eles se pareceram na situação em que 

fomos capazes de recordá-los, quando fomos capazes de formulá-los enquato tais. Tal 

argumento está expresso na seguinte passagem que Weiskel atribui a Freud:  

 

Nossas lembranças da infância nos mostram nossos primeiros anos, não como foram, 

mas como nos pareceram mais tarde, quando as lembranças foram revividas. Nesses 

períodos de rememoração, as lembranças da infância não emergem, como as pessoas 

costumam dizer; elas são formadas nessa ocasião. (WEISKEL, 1994, p.255) 

 

Esse ser arcaico assim como as experiências atribuídas a ele, afirma Weiskel, permanece 

obscuro e inacessível na poesia de Wordsworth e só pode ser construído através da mediação 

da linguagem. A vida durante a infância não grava a mensagem enquanto discurso que 

entendemos, mas “linhas ou traços fundamentais”, e somente é passível de se tornar linguagem 

quando há a passagem do ser ouvinte (a criança durante a infância) para o ser falante (o adulto 

enquanto poeta). E justamente ao reconstruir essa experiência da infância a partir do discurso 

presente é que o eu-lírico consegue apreender a mudança instaurada entre o que fora no passado 

e a sua identidade no presente. 

  Voltanto à passagem de “Tintern Abbey” e aprofundando um pouco mais a percepção 

da diferença que existe entre o eu-lírico no presente e aquele que fora no passado, o narrador 

do poema cita o momento, cinco anos antes, quando andava por aquele lugar, reconhecendo 

que os mais “rudes prazeres da juventude se foram”.53 (WORDSWORTH, 2006, p.242) Afirma 

que não “consegue” descrever como era naquele momento. Para criar um efeito de pregnância, 

o eu-lírico reapresenta a imagem com a qual ele havia se deparado nos primeiros versos, para 

demonstrar a maneira peculiar como ele a enxergava quando criança. Novamente ele cita as 

rochas, a montanha e o profundo e escuro boque. Só que, naquele momento, para o personagem, 

as “cores e as formas” dessa paisagem era “então um apetite”, “um sentimento e um amor /Que 

não tinha necessidade alguma do encanto /Mais remoto fornecido pela mente, nem interesse 

/Algum que não fosse emprestado dos olhos.”54 (WORDSWORTH, 2006, p.243) A partir 

desses versos, podemos concluir que uma das principais características do eu-lírico quando 

criança era uma apreensão e comunicação diretas com a natureza, como se ele prescindisse das 

categorias mentais do entendimento humano. A partir desse parâmetro do passado, o eu-lírico 

reconhece que não possui mais no presente esse poder de contato impensado e direto com a 

                                                 
53 N.T.: “The coarser pleasures of my boyish days” 
54 N.T.: “a feeling and a love, That had no need of a remoter charm,/ By thought supplied, nor any interest/ 

Unborrowed from the eye” 
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natureza, assim como o pequeno heroi da Recherche não o possui em relação aos seus tão 

amados espinheiros. Algum tipo de modificação ocorreu e são necessárias outras estruturas para 

apreensão daquele lugar:  

 

E todas essas árduas alegrias não existem mais, /E todos esses arrebatamentos 

estonteantes. Nem por isso /Eu me abato, me lamento ou murmuro; outros dons/ As 

sucederam; para uma perda tamanha, acredito, /Recompensa abundante.55  

(WORDSWORTH, 2006, p.243) 

 

Agora, sem essa possibilidade de contato impensado com a natureza como era em sua infância, 

são necessários outros dons, como é dito, para que ele tente atingir novamente o sublime. No 

caso, o que permite colocar todo aquele panorama em relação não é mais a força apenas do 

olhar, mas a mente humana, de modo que natureza e homem voltam a se permear, agora 

mediados por ela. Nesse momento, o eu-lírico expõe a nova maneira como ele apreende a 

natureza: 

 

E eu senti /Uma presença que me perturba com a alegria /De pensamentos elevados; 

um sentimento sublime /de algo mais profundamente impregnado,/ cuja habitação é a 

luz dos sóis poentes,/ e o curvo oceano e o ar vivente,/ e o céu azul, e a mente humana;/ 

um movimento e um espírito, que impele/ todas as coisas pensantes, /e todo objeto de 

todo pensar, /e circula por todas as coisas.56 (WORDSWORTH, 2006, p.243) 

 

Novamente, deparamo-nos com o sentimento de sublime em “Tintern Abbey”. Diferentemente 

do que aconteceu na passagem que já destacamos, quando o sentimento de sublime descrito 

estava relativamente superado em sua terceira fase, agora o poeta refere-se a um novo 

sentimento de sublime que o inquieta do presente. O eu-lírico ainda se encontra naquele 

segundo estágio de percepção do desnível entre sua capacidade de percepção e o mundo 

exterior, que se apresenta por demais extenso, tentando apreender desde a morada dos sóis 

poentes, passando pelos oceanos, pelo céu azul e pela própria mente humana. Nesse momento, 

ele encontra-se feliz; no entanto, trata-se de uma felicidade que o perturba. Encontramo-nos 

em face de um tipo de sublime que Weiskel denomina como sublime metonímico, em que o 

espírito tenta superar a perplexidade proporcionada pelo desnível entre espírito e objeto exterior 

a partir de uma demanda por continuidade da narrativa, espalhando sua apreensão por todo lado, 

                                                 
55 N.T.: “And all its aching joys are now no more,/ And all its dizzly raptures. Not for this/ Faint I, nor mourn nor 

murmur, other gifts/ Have followed; for such loss, I would believe,/ Abundant recompense.” 
56 N.T.: “a sense sublime/ Of something far more deeply interfused,/ Whose dwelling is the light of setting suns,/ 

And the round ocean and the living air,/ And the blue sky, and in the mind of man;/ A motion and a spirit,/ that 

impels/ All thinking things, all object of all thought,/ And rolls through all things.” 
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indefinidamente, pelo sol, pelos oceanos e pelo céu. Sobre essa passagem de “Tintern Abbey”, 

Weiskel faz o seguinte comentário:  

 

Como que alertado, o espírito começa a ‘espalhar seus pensamentos’, para evitar a 

permanência que poderia se aprofundar numa fixação obsessiva. O Wordsworth de 

Tintern Abbey é profundamente ameaçado por essa desordem na continuidade. O 

poema está sempre na iminência de chegar a uma parada perigosa, e isso ocorre quatro 

vezes. Cada parágrafo começa de outra forma, em reação a uma sensação oculta de 

presença que não pode ser significada, mas está localizada nessas interrupções 

misteriosas. (WEISKEL, 1994, p.50) 

 

Weiskel percebe, desse modo, um problema de continuidade em “Tintern Abbey” que está 

ligado a esses momentos de sublime. Se seguirmos o argumento de Weiskel e observamos 

atentamente, os momentos em que o sublime se apresenta quase ameaçam a continuidade do 

poema, pois o eu-lírico entra em uma espécie de profusão de sentimentos, que o faz expandir 

sua apreensão por vários temas e imagens, de modo que é obrigado a parar abruptamente e 

reiniciar de outro modo. Assim, quando se depara com esses momentos, o eu-lírico parece estar 

dotado de uma espécie de “afasia temporária”, um falta de palavras que desencadeia um 

discurso desodernado. É como se ele estivesse dotado de uma possessão demoníaca, diz 

Weiskel, que não o deixa repousar seu olhar, sendo sufocado por uma excesso de exaltação. 

Sobre essa tensão entre estarrecimento e continuidade, Weikel faz a seguinte observação:  

 

O 'poder' do olhar busca alívio, um estado de equilíbrio no qual possa 'adormecer'; 

entretanto, jamais pode encontrar uma 'superfície' adequada ou significante, na qual 

possa ser abrigado. Daí uma oscilação que a alma entende, mas que agrupa os 

sentimentos em uma repetição convulsiva. Nutrir esse poder é, singularmente, perder 

a medida da liberdade, tornar-se sujeito à pressão de uma 'atividade incessante'. A 

palavra não pode jamais ser finalmente proferida; como o processo num todo, é uma 

'lógica supérflua', e sua necessária busca une os sentimentos numa cadeia 

sintagmática. A sublimação proporciona motilidade e responde à tendência 

demoníaca do poder de ficar fixado a uma 'superfície'; no entanto, requer submissão 

a um novo controle. (WEISKEL, 1994, p.53) 

 

Além disso, podemos ainda perceber que essa repetição convulsiva está presente na própria 

imagem do local em que o eu-lírico se encontra, que é reiterada por três vezes, de modo que 

sempre que a repete, o eu-lírico atribui um significado distinto, como denota a ‘atividade 

incessante’ ou a ‘repetição convulsiva’ de Weiskel. Trata-se da imagem, que já assinalamos por 

duas vezes, dos íngremes penhascos, o sicômoro, as cabanas e as hortas. Essa imagem é 

reconhecida no presente, durante a primeira estrofe, demonstrando a alegria de reencontrar esse 

local por parte do eu-lírico; na terceira estrofe, essas mesmas imagens são utilizadas novamente 

para falar da impossibilidade de apreender esses locais durante a sua infância; finalmente, na 
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última estrofe esses mesmos sintagmas serão retomados e, como veremos, serão ressignificados 

a partir da presença de uma figura feminina que aparece repentinamente. Veremos 

posteriormente como essa dificuldade em estabelecer uma palavra final é uma característica 

cara e compartilhada tanto para Wordsworth quanto para Proust. 

Por fim, um outro motivo para o seu encantamento para com a natureza é apresentado 

no final do poema: uma figura indefinida surge como interlocutora. Uma figura feminina 

assombra o final do poema e torna-se, ali, outra razão definitiva pela qual ele é devoto daquela 

paisagem. Quando ela aparece, nós, como leitores, perguntamo-nos se, na verdade, desde o 

começo, eles estiveram conversando. A partir de dados biográficos de Wordsworth, podemos 

supor que a pessoa que o acompanhava nessa visita ao rio Wye era sua irmã Dorothy, por quem 

ele nutria um profundo carinho. No entanto, vimos também como os interlocutores do poema 

mudam de uma estrofe para outra. Na primeira, vemos indícios de que se trata de um monólogo; 

na segunda estrofe, por sua vez, o eu-lírico volta-se para a natureza como sua interlocutora, 

representado pelo vocativo ao “argenteo Wye”. Nesta última estrofe, por fim, temos a presença 

dessa figura que aparece bruscamente no poema, não é apresentada, sendo chamada por vezes 

de Irmã, outras de Amiga. A experiência de leitura do poema por si só, à medida que não dá 

indícios suficientes para definir sua identidade, poderia nos levar a entender essa figura como 

uma espécie de amor carnal, o que seria corroborado pelos próprios termos Amiga e Irmã, que 

são amplamente utilizados na tradição trovadoresca para referir-se às histórias apaixonadas. Se 

seguirmos essa chave de interpretação, poderíamos identificar um funcionamento parecido do 

que acontece no momento em que Proust conhece Rachel: um sentimento elevado em relação 

à apreensão da natureza que se relaciona com o profano amor carnal. Desse modo, dar uma 

palavra final sobre essa interlocutora misteriosa do poema é bastante difícil. O mais decisivo 

na última estrofe é o fato de que o profundo carinho que ele tem em relação à natureza é ligado 

ao profundo amor por essa Amiga, sendo tão importante quanto a percepção da mundaça que 

havia se passado nele. Mesmo se ele não tivesse tido a percepção da sua mudança em relação 

ao passado e aprendido uma nova maneira de perceber a natureza, sua relação com essa 

interlocutora obscura já bastaria: “Nem possivelmente,/ Se eu não fosse ensinado dessa forma, 

eu permitiria/ Que meu amigável espírito decaísse:/ Pois tu estás comigo aqui sobre as margens 

/Deste justo rio.”57 (WORDSWORTH, 2006, p.243) Ela, assim como a experiência presente, 

possibilita ao eu-lírico perceber que uma mudança ocorrera em si próprio, de maneira que, ao 

                                                 
57 N.T.: “Nor perchance,/ If I were not thus thaught, should I the more/ Suffer my genial spirits to decay:/ For thou 

art with me here upon the banks/ If this fair river.” 
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olhar para ela, consegue vislumbrar o que fora no passado. Da mesma maneira que disse a si 

mesmo muitos versos atrás, o eu-lírico do poema faz uma prospecção ao futuro, dizendo a essa 

figura misteriosa que as lembranças poderão tornar-se material profícuo para o trabalho da 

memória no futuro, quando sentimentos ruins como a solidão, o medo, a dor e aflição atingirem-

lhe. Mesmo quando ele já não estiver mais presente na vida de sua interlocutora, quando ela 

crescer e sua “mente /se tornar a morada para todas as belas formas”58 (WORDSWORTH, 2006, 

p.243), repetindo o processo pelo qual ele já passou, ela poderá se lembrar dele e desse belo 

momento, quando a “solidão, ou o medo, ou a dor, ou o luto”59 (WORDSWORTH, 2006, p.243) 

tomarem conta dela: “E, nos anos futuros, /quando esses extases selvagens amadurecerem /em 

um sóbrio prazer; quando tua mente /for a morada de todas as formas amáveis, /tua memória 

for como uma morada /para todos os doces sons e harmonias: oh! Então, /se a solidão, ou o 

medo, ou a dor, ou o pesar, /estiverem em tua sina, com que restauradores pensamentos /de 

terna alegria tu te lembrarás de mim.”60 (WORDSWORTH, 2006, p.243) Passamos, portanto, 

de uma lembrança que era figurada no espaço pessoal, no intervalo de tempo do eu-lírico, e 

que, ao ser comunicada à sua amiga, entra no espaço interpessoal e pode ser impulsionado para 

o futuro. Ela, de alguma forma, será responsável pelo legado do eu-lírico, quando ele partir 

desta vida. Como veremos, em Proust, esse aspecto comunicativo da memória, a pressuposição 

de um interlocutor que o acompanhará ao longo do livro é uma qualidade compartilhada com 

esse poema de Wordsworth. 

O poema se encerra, então, colocando em união os dois personagens principais do 

poema, o eu-lírico e a Amiga, aquele cenário idílico e a sua possibilidade de rememoração 

através da afecção, do sentimento, em suma, de um “amor intenso”: “Nem tu te esquecerás 

então,/ Que depois de muitas errâncias, muitos anos /De ausência, estes íngremes bosques e 

altivos penhascos /E esta verde paisagem pastoral, foram para mim/ Mais queridos, tanto por 

eles mesmos do que por tua causa!”61 (WORDSWORTH, 2006, p.244) Um belo encerramento 

que consegue dramatizar o efeito de pregnância de todas essas relações por meio de um retorno 

condensado às paisagens que haviam sido citadas pelo poeta logo na primeira parte, quando ele 

se deparou novamente com o lugar: agora os íngremes bosques, altivos penhascos e a verde 

                                                 
58 N.T.: “thy mind /Shall be a mansion for all lovely forms” 
59 N.T.: “If solitude, or fear, or pain, or grief” 
60 N.T.: “and, in after years, /When these wild ecstasies shall be matured /Into a sober pleasure; when thy mind 

/Shall be a mansion for all lovely forms, /Thy memory be as a dwelling-place /For all sweet sounds and harmonies; 

oh! then, /If solitude, or fear, or pain, or grief,/Should be thy portion, with what healing thoughts/Of tender joy 

wilt thou remember me” 
61 N.T.: “Nor wilt thou then forget,/ That after many wanderings, many years/ Of absence, thse steep woods and 

lofty cliffs,/ And this green pastoral landscape, were to me/ More dear, both for themselves and for thy sake!”  
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paisagem pastoral são ressignificados e possuem um lugar especial na sua memória devido ao 

laço afetivo que existe entre ele e sua Amiga. Se no poema essa mesma imagem dos bosques e 

penhascos é reiterada por três vezes, o que modifica seu sentido, podemos concluir que essa 

mesma experiência, ao ser relembrada pela interlocutora, após a morte do eu-lírico, adquirá 

outros delineamentos, de modo que a recordação torna-se algo que é estabilizado apenas 

provisoriamente, sendo modificada a cada vez que é utilizada. Se nos lembrarmos das ressalvas 

que fizemos, baseados em Paul de Mann e Thomas Weiskel, poderemos concluir que a imagem 

proporcionada pela recordação apenas em sua superfície e de forma imediata apresenta algo de 

restaurador e estabilizador, enquanto que em suas entranhas carrega aquela qualidade de 

repetição incessante e impossibilidade de estabilização em uma palavra final à qual o eu-lírico 

deve se submeter. 

Muitas outras consequências poderiam ser depreendidas desse longo e belo poema de 

Wordsworth no que diz respeito à constituição da memória do personagem e a sua relação com 

a natureza, que em alguns momentos atinge o sublime. No entanto, a fim de darmos 

continuidade ao nosso argumento, gostaríamos de extrair da nossa paráfrase alguns pontos que 

parecem decisivos. Como acontece em muitos poemas do autor, e como vimos por meio dos 

argumentos de Rancière, a categoria lírica do “eu” é a nota forte do poema e possibilita um 

acompanhamento de todo o espaço da natureza. Subverção dos valores da poética clássica, aqui 

contamos com um longo poema em que a dignidade da representação está ligada tanto à 

apreensão da natureza quanto – e mais importante – a análise que o eu-lírico faz de si mesmo e 

da mudança que se passou nele durante aqueles cinco anos. Ele não possui mais um contato 

direto e sem mediações com a natureza, capacidade atribuída à sua infância e que pode ser 

percebida, por exemplo, na atribuição do poder do olhar e na naturalidade com que circulava 

por aquele lugar, que o fazem se comparar com um cervo:  

 

E então eu ouso esperar,/ Embora diferente, sem dúvida, do que eu era/ Quando vinha 

pela primeira vez a estes montes; quando como um cervo/ Eu saltitava pelas 

montanhas, pelas margens/ Dos rios profundos, dos córregos solitários,/ Aonde quer 

que a natureza guiasse: mais como um homem/ Fugindo de algo que ele teme, do que 

alguém/ Que perseguia a coisa que amava.62 (WORDSWORTH, 2006, p.242) 

 

                                                 
62 N.T.: “And so I dare to hope,/ Though changed, no doubt, from what I was when first/ I came among these hills; 

when like a roe/ I boundered o’ver the mountains, by the sides/ Of the deep rivers, and the lonely streams,/ 

Wherever nature led: more like a man/ Flying from something that he dreads, than one/ Who sought the thing he 

loved.” 
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Depois de tanto tempo, ele aprendeu a linguagem dos homens e as suas recordações surgem 

muitas vezes motivadas por um estado afetivo: seja o tédio da cidade, seja a relação dúbia de 

amor que ele possui com a interlocutora misteriosa do poema. 

A observação de si mesmo no fluxo do tempo permite ao personagem do poema 

observar as mudanças que ocorrem nele e o descompasso que existe entre o que ele é no presente 

e o que ele foi no passado: “Pois a natureza então /(Os rudes prazeres dos meus dias de menino, 

/e seus movimentos alegres e selvagens todos se foram) /era pra mim tudo. – Eu não posso 

retratar  /como eu era então.”63 (WORDSWORTH, 2006, p.242) A partir dessas observações, 

podemos depreender um funcionamento da mente e da memória que é bem explanado por 

Aleida Assmann, em Espaços da Recordação. Há uma lógica de funcionamento, em que temos 

uma sensação originária, impossível ainda de ser traduzida, representada em “Tintern Abbey” 

pela metáfora da visão na infância, que é então resgatada e reelaborada por meio da linguagem. 

Neste momento, trata-se da recordação (recollection). A recordação dessa sensação originária 

produz então uma nova emoção, uma nova percepção, que torna-se material para a composição 

e é dramatizada em todo o poema. O eu-lírico lida, dessa forma, com uma apreensão do passado 

que se perdeu, no qual ele não pode intervir. Sua produção poética se dará a partir da afecção 

que ele possui no presente. A consciência da perda da vitalidade das sensações originárias pelo 

eu-lírico, afirma Assmann, é suplementada pelo processo de contemplação do poeta, que 

proporciona novas emoções que não se encontravam no momento originário. (cf. ASSMANN, 

2011, p.177) 

Estamos, aqui, bastante distantes daquela tradição da memória que foi criada pelo mito 

de Simônides. Retomamos, nesse momento, de onde paramos quando citamos Paul Ricoeur e 

sua crítica aos abusos da memória como arte, no início de nosso texto. Aqui não há sinal algum 

de mnemotécnica assim como não o há no poema que Wordsworth dedica a Simônides. 

Diferentemente desse paradigma, em que o mais importante era a correspondência e a 

identidade entre o que se passou e o que é lembrado, em que havia a pressuposição de que a 

memória funcionava como um recipiente no qual as lembranças eram armazenadas e lá ficavam 

intactas, vemos agora que ela é fortemente influenciada pelo afeto e pela passagem do tempo, 

que podem ser apreendidos pelo indivíduo. Os mais diversos estudiosos que se debruçaram 

sobre o conceito de memória, como Aleida Assmann, Paul Ricoeur e Harald Weinrich, 

remontam essa mudança de paradigma na maneira de representar a memória especialmente a 

                                                 
63 N.T.: “For nature then/ (The coarser pleasures of my boyish days/And their glad animal movements all gone 

by)/To me was all in all.” 
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Wordsworth e também ao escritor francês Jean Jacques Rousseau. Como já falamos do 

primeiro, vejamos o que o segundo autor tem a dizer sobre o assunto. 

É justamente no seu projeto das Confissões que encontramos algumas críticas àquele 

tipo de memória como arte. Como nos lembra Weinrich, Rousseau caçoava desse modo de 

entender a memória quando dizia que só tinha "um pouquinho de memória" porque não 

conseguia guardar citações e frases espirituosas para serem utilizadas em salões. (cf. 

WEINRICH, 2001, p.101) Quando decide contar a história da sua vida, Rousseau argumenta 

que mais importante do que a veracidade dos fatos, muitas vezes perdidos por causa da sua má 

memória, é a sua sinceridade; ou seja, mais importante do que contar o que de fato aconteceu, 

é contar com sinceridade como ele se sentiu em determinado momento de sua vida. Para ele, 

enquanto a memória dos fatos pode perder-se, a memória dos sentimentos sempre permanece. 

Em diversos momentos das suas Confissões, Rousseau pede para que o leitor "leia em seu 

coração", veja-o de forma transparente, entenda o que ele sentiu. Aqui, de posse daquele novo 

tipo de identidade como interioridade proposto por Locke, Rousseau demonstra que sua história 

dependerá da imersão dentro de si mesmo, onde as paixões e o esquecimento adquirem papel 

importante. Podemos perceber isso claramente nessa passagem das Confissões em que ele fala 

sobre seu projeto:  

 

Eu tenho apenas um guia fiel com o qual posso contar; é a cadeia de sentimentos que 

marcaram a sucessão de meu ser, e, através deles, a dos eventos que deles foram a 

causa ou o efeito. Eu esqueço facilmente minhas infelicidades; mas não posso 

esquecer minhas falhas, e esqueço ainda menos meus bons sentimentos. Sua 

lembrança é muito cara a mim para apagar-se algum dia do meu coração. Posso 

cometer omissões de fatos, transposições, erros de datas; mas não posso me enganar 

sobre o que senti, nem sobre aquilo que meus sentimentos me levaram a fazer; e aí 

está do que principalmente se trata. O objetivo próprio de minhas confissões é fazer 

conhecer exatamente meu interior em todas as situações de minha vida. É a história 

de minha alma que prometi, e para escrevê-la fielmente não tenho necessidade de 

outras memórias: é suficiente, como fiz até aqui, penetrar em mim.64 (ROUSSEAU. 

Acesso em 16 de outubro de 2015) 

 

Há um famoso caso em seu livro que ilustra claramente a maneira como as afecções 

influenciam em sua memória e na construção de sua história. Trata-se de um pequeno ocorrido 

                                                 
64 N.T.: “Je n’ai qu’un guide fidèle sur lequel je puisse compter, c’est la chaîne des sentiments qui ont marqué la 

succession de mon être, et par eux celle des événements qui en ont été la cause ou l’effet. J’oublie aisément mes 

malheurs ; mais je ne puis oublier mes fautes, et j’oublie encore moins mes bons sentiments. Leur souvenir m’est 

trop cher pour s’effacer jamais de mon cœur. Je puis faire des omissions dans les faits, des transpositions, des 

erreurs de dates ; mais je ne puis me tromper sur ce que j’ai senti, ni sur ce que mes sentiments m’ont fait faire ; 

et voilà de quoi principalement il s’agit. L’objet propre de mes confessions est de faire connaître exactement mon 

intérieur dans toutes les situations de ma vie. C’est l’histoire de mon âme que j’ai promise, et pour l’écrire 

fidèlement je n’ai pas besoin d’autres mémoires : il me suffit, comme j’ai fait jusqu’ici, de rentrer au-dedans de 

moi.” 
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em torno do roubo de uma fita rosa, encontrado no segundo livro das Confissões, um 

acontecimento parece que consternar o narrador. Neste momento, seremos capazes de ver em 

trabalho o seu poder de justificar-se de maneira exaustiva e o modo como seu próprio discurso 

cria contradições que funcionam como armadilhas contra ele.  

Ele coloca esse caso como um dos motivos principais para ter tomado a decisão de 

escrever suas Confissões; para contar algo que, segundo ele, até então não tivera coragem de 

contar para mais ninguém, nem mesmo para seu melhor amigo; diz que é um ocorrido que vem 

pesando em sua consciência pelos últimos quarenta anos: “quem acreditaria que o erro de uma 

criança pudesse ter consequências tão cruéis?”65 (ROUSSEAU. Acesso em 16 de outubro de 

2015) 

Ele conta então que, quando jovem, estando na casa da senhora de Lorenzi onde 

procediam o inventário dos bens da casa, o jovem Rousseau roubou uma fita rosa que lhe 

chamou atenção. Quando descoberto pelo roubo, o jovem, assustado, coloca a culpa na pequena 

cozinheira Marion que, com extrema dignidade, não acusa Rousseau, sendo despedida e expulsa 

da casa por causa disso. Suas afecções, então, começam a preencher aquela lembrança e a 

justificá-la de uma maneira que não convence o leitor. Ora, após contar a história e explanar 

todo seu arrependimento e remorço pelo caso, o narrador das Confissões passa a fazer 

conjecturas no mínimo estranhas. Primeiramente, diz que acusou a jovem Marion porque a 

amava:  

 

é estranho mas é verdade, minha amizade por ela foi a causa. Ela estava presente em 

meu pensamento; desculpei-me então sobre o primeiro objeto que se oferecera. Eu 

acusei Marion de ter feito o que eu tinha vontade de fazer, e de ter me dado a fita 

porque minha intenção era lhe dar.66 (ROUSSEAU. Acesso em 16 de outubro de 

2015) 

 

Essa foi a justificativa para ter roubado a fita: ele queria dá-la a Marion, pois gostava muito da 

moça. Mais à frente, o narrador justifica por que não contou a verdade. Ele até queria contar, 

ele até teria contado se a Mme. La Roque o tivesse interrogado carinhosamente, à parte. No 

entanto, ao invés de serem compreensivas e darem-lhe coragem para que se confessasse, 

aquelas pessoas eram muito más e o intimidaram. No fim das contas, ele até mesmo tira uma 

                                                 
65 N.T.: “Qui croirait que la faute d’un enfant pût avoir des suites aussi cruelles?” 
66 N.T.: “il est bizarre, mais il est vrai que mon amitié pour elle en fut la cause. Elle était pré- sente à ma pensée, 

je m’excusai sur le premier objet qui s’offrit. Je l’accusai d’avoir fait ce que je voulais faire, et de m’avoir donné 

le ruban, parce que mon intention était de le lui donner.” 



 
 

66 

 

consequência positiva do caso: devido ao grande remorso que sentira, nunca mais cometeu 

outro crime. Nesse sentido, o narradorfaz a seguinte observação sobre o ocorrido:  

 

Isso me faz até o bem de me afastar para o resto de minha vida de todo ato com 

tendência para o crime, por causa da impressão terrível que ficou em mim do único 

crime que cometi; e acredito sentir que minha aversão pela mentira me vem em grande 

parte do arrependimento por ter feito algo assim tão sombrio.67 (ROUSSEAU. Acesso 

em 16 de outubro de 2015) 

 

E, no final, mesmo após ter se “justificado” e ter, teoricamente, se purgado da história, o 

narrador termina o caso de forma brusca, demonstrando que ele próprio não acreditou em suas 

palavras: “Isso era o que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Que me seja permitido não repeti-

lo jamais.”68 (ROUSSEAU. Acesso em 16 de outubro de 2015) 

A narrativa de Rousseau nos mostra que muito mais importante do que a 

correspondência exata entre a memória e o que se passou é a diferença existente entre eles e a 

maneira como as afecções do presente podem modificar essas lembranças que tomam lugar 

central na representação literária a partir de então. Assim, não há mais a tentativa de 

simplesmente recuperar o que se passou, mas, por outro lado, uma tentativa de recordação por 

meio de um processo de suplementação, que tem a possibilidade, inclusive, de modificar aquele 

passado. Tal argumento fica evidente na seguinte passagem, onde Aleida Assman dramatiza a 

crise da mnemotécnica e o surgimento desse novo modo de se conceber a memória: 

 

Contra a experiência da perda não há o que a mnemotécnica possa fazer. A recordação 

ganha uma qualidade totalmente diferente; ela se aplica, na era da imprensa, cada vez 

menos à possibilidade de resgatar o saber e cada vez mais à possibilidade de recompor 

os sentimentos. Os signos estão disponíveis, as páginas no livro podem ser viradas e 

relidas, os lugares podem ser revisitados, mas as emoções relacionadas a isso no 

passado não se reapresentam de maneira automática. A recordação não é mais que um 

resquício tênue da experiência originária para a qual não há mais caminho de volta. 

Por isso a recordação romântica não é recomposição, mas substituição. Ela é a malha 

sugestiva a recobrir uma lacuna que se tornou evidente, um suplemento da imaginação 

poética. (ASSMANN, 2011, p.113) 

 

 Essa tradição da memória entendida como suplemento, que implica na modificação da 

identidade do sujeito pelo tempo, bem como no papel ativo que as afecções assumem na 

motivação e na construção dessas recordações, é um fenômeno que assume caráter dominante 

a partir do séc. XVIII. Só é passível de ocorrer na literatura, vimos com Rancière, a partir de 

                                                 
67 N.T.: “Il m’a même fait ce bien de me garantir pour le reste de ma vie de tout acte tendant au crime, par 

l’impression terrible qui m’est restée du seul que j’aie jamais commis ; et je crois sentir que mon aversion pour le 

mensonge me vient en grande partie du regret d’en avoir pu faire un aussi noir.” 
68 N.T.: “Voilà ce que j’avais à dire sur cet article. Qu’il me soit permis de n’en reparler jamais.” 
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uma nova maneira de entender-se a produção poética, fruto do abalo produzido pela Revolução 

Francesa que, em última instância, valorizou e deu status de dominante para a categoria lírica 

do “eu”. Essa modificação decisiva, que implica na criação de uma nova maneira de se produzir 

literatura, possibilita a autores como a própria Aleida Assmann estabelecer um funcionamento 

análogo das composições de Wordsworth e Proust. A autora alemã, por exemplo, tendo em 

mente um processo parecido com o que dramatizamos no poema “Tintern Abbey”, em que a 

recordação envolve uma situação complexa na qual a modificação do indivíduo e a afecção têm 

influência decisiva, afirma o seguinte:  

 

A transformação, sim, a transubstanciação da vida em recordação, como mais tarde 

para Proust, é seu [de Worsworth] tema predominante; e, assim como Proust, 

Wordsworth atribui à recordação poética um significado inteiramente novo, como 

estabilização, renovação e justificação da vida. (ASSMANN, 2011, p.97) 

 

Encontramos um problema nessa passagem, no entanto, que tentaremos dramatizar de forma 

detalhada no próximo capítulo, quando trataremos das variáveis que envolvem a representação 

do luto em Wordsworth e Proust. Acreditamos que a relação entre os autores no que concerne 

ao papel da memória em suas obras exista – foi justamente essa passagem do Espaço de 

Recordação que nos impulsionou a empreender tal estudo. No entanto, acreditamos que há 

problemas no que diz respeito aos últimos sintagmas da frase. Não acreditamos, em 

consonância com os argumentos de Weiskel e de Man, que se trate apenas de “estabilização, 

renovação e justificação da vida”. Na verdade acreditamos que o movimento é um pouco mais 

complexo. Lembremo-nos, por exemplo, da mesma imagem do penhasco, das cabanas e da 

floresta que é reitarada e modificada por três vezes seguidas em “Tintern Abbey”: cada vez que 

ela é relembrada, seu significado para o eu-lírico do poema sofre modificações importantes. Há 

tendências opostas e contraditórias entre estabilização e desestabilização na obra dos autores. 

Além disso quando Assmann define a memória como suplemento, está claramente fazendo 

referência ao estudo do filósofo francês Jacques Derrida (1930-2004), denominado “Este 

perigoso suplemento”, que vem influenciando a crítica literária mais recentee e está presente 

no livro Gramatologia. Como vimos, a autora opõe a memória como arte à memória como 

potência, à qual ela atribui uma função suplementar. Quando o faz, a autora coloca em crise 

esse primeiro conceito de memória, ao levar em conta o papel das afecções e a impossibilidade 

de recuperar plenamente o passado. No entanto, ela parece considerar essa função suplementar 

da memória como uma “malha sugestiva”, que possui um poder de estabilizar a vida por meio 

de uma recordação substituta. É através desse caráter estabilização e justificação da vida que 
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ela relaciona os autores que estudamos nesse trabalho. No entanto, o próprio título do texto de 

Derrida, mais especificamente o sintagma “perigoso”, faz-nos um alerta sobre a função 

suplementar que ao menos merece reflexão. No próprio exemplo de Rousseau, que 

apresentamos anteriormente, pudemos perceber que as suas recordações sobre o caso da fita 

roubada, longe de justificar e dar uma palavra final sobre o ocorrido, na verdade sobrepõe 

diversas justificativas que não são levadas a sério pelo leitor. A recordação é vista como uma 

espécie de substituto que não consegue suprir plenamente a falta daquilo que não pode 

recuperar. Trata-se de um substituto precário e provisório. É basicamente nesse sentido que 

Derrida analisará diversas imagens que tentam substituir outras imagens perdidas nas 

Confissões: como a escrita, por exemplo, que tenta substituir a presença da fala; a masturbação, 

que tenta substituir a satisfação do desejo sexual; e a educação, que tenta fornecer à criança 

aquilo que a natureza demanda dela mas que não lhe oferece. Levando em conta este caráter de 

precariedade que o suplemento possui, Derrida propõe as seguintes acepções para o termo: a) 

o suplemento tem um caráter de excesso, pois acrescenta-se, de modo que é “uma plenitude 

enriquecendo uma outra plenitude”; b) por outro lado o suplemento supre uma presença; 

substituir “em-lugar-de” de uma falta anterior é a sua função principal. (DERRIDA, 1973, 

p.178) O grande perigo, para Derrida, é que o suplemento muitas vezes cria a ilusão de passar-

se pela própria coisa, ocultando seu caráter de precário. Talvez o melhor exemplo apresentado 

pelo autor seja a figura feminina materna, que tentará ser preenchida por Rousseau das mais 

distintas formas. Como nos é contado nas Confissões, Rousseau não possuiu a figura materna, 

pois sua mãe biológica morrera pouco tempo depois de seu parto. A partir desse acontecimento 

trágico, ele é adotado pela Sra. de Warens, a quem ele passa a chamar de “Mamãe”, uma figura 

substituta daquela que não pudera conhecer. Após a morte de sua mãe adotiva, Rousseau busca 

essa figura em sua amante, Therèse. Como observa Derrida, Rousseau busca essa compensação 

em Therèse pois o sistema de suplementaridade que havia sido aberto desde a morte da mãe, 

não poderia mais ser parado. Sobre essa cadeia de suplementos, Derrida faz o seguinte 

comentário:  

 

Através desta sequência de suplementos anuncia-se uma necessidade: a de um 

encadeamento infinito, multiplicando inelutavelmente as mediações suplementares 

que produzem o sentido disto mesmo que elas diferem: a miragem da coisa mesma, 

da presença imediata, da percepção originária. A imediatez é derivada. Tudo começa 

pelo intermediário, eis o que é 'inconcebível para a razão'. (DERRIDA, 1973, p.192-

3) 
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Um desafio à razão. Ao proceder nosso estudo, devemos levar em conta, portanto, a relação 

entre autores que foi brilhantemente percebida por Assmann. No entanto, devemos ter em mente 

esse próprio caráter de precariedade que a substituição por meio do suplemento possui 

originalmente no estudo de Derrida. Apesar da existência de um funcionamento parecido em 

relação à figuração literária da memória em Wordsworth e Proust existir e ser formulada por 

autores importantes – formulação que só pode ser feita a partir da adoção de uma perspectiva 

crítico-teórica específica -, não há estudo algum que tente explicá-la de maneira cuidadosa. Para 

isso, gostaríamos de apresentar outra passagem da obra maior de Marcel Proust a fim de 

refletirmos se essa relação entre ele e o poeta inglês de fato faz sentido. A passagem que 

gostaríamos de analisar encontra-se no momento em que ele se dá conta de que a sua avó havia 

falecido. Veremos, assim como ocorreu em “Tintern Abbey”, que a recordação do momento e 

a sua força de representação só têm sentido à medida que são pressupostos a corrosão efetivada 

pela passagem do tempo no indivíduo, assim como o papel que a afecção desempenha na 

motivação e desencadeamento da memória.  

A passagem em questão encontra-se, mais especificamente, no capítulo denominado 

“As intermitências do coração” do livro Sodoma e Gomorra, o quarto da obra Em Busca do 

Tempo Perdido, de Marcel Proust. Neste momento, encontramos o heroi Marcel novamente 

em Balbec, a cidade do litoral que ele costumava visitar com sua avó desde que era pequeno, 

momentos figurados anteriormente no livro À sombra das moças em flor. A passagem a que 

nos referimos inicia-se quando o personagem volta ao hotel, cansado após ter feito uma 

caminhada pela cidade. Então, como um prenúncio do que iria acontecer consigo, o narrador 

diz: “Agitação de toda a minha pessoa. Desde a primeira noite, como eu sofria de uma crise de 

fadiga cardíaca, tentando domar meu sofrimento, eu me abaixei com lentidão e prudência para 

tirar meus sapatos. (PROUST. 1954, v.2, p.755)69 

Essa atividade tão rotineira, no entanto, ganha o estatuto de uma revelação, de uma 

iluminação, visto que ela desencadeará um processo parecido com o que acontece quando o 

nosso heroi come a sua madeleine no primeiro livro da série e lembra-se, apenas por meio desse 

pequeno ato, de toda sua infância. Tanto em uma passagem quanto na outra temos a experiência 

do que ele chama de memória involuntária; um tipo de memória que não é buscada ativamente, 

que apenas toma conta do personagem a partir do momento em que ele entra em contato com 

algum objeto exterior, seja um odor, um som, ou até mesmo um movimento físico. Algo que já 

                                                 
69 N.T.: “Bouleversement de toute ma personne. Dès la première nuit, comme je souffrais d'une crise de fatigue 

cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissai avec lenteur et prudence pour me déchausser.” 
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observamos em “Tintern Abbey” em relação ao papel de outros sentidos, além da visão, na 

composição da memória, agora, nas cenas de memória involuntária, torna-se algo fundamental. 

É sempre um cheiro, um tropeção, um som, ou qualquer outro sentido, que desencadeiam-na. 

Weinrich, em Lete, faz uma observação esclarecedora sobre o assunto quando fala sobre a 

memória involuntária proustiana e sua relação com os sentidos, o que ele chama de uma 

memória do corpo:  

 

Todos os sentidos até aqui desprezados pela arte da memória compensam, segundo a 

convicção de Proust, sua eventual falha em agudeza com a durabilidade de suas 

impressões, e nessa medida servem melhor à memória, que quer lembrar durante um 

tempo mais longo, do que o sentido da visão, a curto prazo talvez mais eficaz. 

(WEINRICH, 2001, p.209)  

 

Voltemos ao hotel de Balbec; após se abaixar para tirar os sapatos, o nosso heroi se dá conta, 

por meio da memória involuntária, de algo que havia acontecido há pelo menos quatrocentas 

páginas no livro anterior – em O Caminho de Guermantes -, qual seja, a morte de sua avó. A 

evocação da sua avó, neste momento, dá-se porque eles costumavam visitar juntos aquele hotel 

de Balbec. O prenúncio do que iria acontecer é sucedido pela descrição dos sentimentos 

provocados pela memória involuntária. Tal momento possui um tom quase que de iluminação 

religiosa: “meu peito se inchou, repleto de uma presença desconhecida, divina, os soluços me 

sacudiam, as lágrimas rolavam dos meus olhos.”70 (PROUST, 1954, v.2, p.755) 

É interessante perceber que somente depois de um livro inteiro é que de fato o 

personagem se dá conta de que a sua avó havia falecido:  

 

E assim, em um desejo louco de me precipitar em seus braços, era naquele instante – 

mais de um ano depois de seu enterro, por causa desse anacronismo que impede tão 

frequentemente o calendário dos fatos de coincidir com o dos sentimentos – que eu 

vim a descobrir que ela estava morta.71 (PROUST, 1954, v.2, p.756) 
 

A partir daí, a passagem desenvolve-se com o personagem lamentando-se pela perda da 

sua avó. Algumas páginas à diante, o próprio narrador assume que, até aquele momento, a morte 

da sua avó havia passado desapercebida, que ele não havia sentido a sua perda até então: 

 

                                                 
70 N.T.: “ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine, des sanglots me secouèrent, des larmes 

ruisselèrent de mes yeux.” 
71 N.T.: “et ainsi, dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n'était qu'à l'instant—plus d'une année après 

son enterrement, à cause de cet anachronisme qui empêche si souvent le calendrier des faits de coïncider avec celui 

des sentiments—que je venais d'apprendre qu'elle était morte.” 
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Quanto ao esquecimento de minha avó em que eu vivi até aqui, eu não podia mesmo 

sonhar em me ligar a ele para lhe tirar a verdade; pois em si mesmo ele não era nada 

mais que uma negação, o declínio do pensamento incapaz de recriar um momento real 

da vida e obrigado a lhe substituir por imagens convencionais e indiferentes.72 

(PROUST, 1954, v.2, p.759) 

 

Se voltarmos ao momento em que a avó do personagem está prestes a morrer, podemos notar 

uma diferença no tom, indicando que naquele momento ele ainda não conseguia se dar conta 

do que acontecia. Isso acontece, acreditamos, pois a intensidade da cena é obtida menos pela 

ênfase no sofrimento do heroi do que na descrição do estado deplorável em que ela se 

encontrava. Neste momento, podemos lembrar-nos de um efeito literário denominado pelo 

formalista russo Vitor Chklovisky como desautomatização. Para ele, esse efeito é atingido ao 

apresentar os objetos como se eles fossem estranhos, dificultando a sua percepção; o que se 

atinge, assim, é a sua singularização, algo típico da arte. O exemplo dado pelo autor russo é o 

conto “História de um cavalo”, de Liev Tolstoi (1828-1910), em que a história é narrada toda a 

partir do ponto de vista do cavalo, o que possibilita desvelar muitas contradições do mundo dos 

homens, que são vistas por eles como coisas normais e que só são passíveis de serem percebidas 

quando são colocadas sob um ponto de vista que não seja o humano. Em Proust, a descrição do 

péssimo estado da avó baseia-se nesse tipo de estranhamento da percepção. É como se 

justamente por não se dar conta de que sua avó estava para morrer que o narrador homodiegético 

pudesse descrever o momento com uma boa parcela de crueza. Um bom exemplo é a seguinte 

descrição do estado da avó que visa a uma objetividade intrigante: 

 

Nós só tivemos tempo de segurar minha avó, ela mantinha com minha mãe uma luta 

quase brutal, então derrotada, sentada à força em uma poltrona, ela cessou de querer, 

de lamentar, seu olhar tornou-se impassível e ela começou a tirar cuidadosamente os 

pêlos do cobertor que caíram sobre sua camisola quando lhe cobrimos. Seu olhar 

mudou muito, sempre inquieto, lamentoso, desfigurado, não era mais o seu olhar de 

outrora, era o olhar irascível de uma velha senil.73 (PROUST, 1954, v.2, p.333) 

 

No entanto, a epifania que a memória involuntária proporciona - embora seja sabido que 

a epifania pressupõe o atingimento de uma verdade - não é capaz de dar a última palavra sobre 

                                                 
72 N.T.: “(Quant à l'oubli de ma grand'mère où j'avais vécu jusqu'ici, je ne pouvais même pas songer à m'attacher 

à lui pour en tirer de la vérité; puisque en lui-même il n'était rien qu'une négation, l'affaiblissement de la pensée 

incapable de recréer un moment réel de la vie et obligée de lui substituer des images conventionnelles et 

indifférentes.)” 
73 N.T.: “Nous n'eûmes que le temps de saisir ma grand'mère, elle soutint contre ma mère une lutte presque brutale, 

puis vaincue, rassise de force dans un fauteuil, elle cessa de vouloir, de regretter, son visage redevint impassible 

et elle se mit à enlever soigneusement les poils de fourrure qu'avait laissés sur sa chemise de nuit un manteau qu'on 

avait jeté sur elle. Son regard changea tout à fait, souvent inquiet, plaintif, hagard, ce n'était plus son regard 

d'autrefois, c'était le regard maussade d'une vieille femme qui radote....” 
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a avó. Trata-se de uma impressão muito forte e muito valiosa, mas que não tem o poder de 

fechar completamente a representação. A forte impressão causada pela memória involuntária, 

via de regra, é efêmera, esvai-se ao longo de poucos segundos. A famosa cena da madeleine 

demonstra isso com muita propriedade, pois figura o esforço em vão feito por Marcel para 

multiplicar as impressões causadas pela bebida do chá. O esforço é em vão porque, a cada novo 

gole, a impressão aparece de forma mais fraca: “Eu bebo um segundo gole onde eu não encontro 

nada mais do que na primeira vez, uma terceira que me proporciona um pouco menos que na 

segunda. É tempo de parar, o benefício da bebida parece diminuir.”74 (PROUST, 1954, v.1, 

p.45) Como segunda prova do fato que esta cena não consegue fechar completamente a imagem 

da avó, mesmo depois de que ela falecera, tornando-se uma espécie de suplemento derridiano, 

é o fato de que ela se torna um fantansma que passa a habitar a própria mãe de Marcel. O heroi 

começa a perceber, cada dia mais, que sua mãe passou a adquirir as maneiras e as feições da 

avó dele. Essa é uma nota forte que se desenvolverá por todo o restante da obra, desde o 

Caminho de Guermantes. É como se a mãe de Marcel tivesse ainda obrigações para com a 

sua falecida mãe: os mortos comunicam-se com os vivos mesmo após sua morte, continuam a 

"agir sobre nós", nas palavras do narrador. A passagem a que nos referimos encontra-se em 

Sodoma e Gomorra, logo após a cena do hotel que analisamos. Agora, Marcel presta atenção 

em sua mãe e percebe que, de muitas maneiras, ela estava se transformando em sua avó: 

 

Pela primeira vez eu compreendi que aquele olhar fixo e sem lágrimas (o que fazia 

com que Françoise a lamentasse pouco), que ela tinha desde a morte de minha avó, 

estava preso sob aquela incompreensível contradição da lembrança e do nada. De 

qualquer maneira, embora sempre em seus véus negros, mais vestida naquela região 

nova, eu estava mais impressionado com a transformação que se realizara nela. Não é 

suficiente dizer que perdera toda a alegria; fundida, fixa em uma espécie de imagem 

implorativa, ela parecia ter medo de ofender com um movimento muito brusco, com 

um tom de voz muito alto, a presença dolorosa que não a abandova. Mas sobretudo, 

desde que a vi entrar, com seu manto de crepe, eu percebi - o que me havia escapado 

em Paris - que não era mais minha mãe quem eu tinha sob dos olhos, mas minha avó.75 

(PROUST, 1954, v2, p.768) 

 

                                                 
74 N.T.: “Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte 

un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête, la vertu du breuvage semble diminuer.” 
75 N.T.: “Pour la première fois je compris que ce regard fixe et sans pleurs (ce qui faisait que Françoise la plaignait 

peu) qu'elle avait depuis la mort de ma grand'mère était arrêté sur cette incompréhensible contradiction du souvenir 

et du néant. D'ailleurs, quoique toujours dans ses voiles noirs, plus habillée dans ce pays nouveau, j'étais plus 

frappé de la transformation qui s'était accomplie en elle. Ce n'est pas assez de dire qu'elle avait perdu toute gaîté; 

fondue, figée en une sorte d'image implorante, elle semblait avoir peur d'offenser d'un mouvement trop brusque, 

d'un son de voix trop haut, la présence douloureuse qui ne la quittait pas. Mais surtout, dès que je la vis entrer, 

dans son manteau de crêpe, je m'aperçus—ce qui m'avait échappé à Paris—que ce n'était plus ma mère que j'avais 

sous les yeux, mais ma grand'mère.” 
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Assim, em Proust, a representação do seu luto em relação à avó - e em relação a outros 

personagens, como veremos no próximo capítulo - obedece a um tensionamento importante 

entre a tentativa de estabilização - representada pela cena da memória involuntária - e a 

desestabilização dessa imagem - atráves da passagem em que sua avó continua agindo em sua 

mãe. A mãe de Marcel torna-se - assim como a Amiga do eu-lírico de “Tintern Abbey” - uma 

espécie de guardiã das memórias da avó dele. É impossível estabelecer, mesmo depois de sua 

morte, uma imagem final e fixa. A lembrança da figura da avó adquire, assim como as figuras 

da Sra. de Warens e Therèse, uma cadeia suplementar que dificilmente chega a um fim. 

Nessa cena da obra de Proust, deparamo-nos então com a consciência de que a passagem 

do tempo influencia diretamente a constituição do indivíduo e a maneira como ele se lembra de 

determinado evento. Uma defasagem da passagem do tempo que é apreendida pela memória, 

seja em relação à primeira apreensão da morte da avó e da real consciência muitos anos depois 

de que ela havia falecido, ou seja pelo reencontro, depois do cinco anos, das margens do rio 

Wye. Tanto em um quanto em outro, acreditamos, partimos do pressuposto de que a memória 

conta com uma relação direta com os sentidos e com a afecção que são capazes de lhe 

proporcionar um poder diferente do que era característico da memória vista como 

mnemotécnica: seja impulsionada pelo tédio em meio à grande cidade, seja impulsionada por 

uma sensação rotineira que desencadeia a memória involuntária. 

Afirmamos, assim, seguindo autores que melhor dramatizam o problema, que observar 

uma passagem fundamental que existe na maneira de se entender a memória a partir do séc. 

XVIII, em que há a passagem da memória como arte para a memória como potência, torna-se 

extremamente valioso se observarmos em conjunto as modificações decisivas que também 

ocorreram na maneira de se conceber as produções literárias a partir do Romantismo. A 

dramatização dessas duas mudanças fundamentais de paradigma proporciona-nos um substrato 

importante para o desenvolvimento do próximo capítulo, onde exploraremos a maneira como 

são representados o luto em relação a determinados personagens. Agora, já pudemos observar 

prenúncios dessa temática tanto no apelo que o eu-lírico faz à sua Amiga para que se lembre 

dele naquela cena, de “Tintern Abbey”, quanto na imagem da avó de Marcel, na cena que 

acabamos de estudar. Acreditamos que a representação do luto nos autores estará ligada 

essencialmente a um apelo feito ao futuro por esse interlocutor que se foi, uma espécie de 

dívida, uma necessidade de representação de um morto – pelo narrador ou eu-lírico - que nunca 

estará totalmente estabilizada. A representação dos fatos por meio da memória, a partir de 

Wordsworth, não garante a identidade total com um fato que não existe mais. Ouvimos o coro 
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de Édipo dizendo que nenhum ser humano deve considerar-se feliz até que tenham atingido 

sobre ele os golpes da fatalidade, o termo de sua vida. No entanto, com a espécie de sobrevida 

que a imagem do morto ganha na literatura de Proust e Wordsworth, temos a impressão que 

esse dito não nos diz mais nada: mesmo depois do fim, é impossível se dar uma palavra final. 

Podemos citar, por exemplo, a angústia que o heroi narrador da Recherche tem, após a morte 

de Albertine, com o fato de não conseguir descobrir se ela o traía. Trata-se da necessidade – e 

do reconhecimento da complexidade dessa empreitada - de fazer jus a uma ausência presente. 
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3. MORTE E SOBREVIDA: A LITERATURA E O DEVER DO LUTO 

 

 

The dead depend on the living to preserve their authority,  

heed their concerns, and keep them going in ther afterlives. 

 In return, they help us to know ourselves, give form to our  

lives, organize our social relations, and restrain our destructive  

impulses. They provide us with the counsel needed to  

maintain the institutional order, of which they remain the  

authors,and prevent it from degenerating into a bestial  

barbarism. The dead are our guardians. We give them a  

future so that they may give us a past. We help them live  

on so that they may help us go forward. 

Robert Pogue Harrison – The Dominion of the Dead 

 

Mais où sont les neiges d'antan ? 

François Villon 

 

Necessidade de fazer-se jus a uma ausência presente. O oxímoro de que lançamos mão 

no último capítulo para descrever a cena da Recherche em que o heroi adquire a real 

consciência, por meio da memória involuntária, de que sua avó havia falecido alguns anos antes 

apresenta dois importantes sentidos que gostaríamos de deixar explícitos. Em primeiro lugar, 

quando falamos de ausência presente, lidamos com a própria maneira com que o funcionamento 

da memória se apresenta para nós. Encontramos uma definição para o termo no início de A 

memória, A história, O esquecimento, quando Paul Ricoeur diz, remetendo-se a Teeteto, de 

Platão, que a principal aporia em relação ao estudo da memória está ligada ao fato de que ela 

deve representar algo que não existe mais, ou seja, um evento passado. O grande problema é 

investigar de que maneira as impressões do mundo exterior são fixadas e conservadas na mente, 

o que, naquele momento, é resolvido por Platão a partir de uma imagem específica: a mente 

receberia impressões exteriores tal qual um tábula de cera quando é pressionada por um sinete. 

Ali ficariam conservadas as impressões exteriores, que poderiam ser recuperadas 

posteriormente. (cf. RICOEUR, 2014, p.28) Ricoeur investigará, no capítulo “Memória e 

Imaginação”, essa aporia ao longo da história do pensamento ocidental, passando por outras 

obras de Platão, como O Sofista, além de Aristóteles, entre outros filósofos. No capítulo 

anterior, investigamos de que maneira essa relativa possibilidade de fixação na memória dos 

fatos passados assim como a sua possibilidade de recuperação são questionadas no séc. XVIII 

a partir de autores como Rousseau e Wordsworth. Assim, entendemos já ter explorado o tema. 
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A segunda acepção do termo ausência presente que nos é cara está ligada ao sentimento de 

perda que o heroi da Recherche possui em relação à sua avó naquela passagem que analisamos. 

A representação do luto, da dor da perda de um ente querido, converte-se em uma poderosa 

motivador para a composição literária, a qual pretendemos dar mais atenção neste capítulo, a 

partir de Wordsworth e Proust. Começaremos pelo o autor francês. 

A morte e o luto são tematizados na Recherche de muitas maneiras. Há passagens 

importantes do ponto de vista do desenvolvimento da narrativa, que sustentam a estrutura do 

enredo, como a própria doença e morte da avó, que aparece como um contrapeso em relação ao 

ritmo mundano e frívolo que os jantares na casa dos Guermantes e a angústia por sua relação 

ciumenta com Albertine possuem em O Caminho de Guermantes e Sodoma e Gomorra. 

Além desse episódio, podemos citar a representação da morte de Albertine, em A fugitiva. Sua 

morte se dá de forma trágica, pois, após se cansar do romance obsessivo que mantinha com 

Marcel, sendo tratada praticamente como cativa, a moça deixa a casa do rapaz, rompendo o 

relacionamento. Algum tempo depois, o heroi do romance recebe uma carta da Sra. de 

Bontemps informando-o de que Albertine sofrera um acidente de cavalo e que não sobrevivera: 

“Meu pobre amigo, nossa pequena Albertine já não existe mais, perdoa-me por dizer essa coisa 

horrível ao senhor, que a amavas tanto. Ela foi lançada por seu cavalo contra uma árvore durante 

uma marcha. Todos os nossos esforços não puderam reanimá-la. Antes eu tivesse morrido em 

seu lugar.” 1 (PROUST, 1954, v.3, p.476) O gosto amargo de perder uma segunda vez e de 

maneira definitiva sua amada estabelecerá o ritmo do sexto livro da série. O narrador 

homodiegético figura-se em trabalho de luto, somando a isso um questionamento obsessivo que 

não poderá ser respondido: com a morte de Albertine, ele nunca mais poderia descobrir a 

verdade sobre a fidelidade e sobre a opção sexual de sua companheira. Passar pelo doloroso 

trabalho de luto tanto da sua avó quanto de sua amada contribuirá, de certa maneira, para o 

processo formativo de Marcel enquanto escritor. É como se o seu talento fosse extraído 

justamente a partir do momento em que perde as pessoas mais importantes de sua vida e se 

encontra mais solitário. Esse argumento é corroborado por Julia Kristeva em seu livro Time 

and Sense, quando fala sobre o papel que a morte de Albertine possui para esse processo 

formativo de Marcel: 

 

Nessa estrutura, Albertine representa o objeto de um ciúme e de um amor profundos. 

Sua morte prematura e acidental faz com que o narrador se sinta destacado do seu 

                                                 
1 N.T.: “Mon pauvre ami, notre petite Albertine n’est plus, pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse, vous 

qui l’aimiez tant. Elle a été jetée par son cheval contre um arbre pendant une promenade. Tous nos efforts n’ont 

pu la ranimer. Que ne suis-je morte à as place!” 
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desejo sexual e indiferente à morte. Como resultado, ele encontra-se mais apto a se 

engajar em outra realidade: a realidade de ‘seu livro’. O ‘vigoroso e exuberante’ 

crescimento de uma obra literária requer a morte.2 (KRISTEVA, 1996, p.174) 

 

À parte a figuração do destino trágico de personagens e o sentimento de perda que é 

proporcionado, há também as diferentes maneiras como o narrador encara a morte e a finitude 

humana, a partir da consciência da própria mortalidade. Há algumas variações importantes 

desse motivo ao longo da obra, mas podemos perceber que, a partir do quinto livro, com a perda 

de pessoas importantes como sua avó e Albertine, com o envelhecimento do heroi, além do 

clima da Primeira Guerra Mundial, fortemente presente no último livro da série, o ritmo das 

reflexões sobre a finitude humana e sobre a finitude do próprio narrador transformam-se num 

ruído alto o suficiente para ser ignorado. Chegaremos às reflexões do Tempo Recuperado em 

breve.  

Neste momento, gostaríamos de iniciar esse percurso, em que a morte e a finitude de si 

mesmo fazem parte das reflexões do narrador da Recherche. Estamos nos referindo a outras 

passagens em que a memória involuntária possui um papel fundamental. O argumento central 

baseia-se no fato de que na grande maioria dos casos em que o processo de memória 

involuntária acontece, o heroi é tomado por uma alegria tal que supera qualquer noção de 

finitude humana que possa existir nele. É o que vemos na passagem da madeleine, nO caminho 

de Swann, quando o heroi é tomado por essa poderosa sensação ao tomar o chá e comer o 

bolinho em forma de “concha de São Tiago”: “Rapidamente tornaram-se indiferentes as 

vicissitudes de minha vida, seus desastres inofensivos, sua brevidade ilusória, da mesma 

maneira como opera o amor, preenchendo-me de uma essência preciosa; ou, de preferência, 

essa essência não estava em mim, ela era eu. Deixara de me sentir medíocre, contingente, 

mortal.”3 (PROUST, 1954, v.1, p.45) Explorar essas passagens em que memória involuntária e 

consciência de finitude humana trabalham em conjunto, acreditamos, lançará uma luz decisiva 

na maneira como o heroi da Recherche percebe, também por meio da memória involuntária, 

que sua avó de fato falecera. 

Alguns parágrafos antes de dar início à cena da madeleine propriamente dita, o narrador 

faz uma pequena reflexão sobre o local que foi muito caro a ele em sua infância, Combray, que 

                                                 
2 N.T.: “In this structure, Albertine represents the object of a deep-seated love and jealousy. Her accidental and 

premature death causes the narrator to feel detached from his sexual desire and indifferent to death. As a result, he 

is better able to engage in another reality: the reality of 'his book'. The 'vigorous and luxuriant' growth of a literary 

work requires death.” 
3 N.T.: “Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté 

illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse: ou plutôt cette essence 

n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel.” 
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agora só se apresenta em sonho quando, muitas vezes, por causa da confusão que lhe 

acompanha no momento de despertar, imagina estar acordando em seu quarto daquele vilarejo. 

O narrador apresenta uma grande angústia ao pensar que todo aquele passado estava morto para 

ele, pois não poderia ser recuperado: “Morto para sempre? Era possível.”4 (PROUST, 1954, 

v.1, p.44) A esperança de reencontrar esse passado perdido de sua infância é ilustrada por uma 

lenda celta, que muito nos diz sobre a relação entre morte e memória:  

 

Acho bastante razoável a crença céltica de que as almas daqueles que perdemos se 

encontram cativas em algum ser inferior, em um animal, um vegetal, uma coisa 

inanimada, perdidas de fato para nós até o dia, que para tantos não chega jamais, em 

que acontece passarmos perto da árvore, ou entrarmos na posse do objeto que é sua 

prisão. Então elas palpitam, nos chamam, e, tão logo as tenhamos reconhecido, o 

encanto é quebrado. Libertadas por nós, elas derrotam a morte e voltam a viver 

conosco./ É isso que acontece com nosso passado. É trabalho perdido nós procurarmos 

evocá-lo, todos os esforços de nossa inteligência serão inúteis. Está escondido fora de 

seu domínio e de seu alcance, em algum objeto material (na sensação que nos daria 

esse objeto material), que estamos longe de suspeitar. Esse objeto depende do acaso 

que o reencontremos antes de morrer, ou que não o encontremos nunca.  (PROUST, 

1954, v.1, p.44)5  

 

Há uma esperança de se reencontrar os mortos e o próprio passado. Veremos, a seguir, 

que poderíamos encontrar indícios dessa lenda celta também no poema “Lucy Gray”, de 

Wordsworth, quando o eu-lírico, de certa maneira, identifica o espírito da menina morta na 

figura de uma corça. No entanto, antes, há duas consequências em relação à escrita proustiana 

que devem ser extraídas da passagem. É necessário observar que essa lenda celta ilustra o 

funcionamento do que acontecerá em muitos momentos da Recherche, principalmente quando 

falamos dos momentos em que trabalha a memória involuntária. No entanto, diferentemente do 

que acontece de forma literal no mito celta, na verdade, quando falamos de memória 

involuntária, devemos observar que a "alma" ou a "essência" não se encontram no objeto, mas 

na memória do próprio personagem, que consegue reconhecer uma sensação presente e 

relacioná-la com uma sensação passada: “Está claro que a verdade que procuro não está nela, 

mas em mim.”6 (PROUST, 1954, v.1, p.45) A despeito do funcionamento da memória 

                                                 
4 N.T.: “Mort à jamais? C’etait possible.” 
5 N.T.: “Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives 

dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdues en effet pour nous jusqu'au 

jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passer près de l'arbre, entrer en possession de 

l'objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnues, 

l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous./ Il en est ainsi 

de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont 

inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel (en la sensation que nous 

donnerait cet objet matériel), que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions 

avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas.” 
6 N.T.: “Il est claire que la verité que je cherche n’est pas en lui, mais em moi.” 
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involuntária guardar essa diferença em relação à lenda celta, são basicamente esses encontros 

"ao acaso" que pautarão as descobertas feitas por ambas. Não basta procurar voluntariamente. 

É necessário deparar-se, ao acaso, com a árvore ou com a xícara de chá. Uma experiência 

violenta o suficiente para transmitir àquele que se lembra um imperativo e interpretação e 

criação. 

 Alguns poucos parágrafos depois, tem início a cena da madeleine, ecoando claramente 

o desenho desse mito, somando-se a ele a desesperança em relação à morte do passado de 

Combray. No início da cena, o heroi chega em casa, em um dia de inverno. Sua mãe, insiste 

para que ele tome um chá, o que é rejeitado por Marcel em um primeiro momento. Por fim, ele 

aceita. Logo nas primeiras linhas, o narrador sublinha o clima monótono em que se encontrava, 

pois fazia muitos anos que as únicas coisas interessantes que aconteciam para ele eram suas 

idas ao teatro e o seu drama ao se deitar. Mais à frente, prestes a colocar os biscoitos em sua 

boca, ele observa que fazia todos aqueles atos de forma maquinal, pois estava em um dia 

tristonho” e tinha certeza de que “os próximos dias também seriam sombrios. (cf. PROUST, 

1954, v.1, p.45) Ao colocar a bolachinha na boca e molhá-la com o chá, o narrador é tomado 

por um prazer intenso, ainda desconhecido para ele. Um prazer que, neste momento, como se 

se tratasse de uma epifania, era capaz de afastar todas as angústias, assim como o medo da 

finitude humana, o medo de ser contingente, mortal. Trata-se da passagem que transcrevemos 

há alguns parágrafos, quando introduzimos a cena da madeleine através da imagem da “concha 

de São Tiago”. Parece que, de algum modo, assim como um celta primitivo, ele teve a 

oportunidade de esbarrar em um objeto que lhe revelou a alma, o que há de imortal e se conserva 

por toda a eternidade:  

 

Mas quando de um passado antigo nada subsiste, após a morte dos seres, após a 

destruição das coisas, solitários, mais frágeis porém mais duradouros, mais imateriais, 

mais persistentes, mais fiéis, e o sabor o aroma permanecem ainda por muito tempo, 

como as almas, a se chamar, a ouvir, a esperar, sobre as ruínas de todo o resto, levando 

sem se submeterem, sobre suas gotículas quase impalpáveis, o edifício imenso das 

recordações.7 (PROUST, 1954, v.1, p.47) 

 

 A epifania causada pela memória involuntária é capaz, portanto, de afastar o medo da 

finitude humana. Se passarmos do primeiro ao último romance da série, encontraremos a 

mesma estrutura na chuva de memórias involuntárias que precedem a iluminação final, no 

                                                 
7 N.T.: “Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, 

seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent 

encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans 

fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir.” 
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palacete dos Guermantes, durante um sarau. Podemos tomar como exemplo o momento em que 

ele chega ao local. No contexto em questão, encontramos um Marcel doente, sem esperanças. 

Ele há muito havia abadonado a sociedade por causa de suas crises de sufocação e sucessivas 

internações em sanatórios. Também estava mais convicto do que nunca sobre a sua falta de 

talento para a literatura. No entanto, decide aceitar o convite que os Guermantes lhe fizeram 

para um sarau em seu palacete. Quando chega dentro do pátio, um carro avança e o condutor 

do bonde grita para que ele se desvie. Assim ele o faz, tropeçando no calçamento irregular; 

novamente, o transtorno de quase ser atropelado e de se encontrar angustiado por não conseguir 

escrever dão lugar à alegria proporcionada pela memória involuntária, quando ele reconhece 

por um instante fulgaz, a partir daquela sensação incômoda, o cenário de Balbec e Martinville, 

que tanto foram caros a ele na sua infância e na sua adolescência. Os desânimos em face da 

consciência da sua falta de talento são subsumidos. Mais à frente, ainda refletindo sobre essas 

poderosas sensações que tinham lugar em seu espírito, quando cita o poder de atingir um 

instante extratemporal a partir da memória involuntária, o narrador justifica de que modo elas 

faziam com que ele sentisse uma alegria tal que perdesse o medo da morte e da finitude:  

 

(...) na verdade, o ser que então saboreava em mim essa impressão, saboreava-a 

naquilo que ela possuía em comum entre um dia antigo e o atual, no que possuía de 

extratemporal; um ser que só aparecia quando, por uma dessas identidades entre o 

presente e o passado, podia achar-se no único lugar em que poderia viver, aproveitar 

a essência das coisas, isto é, fora do tempo. Isto explicava por que minhas inquietações 

em relação ao tema da minha morte cessaram no momento em que eu reconhecera, 

inconscientemente, o gosto da pequena madeleine, porque nesse instante a criatura 

que eu fora era um ser extratemporal, por consequência despreocupado com as 

vicissitudes do futuro.8 (PROUST, 1954, v.3, p.871) 

  

Gilles Deleuze (1925-1995), em um dos principais textos que já se debruçou sobre o 

romance de Proust, Proust e os Signos, faz considerações importantes sobre a memória 

involuntária e seu papel no que tange a percepção da finitude humana na Recherche. Logo na 

abertura do seu livro, o autor visa a desmistificar uma espécie de papel central da memória 

involuntária, que foi atribuído pela crítica de seu tempo. Na verdade, ao invés de entender a 

série proustiana como um romance impressionista, que visaria a apenas descrever os estados de 

espírito do heroi ao longo desses momentos, a obra como um todo baseia-se no aprendizado e 

                                                 
8 N.T.: “au vrai, l’être qui alors goûtait en moi cette impression la goûtait en ce qu’elle avait de commun dans un 

jour ancien et maintenant, dans ce qu’elle avait d’extra-temporel, un être qui n’apparaissait que quand, par une de 

ces identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il pût vivre, jouir de l’essence 

des choses, c’est-à-dire en dehors du temps. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé 

au moment où j’avais reconnu, inconsciemment, le goût de la petite madeleine, puisqu’à ce moment-là l’être que 

j’avais été était un être extra-temporel, par conséquent insoucieux des vicissitudes de l’avenir.” 
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nas decepções e descobertas que Marcel fará ao longo da obra. A memória involuntária, nesse 

contexto, seria apenas uma etapa, importante é claro, do aprendizado pelo qual Marcel passará 

ao longo de sua vida. É assim que ele descreve funcionamento da Recheche em sentido lato: 

“Proust frequentemente aborda situações como esta: em dado momento o herói não conhece 

ainda determinado fato que virá a descobrir muito mais tarde, quando se desfizer da ilusão em 

que vivia. Daí o movimento de decepções e revelações que dá o ritmo a toda a Recherche." 

(DELEUZE, 2006, p.4) Essas descobertas, afirma Deleuze, dão-se a partir do desvelamento de 

signos, unidades de sentido que são emitidas por pessoas e objetos, aos quais cabem a Marcel 

decifrar. Deleuze faz uma hierarquização desses signos classificando-os da seguinte forma. Há 

os signos mundanos, que são emitidos pelas pessoas em encontros sociais. A partir deles 

podem-se perceber as regras e rituais que compõem o convívio entre pessoas, que possibilitam 

descobrir por que motivo uma pessoa é recebida ou barrada em um grupo social, assim como 

quem são os “papas”, aqueles que ditam as regras em determinado círculo. A seguir, Deleuze 

fala dos signos do amor, que estão ligados às descobertas feitas por Marcel a partir da 

necessidade de individualizar e interpretar o ser amado. Na maioria das vezes, os signos 

emitidos pelo ser amado são enganadores e escondem seu sentido ao mesmo tempo que o 

exprimem. Desses signos, o narrador depreenderá leis gerais em realação ao ciúme e à 

homossexualidade. Àquele que ama cabe apenas viver angustiado, tentando penetrar nesses 

mundos desconhecidos. Há ainda os signos mais elevados: os signos da arte, que possibilitam 

ao heroi, após sua descoberta, atingir a essência das coisas e descobrir seu próprio estilo. Antes 

dos signos da arte, há os signos que Deleuze chama de signos sensíveis. São esses que 

possibilitam a emergência da memória involuntária. São signos materiais, pois sempre 

desencadeiam determinada sensação a partir de um objeto, que oferece um som ou um sabor a 

Marcel. Como afirma o autor, e como pode ser observado nas passagens da Recherche que 

apresentamos, a descoberta desses signos proporciona sempre uma grande alegria, transmitem 

um imperativo, um desejo criativo de relacionar a sensação do presente com um evento passado. 

Nas palavras de Deleuze,  

 

(...) trata-se sempre do mesmo desenvolvimento. No princípio, uma intensa alegria, 

de tal modo que estes signos já se distinguem dos precedentes por seu efeito imediato. 

Depois, uma espécie de sentimento de obrigação, necessidade de um trabalho do 

pensamento: procurar o sentimento do signo (...) Finalmente, o sentido do signo 

aparece, revelando-nos o objeto oculto – Combray para a madeleine, as jovens para 

os campanários, Veneza para as pedras do calçamento. (DELEUZE, 2006, p.11) 
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 À parte essa profunda alegria, que geralmente vem acompanhada de uma superação da 

ideia de finitude, Deleuze faz uma crítica decisiva em relação à memória involuntária que nos 

força a voltar à cena da avó, pois ali encontramos uma diferença fundamental em relação a toda 

essa alegria e êxtase. A grande crítica que Deleuze faz aos signos sensíveis passa pelo fato de 

eles estarem sempre ligados a um objeto material exterior, que não consegue ser absolutamente 

absorvido pelas essências, como aconteceria com os signos da arte. Por essência, o filósofo 

francês denomina uma categoria de verdades que são alógicas e supralógicas, que não se 

confundem com os objetos nem com as formulações do sujeito: “Enquanto descobrimos o 

sentido de um signo em outra coisa, ainda subsistirá um pouco de matéria rebelde ao espírito. 

Ao contrário, a Arte nos dá a verdadeira unidade: unidade de um signo imaterial e de um sentido 

inteiramente espiritual.” (DELEUZE, 2006, p.38) Na descoberta de Proust, os signos da Arte, 

ao serem libertos de objetos materiais, propiciarão um estilo metafórico e metamórfico, 

aproximando dois objetos distintos que, ao serem delineadas as qualidades comuns entre eles, 

proporcionam um acesso ao Tempo Redescoberto, à eternidade. Em determinada passagem de 

seu texto, Deleuze propõe múltiplas interpretações do conceito de tempo perdido que ajudam a 

esclarecer esse tempo redescoberto e essencial da arte. Em um primeiro momento, poderíamos 

entender o tempo perdido a partir de uma definição bastante prosaica: o tempo que se perde 

com coisas aparentemente fúteis. É o tempo referente aos signos mundanos e aos signos do 

amor; é também tempo que o pequeno Marcel, como vimos no capítulo anterior, promete a seus 

espinheiros que não perderá quando for adulto; é o tempo que se gasta angustiado com um 

amante que “não faz o seu tipo”. O tempo mais importante de todos, que apenas pode ser 

recuperado pela arte, é um tempo “essencial absoluto, o único que reúne o sentido e o signo” 

(DELEUZE, 2006, p.82); ele é análogo ao Aeon eterno e imortal dos deuses gregos. Por fim, 

nos casos dos signos sensíveis e da memória involuntária, teríamos a percepção de um tempo 

perdido que é descoberto no próprio âmago da vida, no tempo que se perde. A inferioridade do 

tempo redescoberto pela memória involuntária em relação ao tempo original descoberto pelos 

signos da arte passa, assim, pelo fato de ser descoberto no presente, durante um tempo perdido, 

não podendo descolar-se dele, e conservando, ainda, a materialidade do objeto que desencadeia 

esse processo de memória involuntária. Torna-se, como diz Deleuze, uma contradição entre a 

sobrevivência e o nada. (cf. DELEUZE, 2006, p.19) Quando voltamos à cena em que Marcel 

tira suas botinas, podemos perceber que aquela alegria inicial, que se encontra geralmente no 

processo de memória involuntária, é ofuscada pela tristeza por se dar conta da dolorosa ausência 

de sua avó.  
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Lembramo-nos de que ele havia atingido praticamente um estado epifânico, com 

lágrimas rolando-lhe pelos olhos, ao ter acesso a uma imagem verdadeira de sua avó. Essa 

imagem verdadeira faz com que Marcel se censure, pois, à época da morte dela, como vimos 

no capítulo anterior, criara uma imagem falsa e daquela que amava. Isso acontecera, explica-

nos o narrador, devido ao hábito de vê-la todos os dias, que fez com que se acostumasse com 

as coisas mais cruéis, como a sua decadência física e as crises de apoplexia. Assim, no momento 

em que morria, ela era para Marcel apenas uma imagem habitual de uma enferma, sustentada 

por um rapaz “ingrato, egoísta e cruel”9. (PROUST, 1954, v.2, p.756) Somente agora, o 

verdadeiro “eu” do heroi volta a existir, lembrando-se da sua infância em Balbec com a sua 

avó. Pois aquele que vivia de jantares e amores mundanos era justamente a parte egoísta que 

tomava conta dele. Agora, o heroi era novamente aquela criança que queria refugiar-se nos 

braços da avó nas noites desesperadas em que não conseguia pegar no sono, cujos beijos “os 

vestígios de suas mágoas” apagava. No entanto, a sensação presente, a materialidade da botina 

e do quarto de hotel dão-lhe a certeza de que por mais desesperado que esteja, ela não poderá 

mais voltar para acalmá-lo. Ela não estaria mais lá para ajudar-lhe com um ato tão simples. Ele 

poderia esperar por “horas e horas”, mas ela nunca mais estaria ao seu lado. O personagem 

encontra-se, então, em um impasse: a contradição entre a alegria proporcionada pela memória 

involuntária, que revela a sua verdadeira avó, e a descoberta da morte, do nada, do impossível 

retorno do ser amado:  

 

Perdida para sempre; eu não podia compreender, e me exercitava em sofrer a dor desta 

contradição: de um lado, uma existência, uma ternura, sobreviventes em mim tais 

quais eu as havia conhecido, ou seja, feitas para mim, um amor onde tudo achava de 

tal modo em mim o seu complemento, seu propósito, sua constante direção, que o 

gênio de grandes homens, todos os gênios que pudessem ter existido desde o começo 

do mundo não teriam valido para minha avó um só de meus defeitos; e de outro lado, 

logo que eu revivera essa felicidade como presente, senti-la atravessada pela certeza, 

que se lançava como uma dor física à repetição, de um nada que apagara minha 

imagem dessa ternura, que destruíra essa existência, abolido retrospectivamente nossa 

mútua predestinação, e feito de minha avó, no momento quando a reencontrava como 

num espelho, uma simples estranha que um acaso fez passar alguns anos junto de 

mim, como poderia ter sido junto de qualquer outro, mas para quem, antes e depois, 

eu não era nada, não seria nada10. (PROUST, 1954, v.2, p.758)  

                                                 
9 N.T.: “ingrat, égoïste et cruel” 
10 N.T.: “Perdue pour toujours; je ne pouvais comprendre, et je m'exerçais à subir la souffrance de cette 

contradiction: d'une part, une existence, une tendresse, survivantes en moi telles que je les avais connues, c'est-à-

dire faites pour moi, un amour où tout trouvait tellement en moi son complément, son but, sa constante direction, 

que le génie de grands hommes, tous les génies qui avaient pu exister depuis le commencement du monde n'eussent 

pas valu pour ma grand'mère un seul de mes défauts; et d'autre part, aussitôt que j'avais revécu, comme présente, 

cette félicité, la sentir traversée par la certitude, s'élançant comme une douleur physique à répétition, d'un néant 

qui avait effacé mon image de cette tendresse, qui avait détruit cette existence, aboli rétrospectivement notre 

mutuelle prédestination, fait de ma grand'mère, au moment où je la retrouvais comme dans un miroir, une simple 
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Uma estranha contradição entre a sobrevivência e o nada, diz Marcel. A memória involuntária, 

como ausência presente, não traz consigo mais a alegria da epifania, mas, ao contrário, “a brusca 

revelação da morte” que, “como um relâmpago, abrira” nele “um duplo e misterioso sulco.”11 

(PROUST, 1954, v.2, p.759) Todas as cenas seguintes são contaminadas por essa descoberta. 

Após essa cena, Marcel dorme e acorda, em sonho, no rio Lete, desesperado à procura de sua 

avó. Seu pai lhe diz que ela está muito enferma e que ele não poderá visitá-la. Em seguida, 

Marcel desperta de seu sono, e os raios de sol aliados à imagem de Balbec são cruéis demais 

para ele, lembrando-lhe de que sua avó costumava acordá-lo naquele tipo de ocasião. A bela 

vista do mar e o ruídos das ondas incomodam Marcel, pois ele percebe que ela não poderá mais 

apreendê-los. O mensageiro do hotel entrega uma carta de Albertine para Marcel, dizendo que 

deseja vê-lo. Toda obsessão por ficar junto da moça, tematizada nos livros anteriores, é apagada, 

pois Marcel não deseja recebê-la. A mesma coisa acontece com os bilhetes da Sra. de 

Cambremer, que o convidava para jantares. Sobre seu desinteresse pela vida mundana em face 

dos últimos acontecimentos, o narrador faz a seguinte observação: “Sim, há dois dias, o quanto 

tal manhã, povoada de desconhecidos pequenos nobres, num meio novo, não teria me distraído 

da ‘alta vida’ parisiense! Mas agora os prazeres não tinham sentido algum para mim.”12 

(PROUST, 1954, v.2, p.768) 

Assim, voltando à crítica que Deleuze faz à materialidade da memória involuntária, 

podemos perceber que Marcel tem acesso ao tempo perdido por meio dela, mas há a angústia e 

uma sensação desesperadora de que nunca mais verá a sua avó. Essa angústia é afirmada por 

causa da própria materialidade da sensação presente, que proporciona a certeza de que aquele 

passado se perdera de modo definitivo. Esse argumento pode ser percebido na seguinte 

passagem do filósofo francês:  

 

Basta, entretanto, que a sensação atual oponha à antiga sua 'materialidade' para que a 

alegria dessa superposição dê lugar a um sentimento de fuga, de perda irreparável, em 

que a sensação antiga é repelida para o fundo do tempo perdido. O fato de o herói 

sentir-se culpado dá apenas à sensação atual o poder de evitar que ela seja absorvida 

pela sensação antiga. Ele começa sentindo a mesma felicidade que no caso da 

madeleine, mas logo a felicidade é substituída pela certeza da morte e do nada. Há 

uma ambivalência que sempre permanece como uma possibilidade da memória em 

                                                 
étrangère qu'un hasard a fait passer quelques années auprès de moi, comme cela aurait pu être auprès de tout autre, 

mais pour qui, avant et après, je n'étais rien, je ne serais rien.” 
11 N.T.: “la brusque révélation de la mort, avait, comme la foudre, creussé em moi, selon um graphique surnatel, 

inhumain, comme um double et mystérieux sillon” 
12 N.T.: “Oui, il y a deux jours, combien une telle matinée, peuplée de petits nobles inconnus, dans un cadre 

nouveau, m'eût changé de la «haute vie» parisienne! Mais maintenant les plaisirs n'avaient plus aucun sens pour 

moi. 
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todos os signos em que ela intervém (daí a inferioridade desses signos). É que a 

própria Memória implica 'a estranha contradição entre a sobrevivência e o nada', 'a 

dolorosa síntese da sobrevivência e do nada'. Mesmo na madeleine ou nas pedras do 

calçamento o nada aparece, desta vez encoberto pela superposição das duas sensações. 

(DELEUZE, 2006, p.19) 

 

Após essa bela passagem, a mãe de Marcel chega a Balbec para visitá-lo. Qual é a 

surpresa que o personagem tem? Ela pouco a pouco estava se transformando na avó dele, como 

se a falecida mãe dela uma presença que não a abandonava. Como se ela tivesse se “apoderado” 

da filha e a tivesse tornado uma sucessora de sua vida interrompida. Começamos a perceber, 

junto com o narrador, que a morte em si, a despeito da finitude carnal, inicia um novo ciclo em 

que o morto passa a fazer parte de nossa vida e agir sobre nós. Marcel começa a perceber que 

sua mãe não se desgrudava da bolsa da mãe dela, e passava a se vestir de modo semelhante, 

carregando consigo livros da Sra. Sevigné, que ambas admiravam. Até mesmo adquiriu o 

costume de citar frases de Sevigné em suas cartas para o filho, assim como a mãe o fazia. Em 

um momento de leitura, estando na praia enquanto Marcel estava em seu quarto, a mãe do 

garoto pede que ele desça para fazer-lhe companhia. No entanto, todo aquele cenário era 

insuportável para ele. Em todo lugar, via sua avó. Assim como acontece com sua mãe, a avó 

falecida passa a ser um parâmetro pelo qual ele apreendia o mundo naquele momento: “As 

expressões de sua face pareciam escritas numa língua apenas para mim; ela estava em toda 

minha vida, os outros somente existiam relativamente a ela, no julgamento que ela me fazia a 

respeito deles.”13 (PROUST, 1954, v.2, p.775) 

 A única lembrança material de suas feições encontra-se em uma foto que seu amigo 

Robert Saint-Loup havia tirado dela algum tempo atrás. Ela pedira ao amigo de Marcel esse 

favor pois encontrava-se em um momento de extrema consciência de que morreria em breve, 

estando há muitos dias sem comer. Esse retrato passa a ser encarado insistentemente por Marcel 

após a cena descrita, como observa o narrador: “Decerto, eu sofri todo o restante do dia diante 

da fotografia de minha avó. Ela me torturava.”14 (PROUST, 1954, v.2, p.778) As próprias 

feições da fotografia vão se modificando, em um sentido inverso do que acontecera com o 

retrato demoníaco de Dorian Gray. À medida que a dor do personagem era amenizada, os traços 

do retrato, que anteriormente revelava a doença da avó, agora eram suavizados: 

 

Alguns dias mais tarde, a fotografia que Saint-Loup havia tirado me era doce de olhar; 

já não despertava a lembrança daquilo que me dissera Françoise porque ela já não me 

                                                 
13 N.T.: “Les expressions de son visage semblaient écrites dans une langue qui n'était que pour moi; elle était tout 

dans ma vie, les autres n'existaient que relativement à elle, au jugement qu'elle me donnerait sur eux” 
14 N.T.: “Certes, je souffris toute la journée en restant devant la photographie de ma grand'mère. Elle me torturait.” 
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deixara e a ela eu me habituara. Mas, em face da idéia que eu fazia de seu estado tão 

grave, tão doloroso daquele dia, a fotografia, aproveitando ainda as manhas que tivera 

a minha avó e que logravam enganar-me mesmo depois que me haviam sido reveladas, 

mostrava-a tão elegante, tão despreocupada, sob do chapéu que ocultava um pouco o 

seu rosto, que eu a via menos infeliz e de melhor saúde do que a havia imaginado.15 

(PROUST, 1954, v.2, p.779) 
 

Sua avó, mesmo falecida, adquire uma espécie de sobrevida, de existência póstuma. Ela 

continua agindo no narrador e em sua mãe das mais diversas maneiras que retratamos aqui. Sua 

figura não se estabiliza completamente nem mesmo após sua morte. Trata-se daquela mesma 

função suplementar derridiana do sentido que não se encerra, da cadeia eterna de suplementos, 

em que uma imagem substitui a outra, e assim ad infinitum. Recapitulando, então, o caminho 

da memória involuntária mostrou-nos de que maneira o personagem principal da Recherche 

aborda as diferentes noções de mortalidade e finitude humana, algo que é característico da obra 

proustiana. No início, temos um êxtase causado pela prazer da descoberta de Combray na 

madeleine; no entanto, o mesmo mecanismo de êxtase é problematizado quando 

acompanhamos a cena no hotel de Balbec em que Marcel tem a revelação sobre a morte de sua 

avó. A partir da memória involuntária, Marcel depara-se com a angústia entre a sobrevivência 

das recordações e a perda de sua avó. No entanto, essa mesma revelação propiciará um estado 

de trabalho de luto que fará com ela sobreviva ainda para Marcel, que ela seja tomada como um 

parâmetro pelo qual todas as outras pessoas existem para ele. Essa última qualidade, esse 

tratamento em relação aos mortos, proporcionando-lhes uma espécie de existência póstuma, 

não é um privilégio apenas da obra de Proust. Gostaríamos de apresentar dois poemas de 

Wordsworth, cujo tratamento de personagens que faleceram parece estar em consonância com 

aquele dado por Proust em relação à morte de sua avó. 

Na mesma passagem do Prefácio em que Wordsworth tenta responder à questão "o que 

é um poeta?", o qual, como vimos, é definido como um homem comum, dotado de uma vívida 

sensibilidade, que se dirige a outros homens, o autor prossegue sua definição, dizendo que o 

poeta possui uma "disposição para ser afetado mais do que outros homens pelas coisas ausentes 

como se elas estivessem presentes”16. (WORDSWORTH, 2005, p.245) Se nos lembrarmos das 

duas definições que propusemos para o sintagma "ausência presente", certamente 

                                                 
15 N.T.: “Quelques jours plus tard la photographie qu'avait faite Saint-Loup m'était douce à regarder; elle ne 

réveillait pas le souvenir de ce que m'avait dit Françoise parce qu'il ne m'avait plus quitté et je m'habituais à lui. 

Mais, en regard de l'idée que je me faisais de son état si grave, si douloureux ce jour-là, la photographie, profitant 

encore des ruses qu'avait eues ma grand'mère et qui réussissaient à me tromper même depuis qu'elles m'avaient été 

dévoilées, me la montrait si élégante, si insouciante, sous le chapeau qui cachait un peu son visage, que je la voyais 

moins malheureuse et mieux portante que je ne l'avais imaginée.” 
16 N.T.: “a disposition to be affected more than other men by absent things as if they were present” 
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relacionaríamos essa disposição com a acepção mnemônica do termo. No entanto, seguindo a 

linha de raciocíno que iniciamos com a passagem de Proust, gostaríamos de demonstrar que a 

segunda acepção do termo, qual seja, "ausência presente" como o tratamento literário dado à 

dor do luto e da perda, também está presente na poesia wordsworthiana e, consequentemente, 

subentendida nessa definição. 

O primeiro poema de Wordsworth que gostaríamos de analisar chama-se “Lucy Gray – 

or Solitude”, cuja publição remonta apenas à segunda edição das Baladas Líricas, de 1800. O 

eu-lírico narra o trágico destino da garota Lucy – nome que é caro a Wordsworth pois é utilizado 

em outros poemas – que se perde em meio a uma tempestade de neve. Assim como Wordsworth 

professa em seu Prefácio, trata-se de uma garota humilde, que morava no campo com seus pais. 

Se quisermos dividir as dezesseis estrofes por argumento, teríamos as três primeiras primeiras 

estrofes, onde o eu-lírico apresenta Lucy Gray e insere o seu assunto: o fato de que ela não vive 

mais. Durante onze estrofes o eu-lírico contará, então, de que maneira a garota se perdeu em 

meio à neve assim como o desespero de seus pais que a procuram em vão. Por fim, temos uma 

conclusão bastante inquietante, nas duas últimas estrofes do poema, que parece reiterar ao 

mesmo tempo que modifica o que já havia sido afirmado durante a história. Vejamos o poema 

mais de perto.  

Nessas três primeiras estrofes, o eu-lírico diz que Lucy Gray era famosa. Um dia, 

quando cruzava a floresta, pôde ver a garota ainda viva, solitária, brincando por ali. É 

importante observar que a intermitência em relação às possibilidades de se ver ou não a garota 

se tornará um importante elemento da narrativa. Nessa primeira apreensão, o eu-lírico do poema 

depara-se com uma garota solitária, que só tem por companhia a natureza. Ela torna-se, assim, 

parte daquele lugar: “A coisa mais doce que já nasceu /ao pé de uma soleira humana”.17 

(WORDSWORTH, 2006, p.104) Na terceira estrofe, encontramos o prenúncio do que iria 

acontecer com garotinha. O eu-lírico afirma que hoje em dia poderíamos ver coelhos e cervos 

pulando pela campina, mas nunca mais veríamos Lucy Gray. Assim, temos a primeira variação 

sobre a possibilidade de se ver a menina. No passado, o eu-lírico viu a garota, enquanto estava 

viva. Agora, só era possível ver a natureza, solitária. Não parece ser por acaso a escolha dos 

animais que o eu-lírico diz encontrar na natureza, especialmente pela corça, que será recuperada 

posteriormente no poema: “Você ainda pode ver a corça a brincar, /Os coelhos sobre a relva; / 

Mas a doce face de Lucy Gray /Nunca mais será vista”.18 (WORDSWORTH, 2006, p.104)  

                                                 
17 N.T.: “The sweetest thing that ever grew /Beside a human door” 
18 N.T.:: “You yet may spy the fawn at play, /The hare upon the green; /But the sweet face of Lucy Gray /Will 

never more be seen.” 
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Entramos, então, na segunda parte do poema, em que o eu-lírico narra o último dia de 

Lucy Gray. Lucy e seu pai encontram-se em casa, no campo, enquanto sua mãe está na cidade. 

O pai de Lucy diz que haverá, durante a noite, uma grande tempestade de neve, pedindo para 

que a garota vá à cidade com um lampião para guiar sua mãe no caminho de volta. A garota 

prontamente atende ao pedido do pai, pois ainda nem havia escurecido. Seu pai deu-lhe o 

lampião, e a garota saiu pela estrada. É interessante perceber a metáfora que o narrador do 

poema utiliza para referir-se à garota em meio à natureza e à neve. Anteriormente, na terceira 

estrofe, ele diz que apenas se poderiam ver coelhos e corças saltitando, sugerindo que Lucy 

Gray nunca mais poderia ser vista ali, pois estava morta. Agora, no entanto, ele utiliza a imagem 

do filhote de cervo para comparar a pequena Lucy: “Não mais jovial é o cervo da montanha: / 

como criança muito alegre atinge /Seus pés dispersam a neve quebradiça, /Que se levanta como 

fumaça.”19 (WORDSWORTH, 2006, p.106) O fato de utilizar o mesmo animal nas duas 

ocasiões distintas, antes e depois da morte de Lucy, parece sugerir que, de alguma maneira, o 

espírito da garota sobrevive em meio à natureza. A garota continua andando pela sebe a 

caminho da cidade, quando a tempestade de neve, que deveria cair apenas durante a noite “veio 

antes de seu tempo”.20 (WORDSWORTH, 2006, p.106) Lucy perde-se em meio à neve, subindo 

e descendo montes. Nunca mais ela chegará à cidade. Seus pais, ao perceberem que a garota 

não retornaria ao lar, saem à sua procura. Encontram-se em meio à tempestade, em um ambiente 

bastante hostil, onde é impossível ter como guia qualquer som ou sinal. As únicas pistas que 

sobram de Lucy são suas pegadas na neve, que os pais acompanham até chegar a uma ponte, 

onde as pegadas somem, dando-lhes a certeza de que a garota caíra naquele desfiladeiro. 

Encontramo-nos, aqui, perto do final do poema. Seus pais têm a certeza de que a garota 

pereceu em meio à neve. Sua mãe lamenta-se, dizendo-lhe que “no céu nos encontraremos”21. 

No entanto, o eu-lírico utiliza novamente a metáfora da visão, retomando e modificando o 

primeiro argumento de que ela estava morta e nunca mais poderia ser vista. Neste momento, 

ele diz que há pessoas que afirmam sentir a presença de Lucy. De alguma maneira ela ainda 

pode ser vista na selva solitária: “Ainda assim alguns sustentam que até hoje /Ela é uma criança 

que vive; /Que você pode ver Lucy Gray /Sobre a solitária selva.”22 (WORDSWORTH, 2006, 

p.108) Dois elementos importantes criam, assim, uma espécie de resíduo de Lucy, algo que não 

                                                 
19 “Not blither is the mountain roe: /With many a wanton stroke /Her feet disperse the powdery snow, /That rises 

up like smoke.” 
20 N.T.: “came on before its time” 
21 N.T.: “In heaven we shall meet” 
22 N.T.: “Yet some maintain that to this day /She is a living child; /That you may see Lucy Gray /Upon the lonesome 

wild.” 
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partiu. O pequeno cervo que saltitava para buscar sua mãe em meio à cidade, transforma-se na 

corça solitária em meio ao campo do início do poema. Único indício, a partir das metáforas da 

visão, de que algum resíduo da sua existência ainda podia ser apreendido. Assim, no início do 

poema ela foi vista pelo eu-lírico, depois de sua morte ela não podia mais ser vista em meio à 

natureza e, agora, ela finalmente poderia ser vista, como parte da própria natureza: “Sobre o 

rígido e o macio ela viaja, / E nunca olha para trás; /E canta o cântico solitário /Que sibila com 

o vento.”23 (WORDSWORTH, 2006, p.110) 

Encontramo-nos, assim, em face de um poema que demonstra uma espécie de 

sobrevivência da figura de Lucy mesmo após sua morte. Uma figura que sobrevive por causa e 

através da narrativa do poema, deixando um resíduo de sua existência, que ainda pode ser 

encontrado. Wordsworth oferece-nos outros poemas que compartilham da mesma estrutura, que 

é muito cara a ele no Prefácio: uma figura simples, do campo, que, de alguma maneira, continua 

existindo mesmo após sua morte. Na própria obra das Baladas Líricas encontramos ainda outro 

exemplar desse tipo de tratamento: o poema “We are Seven”, sobre o qual gostaríamos de nos 

debruçar. 

O poema em questão, diferentemente de “Lucy Gray”, pode ser encontrado já na 

primeira edição das Baladas Líricas, de 1798. De maneira geral, acompanhamos o diálogo 

entre o eu-lírico e uma criança, que perdera alguns de seus irmãos. É interesante perceber a 

maneira como a criança lida com a noção de mortalidade humana, o que deixará o eu-lírico do 

poema perplexo. No seu início, vemos um homem deparar-se com uma garotinha que parecia 

“possuir vida em todos os seus membros”24. (WORDSWORTH, 2006, p.96) Diante de tal 

exemplo de vida e ingenuidade, o poeta se questiona: “O que ela deveria saber sobre a morte?”25 

(WORDSWORTH, 2006, p.96) Após descrever a garotinha, ressaltando seus traços de 

simplicidade e ingenuidade, o poeta pergunta quantos irmãos ela possuía. Sem pestanejar, 

responde: “Sete ao todo.”26 (WORDSWORTH, 2006, p.96) A história começa a se desenvolver 

por meio de uma tensão que não será resolvida até o fim do poema. O homem pergunta então à 

menina onde estão os outros irmãos. E ela responde: dois estão em Conway, dois se foram para 

o mar, e dois jazem no cemitério da igreja. Sem entender ainda que a garotinha coloca os dois 

irmãos mortos em sua conta, o eu-lírico pergunta onde estão os outros dois irmãos, já que até 

agora ela só havia citado cinco crianças vivas. A garotinha insiste: eles estão embaixo da árvore 

                                                 
23 N.T.: “O’er rough and smooth she trips along, /And never looks behind; /And sings a solitary song /That whistles 

in the wind.” 
24 N.T.: “(..) feels its life in every limb” 
25 N.T.: “What should it know of death?” 
26 N.T.: “Seven in all” 
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do cemitério da igreja. Ele, entendendo o “engano” da garotinha, tenta esclarecer: “Se dois 

jazem no cemitério da igreja então são apenas cinco.”27 (WORDSWORTH, 2006, p.97) A 

garota tenta explicar novamente, fazendo com que eles se tornem presentes por meio da 

linguagem, e dizendo que eles estão a doze passos da porta de casa e estão um ao lado do outro, 

como se essa especificação pudesse fazê-los presentes. Para tentar deixar mais claro que os seus 

irmãos ainda existem, a garota conta um pouco dos seus hábitos, dizendo que frequentemente 

tricota suas meias e seus lenços ao lado dos túmulos e canta canções para eles. Ao fim do dia, 

ela leva o seu pratinho e janta ao lado dos seus irmãos. No final do poema, chegamos então a 

uma parte decisiva. Estamos falando especificamente do momento em que ela começa a contar 

sobre a morte dos irmãos, dizendo que a primeira a morrer foi Jane, que aparentemente morreu 

doente, na cama. O segundo a morrer foi John, cuja causa não é citada pela menina. O que dá a 

impressão de que os irmãos estão ainda um estado fantasmagórico deve-se à clara dissociação 

entre morte e existência para a garotinha. Quer dizer, para ela, embora os seus irmãos estejam 

mortos, eles não deixaram de existir. A família, nesse sentido, terá sempre, para ela, sete 

crianças. Na última estrofe, o personagem, em um último gesto exaltado, tenta explicar para a 

garotinha: “Mas eles estão mortos; aqueles dois estão mortos! Seus espíritos estão no céu!”28 

(WORDSWORTH, 2006, p.97) Como a lógica do personagem não a convence, a garotinha 

mantém-se impassível: “Não, somos sete.”29 (WORDSWORTH, 2006, p.97) 

Deparamo-nos, então, tanto na maneira como Proust representa sua avó depois de 

falecida quanto nos poemas de Wordsworth, uma intercessão entre o reino dos vivos e o reino 

dos mortos, de maneira que vislumbramos a possibilidade de atribuir a eles uma espécie de 

sobrevida. Atribuimo-lhes uma espécie de existência póstuma, que pode se dar por meio de 

hábitos, por meio da nossa linguagem, ou por meio do próprio discurso literário. O fato é que 

eles continuam a agir sobre nós, de algum modo.  

Para refletir, embasados teoricamente, sobre esse espaço de intercessão entre o reino 

dos vivos e o reino dos mortos, gostaríamos de apresentar um estudo do professor de Literatura 

da Universidade de Stanford Robert Pogue Harrison. Nascido na Turquia e radicado na Itália, 

Harrison formou-se academicamente em universidades dos Estados Unidos, onde é reconhecido 

como um dos principais especialistas contemporâneos em Dante Alighieri. Apesar de sua 

reconhecida especialidade em literatura da Idade Média latina, Harrison transita pelos mais 

diferentes campos de conhecimento, de modo que em suas obras encontramos articulações entre 

                                                 
27 N.T.: “If two are in the churchyard laid,/ Then ye are only five.” 
26 N.T.: “But they are dead; those two are dead! Their spirits are in heaven!” 
29 N.T.: “Nay, we are seven!” 
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História, Filosofia, Literatura e Artes em geral. No seu estudo em específico que nos ajudará a 

entender melhor o tratamento literário que Wordsworth e Proust dão ao luto, qual seja, 

Dominion of the dead, veremos que Harrison investiga a relação entre o reino dos vivos e dos 

mortos das mais diferentes maneiras, transitando pela Arquitetura, pela Filosofia e pela tradição 

literária do ocidente. Esse impulso interdisciplinar, aliado ao uso de uma larga escala temporal, 

é bastante caro à área de conhecimento da Memória Cultural, que visa a investigar lembranças 

institucionalizadas e conservadas ao longo de muitas gerações, assim como acontece na obra 

Espaços de Recordação, de Aleida Assmann, sobre a qual também nos debruçamos 

anteriormente. 

Dominion of the dead é uma publicação relativamente recente, cuja primeira edição 

remonta ao ano de 2003, embora já tenha sido traduzida para o Italiano, para o Francês e para 

o Alemão. A tese principal do livro baseia-se na importância que os mortos têm no mundo dos 

vivos e de que maneira eles podem nos influenciar. O enterro dos mortos é tomado como uma 

prática cultural essencialmente humana, pois, somente entre os homens eles recebem o 

tratamento necessário, continuando a agir sobre os seus sucessores. Como diz em determinada 

passagem, “ser humano significa enterrar os mortos” (HARRISON, 2003, p. xii). Essa 

qualidade intrínseca à nossa existência baseia-se em uma necessidade “de humanizar o solo em 

que construímos nosso mundo e fundamos nossa história” (HARRISON, 2003, p. xii). Para 

Harrison, estudar a relação entre os mortos e os vivos significa estudar a história das instituições 

humanas, pois elas estão ligadas sempre à regulação e à transmissão de um legado; são elas 

também que nos permitem dar um tratamento adequado aos nossos antepassados. O autor 

mapeará de que maneira, a partir do que ele chama de um “senso de responsabilidade” que 

temos para com os mortos, nós construímos nossa identidade e nossa cultura a partir deles. Os 

mortos, desse modo, possuem o poder de agir sobre nós: são de nossos antepassados que 

herdamos, por exemplo, nossos ditados e nossas leis. Para o nosso trabalho há três argumentos 

fundamentais - com as devidas consequências - no estudo de Harrison que gostaríamos de 

destacar: o primeiro baseia-se na ideia de que enterramos os mortos a fim de humanizar a terra 

que habitamos; o segundo argumento, como consequência do primeiro, observa que a maneira 

como enterramos nossos mortos - a partir de túmulos - cria um espaço de habitação para eles 

entre o reino dos vivos; por último, gostaríamos de delinear a maneira como os mortos 

transmitem o seu legado a partir da linguagem, que herdamos deles. 

Em primeiro lugar, Harrison aborda a maneira como os mortos são enterrados. Quando 

o fazemos, afirma o autor, tendemos a achar que estamos humanizando a terra, o espaço natural. 
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Nós os enterramos, mas esperamos que eles continuem conosco de alguma forma: “É apenas 

porque seus corpos tem um lugar aonde ir que as almas de suas imagens ou palavras podem 

adquirir uma sobrevida do tipo entre os vivos.”30 (HARRISON, 2003, p.1) O autor demonstra 

como na natureza todas as coisas que morrem são reabsorvidas pela terra e, de certa maneira, 

retornam a um ciclo de renovação infinito, como acontece no ciclo de transmissão de energias 

pela cadeia alimentar. Todos nós somos compostos, de alguma maneira, de coisas que já 

morreram e se renovaram. No entanto, nós, enquanto seres culturais, tentamos reter algo mais 

além de apenas o minerais e nutrientes: “a cultura humana, diferente da natureza, institui uma 

memória viva, e não apenas uma retenção mineal, dos mortos. A cultura é o resíduo condensado 

de tal perpetuação, a menos que nós prefiramos pensar nisso como um processo de formação 

de resíduo não-orgânico.”31 (HARRISON, 2003, p.2)  

A partir dessa necessidade de humanização do território em que vivemos, o autor passa 

então a analisar especificamente a domesticação do espaço da natureza por meio da construção 

de túmulos. Nesse momento, Harrison lembra-nos que “túmulo” em grego é traduzido por sema, 

que também significa signo. Em ambos os casos trata-se de coisas que se colocam no lugar de 

outras. Levando em conta essa noção de sema, como túmulo e como signo, o autor explica o 

significado do termo hic jacet, que, como pronome dêitico que significa “aqui jaz”, aponta na 

verdade para uma ausência, para uma pessoa ou algo que não existem mais. (cf. HARRISON, 

2003, p.21) O esforço que encontramos tanto no signo linguístico quanto na instituição dos 

túmulos de se colocar no lugar de algo que não existe, denunciando essa defasagem por meio 

da sua própria existência, é problematizado pela menina do poema “Were are Seven”, que 

analisamos anteriormente. Isso acontece principalmente na estrofe em que o eu-lírico 

argumenta com a garotinha que seus irmãos estão mortos e, portanto, não existem mais. No 

entanto, nesse momento em específico de seu argumento, a garota parece acreditar que a força 

de uma descrição dêitica do túmulo dos seus irmãos poderia, de certa forma, suplementar suas 

ausências físicas através da linguagem. Eles estão exatamente a doze passos de sua casa, e todas 

as tardes ela tricota ao seu lado e lê histórias para eles. Harrison prossegue, então, demonstrando 

a importância que a construção do túmulo tem, à medida que humaniza o tempo de uma 

paisagem. Ali, o tempo não “passa simplesmente despercebido”, ele é mortalizado, de modo 

que o túmulo domestica a transcendência inumana do espaço e marca o tempo humano fora da 

                                                 
30 N.T.: “It is only because their bodies have a place to go that their souls of images or words may attain an afterlife 

of sorts among the living." 
31 N.T.: "human culture, unlike the nature, institutes a living memory, and not just a mineral retention, of the dead. 

Culture is the condensed residue of such perpetuation, unless we prefer to think of it as the nonorganic residue-

forming process itself." 
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eternidade dos deuses e dos ciclos da natureza. A partir dessas formulações, Harrison 

demonstra, por meio dos exemplos da Eneida, a importância que os túmulos têm na construção 

de lugares e identidades coletivas. No exemplo em questão, deparamo-nos com o costume 

ocidental de enterrar os mortos onde construímos nossos lares. Eneias é encarregado, depois 

que Troia é destruída, de levar os deuses de seus pais para um novo lar, domesticando a nova 

terra e enterrando seus mortos nela. Por cada lugar da nova terra que passa, Eneias dá o nome 

do morto daquele que ali enterrou. Ser humano, nesse sentido, é sempre vir depois de alguém, 

seja ele nosso ancestral ou não. (cf. HARRISON, 2003, p.30) 

Como exemplo do modo como a instituição dos túmulos afeta nossa vida, o autor 

apresenta o questionamento sobre o que significa, em termos culturais, a casa enquanto 

construção que encontramos em todos os lugares do mundo e sua relação com o costume de 

enterrar os mortos. Nesse sentido, Harrison visa a demonstrar de que maneira a construção de 

casas, como cultura humana, pode definir o nosso ser, nossa maneira de ser no mundo. Ao 

voltar nas primeiras civilizações da história, o autor demonstra como o enterro dos mortos 

estava ligado à instituição do lar, uma vez que os nômades encontraram cavernas/lares primeiro 

a fim de enterrar seus mortos, para, somente depois, morar nelas. Nas culturas antigas, as casas 

eram os mesmos locais em que as pessoas eram enterradas, de modo que o reino dos vivos e 

dos mortos se interpenetravam. A partir dessa observação, o autor aumenta então o escopo do 

sentido de habitação, de viver “dentro” de um lugar – que no inglês é sugerido pela preposição 

“in” – para afirmar que, assim como tentamos preservar algo dos mortos em nossos lares, 

também o preservamos dentro de nós. O argumento está expresso na seguinte passagem:  

 

O reestabelecimento e a perpetuação pelo qual a humanidade cria uma memória e abre 

seu futuro tem lugar primeiramente dentro da casa humana. O “dentro” em que os 

mortos permanecem – seja na terra, em nossa memória, em nossas instituições, em 

nossos genes, em nossas palavras, em nossos livros, em nossos sonhos, em nossos 

corações, em nossa orações – esse “dentro” da morada dos mortos define a 

interioridade humana com as quais nossas casas construíram muros em torno de si e 

se tornaram habitáveis.32 (HARRISON, 2003, p.38-9) 

 

Nesse sentido, somos nós os responsáveis por oferecer habitação aos mortos, seja em nossos 

lares, em nossos livros, ou em nosso próprio corpo. Veremos, mais à frente, de que maneira o 

narrador da Recherche oferecerá a Swann, seu ídolo e um dos personagens chaves da obra, um 

                                                 
32 N.T.: “The retrieval and perpetuation by which humankind creates a memory and opens its future take place 

primarly within the human house. The 'in' that the dead abide in - whether it be in the earth, in our memory, in our 

institutions, in our genes, in our words, in our books, in our dreams, in our hearts, in our prayers, or in our thoughts 

- this 'in' of the dead's indwelling defines the human interiority which our houses build wall around and render 

inhabitable.” 
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espaço de habitação que ele não gozará em qualquer outro lugar depois de sua morte. O ato de 

enterrar, assim como a própria estrutura dos túmulo, é, assim, a primeira maneira como reino 

dos vivos e o reino dos mortos se cruzam, cuja intercessão é responsável por deixar seus rastros. 

Em seguida, Harrison demonstra de que maneira os mortos estão presentes e moldam a 

nossa própria linguagem. O primeiro fenômeno observado são as maneiras como vocalizamos 

a nossa dor pela perda de um ente querido. O autor demonstra a importância de expressarmos 

essa dor e realizarmos o trabalho de luto corretamente. Em última instância, esses 

procedimentos são importantes para conservação da própria espécie humana. O desespero pela 

perda de um ente querido é visto como um estado de quase loucura, e o luto, por sua vez, é visto 

como um véu de tristeza que é colocado sobre a morte. O autor observa ainda o sentimento 

comum que possuímos de querer morrer junto com a pessoa que amamos. O luto, nesse sentido, 

funciona como uma forma de autoconservação do homem, à medida que se entende ser 

necessário deixar o morto partir e continuar com sua vida, evitando “crises psíquicas auto-

destrutivas”. (cf. HARRISON, 2003, p.55) Harrison volta um pouco na História, aos Antigos, 

a fim de estudar os rituais e a padronização que o lamento adquire em determinadas culturas. O 

autor nota que há sempre a necessidade de expressar publicamente a dor, assim como a 

necessidade de ritualizar essa dor. Ao estabelecermos certos rituais de lamentação, tornamos o 

lamento menos pessoal – visto que trabalhamos com coisas “decoradas” -, ajudando na 

objetificação do morto. Um pequeno exemplo disso pode ser encontrado na maneira religiosa 

com a mãe de Lucy Gray tenta se consolar em face do desespero, ao interpelar a garotinha 

desaparecida, dizendo: “In heaven we shall meet.” Neste momento de seu texto, Harrison está 

claramente em débito com as formulações de Freud em “Luto e Melancolia”. Para Freud, luto 

é definido pela “reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que ocupa o seu 

lugar, como pátria, liberdade, um ideal, etc.” (FREUD, 2010, p.171) Quando essa perda 

acontece, o indivíduo vê-se dotado de uma libido que antes era canalizada para essa pessoa ou 

objeto, de forma que ele se vê diante de um mundo “pobre e vazio”. É necessária, assim, a 

análise da realidade por parte da pessoa enlutada para que possa processar essa perda, retirando 

as conexões de libido que possam haver. Como afirma o psicanalista alemão, o trabalho de luto 

é algo dispendioso de modo que, enquanto não for finalizado, a existência do objeto perdido 

prolonga-se na psique da pessoa: "O normal é que vença o respeito à realidade. Mas a 

solicitação desta não pode ser atendida imediatamente. É cumprida aos poucos, com grande 

aplicação de tempo e energia de investimento, e enquanto isso a existência do objeto perdido 

se prolonga na psique." (FREUD, 2010, p.174) 



 

95 

 

Outro tema importante do argumento de Harrison, que está relacionado com o anterior, 

encontra-se na consciência de mortalidade que todos carregamos. Para desenvolver este 

argumento, Harrison baseia-se na obra de Vico, lembrando que as ideias não antecedem as 

instituições e sim o contrário, de modo que é necessário entender como as ideias de finitude e 

mortalidade foram construídas a partir das instituições primitivas dos funerais e dos corpos. O 

que está em jogo é o fato de que só adquirimos consciência da nossa finitude à medida que nos 

deparamos com a perda de pessoas queridas ou próximas. Sendo assim, nossa consciência de 

finitude passa necessarimente pela nossa relação com outras pessoas:  

 

Somente algo tão resistente quanto o insensível corpo de um ser amado – o enigma de 

sua vida expirada e da coisa que se mantêm – poderia dar à mente antropomórfica seu 

primeiro acesso ao que nós abstratamente chamamos de morte, e com ela um ethos de 

finitude. Em sua perfeita ligação com a pessoa que partiu, o corpo sustenta uma 

presença ao mesmo tempo que oferece presença e ausência.33 (HARRISON, 2003, 

p.92)  

 

Uma inversão maldosa dessa lógica da consciência da própria mortalidade através do confronto 

com o corpo de uma pessoa amada pode ser encontrada no último livro da Recherche, quando 

Marcel depara-se com um velho senhor que havia sido uma espécie de guru em sua infância: o 

Sr. de Charlus. Nesse momento da narrativa, o barão encontra-se bastante velho, à beira da 

morte; fala muito mal pois já possui uma parte do seu rosto paralisado. Em uma conversa com 

Marcel, Charlus passa a citar solenemente todos aqueles homens de sua idade que já havia visto 

morrer, como uma tentativa de demonstrar que, apesar de sua decadência física, ainda possuia 

uma memória notável em relação à sociedade, algo que sempre lhe foi muito caro: "- Hannibal 

de Bréauté, morto! Antoine de Mouchy, morto! Charles Swann, morto! Adalbert de 

Montmorency, morto! Boson de Talleyrand, morto! Soslhene de Doudeauville, morto! -"34 

(PROUST 1954, v.3, p.862) Para o barão, recordar que havia passado pelos seus pares, afirma 

ironicamente o narrador da Recherche, revelava uma espécie de pesar para com essas pessosas 

que era simultaneamente apagada pela expressão de satisfação que o barão insinuava por ter 

sobrevivido a elas. 

Essa consciência da própria mortalidade a partir de nossa relação com pessoas próximas 

não se trata, no entanto, apenas de uma abstração, mas com o fato de nos depararmos com a 

                                                 
33 N.T.: “Only something as resistant as the insensate body of a loved one - the enigma of its expired life and 

remnant thinghood - could give the anthropomorphic mind its first access to what we abstractly call death, and 

with it to the ethos of finitude. In its perfect linkeness of the person who has passed away, the corpse withholds a 

presence at the same time as it renders present and absence." 
34 N.T.: “Hannibal de Breauté, mort! Antoine de Mouchy, mort! Charles Swann, mort! Adalbert de Montmorency, 

mort! Boson de Talleyrand, mort! Sosthène de Doudeauville, mort!” 



 

96 

 

própria materialidade do corpo, em toda sua complexidade. O corpo do morto carrega em si 

tanto o passado, da pessoa que não está mais conosco, o presente, daquele corpo sem vida, e o 

futuro, do destino que é esperado por aqueles que ainda vivem. Ao nos deparamos com essa 

complexidade, afirma Harrison, além de sermos dotados de empatia que o choque do corpo de 

um ser amado nos proporciona, também adquirimos a consciência de que iremos ou podemos 

morrer. (cf. HARRISON, 2003, p.93) Como exemplo literário, Harrison apresenta novamente 

a Eneida, quando Eneias volta ao reino dos mortos, e lá encontra indícios do futuro na própria 

mortalidade. É lá que Eneias consegue perceber uma espécie de caráter repetitivo e de legado, 

ao visualizar suas futuras linhagens e perceber a possiblidade de que o passado de Troia é o 

futuro de Roma. Há, assim, uma espécie de renovação do legado, que não é uma simples 

repetição do que foi Troia. Essa renovação do legado carrega em si uma espécie de contradição, 

à medida que devemos atender a um chamado dos mortos, mas podemos determinar de que 

modo esse chamado será renovado: uma relação entre tornar-se seus mortos e tornar-se um 

herdeiro deles. Harrison nos lembra que na maioria das culturas nossos mortos nos perseguem, 

lembrando-nos dos nossos débitos para com eles, para com o que eles transmitiram, chamando-

nos a nos deparar com nossas obrigações. Apenas dentro desse espaço é possível falar em uma 

atualização/renovação do legado, quando ela respeita um princípio de autenticidade que é 

exercido por nossos antepassados a partir de seu submundo. (cf. HARRISON, 2003, p.101) 

Continuando essa linha de raciocínio, Harrison fala sobre a materialidade do corpo sem 

vida e um possível apelo que ele possui para aqueles que devem zelar por ele. Nesse momento, 

o autor lança o questionamento sobre a quem é dado o direito ao corpo dos mortos e sobre a 

necessidade da materialidade para que um processo de luto se complete. Harrison demonstra 

nossa obrigação cultural e ritual para com o corpo dos mortos, nosso zelo, assim como o piedoso 

Simônides fizera na poesia de Wordsworth. Quando não possuímos a oportunidade de zelar por 

esses restos mortais, algo por que Antígona lutou até o fim, não conseguimos completar o ciclo, 

o luto não se fecha. O trabalho de luto necessita da presença do corpo. Os próprios vivos não 

conseguem descansar em paz enquanto não enterram os restos mortais de seus familiares. É o 

que acontece com os desaparecidos em guerras, com o próprio Ulisses na Odisseia. Nesse 

sentido, Harrison afirma que o corpo possui uma espécie de apelo, uma espécie de carisma que 

requer um ritual funeral para separar a sua imagem de si; uma imagem pacificada que se 

desprende da degradada imagem dos restos mortais e que pode continuar convivendo de 

maneira pacífica entre os vivos. Ao proceder essa separação, abre-se a possibilidade de que ela 

continue habitando no meio de nós, agora como imagem pacificada: “Os ritos funerais servem 
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para efetuar um ritual de separação entre os vivos e os mortos, para ser exato, primeiramente e 

antes de tudo para separar a imagem do falecido de seu corpo ao qual permanece ligado até o 

momento do falecimento.”35 (HARRISON, 2003, p.147) O ritual funerário fornece, assim, um 

outro tipo de existência para os mortos, uma “sobrevida da imagem”, que pode ser incorporada 

pelo espírito e ser conjurada e nutrida pela imaginação humana, através da literatura, por 

exemplo. A partir daí, Harrison afirma que a afinidade da poesia é muito maior com essa 

sobrevida que provém do reino dos mortos do que com o mundo dos vivos. São eles que dão 

vozes e leis a nós, através das instituições e da linguagem criada por eles, mas também somos 

nós que damos voz a eles, proporcionando-lhes essa imagem póstuma: 

 

Nós damos voz aos mortos para que eles possam falar conosco a partir de seu 

submundo – endereçam-se a nós, instruem-nos, abençoam-nos, reprovam-nos, 

iluminam-nos, e em geral aliviam o terror histórico e a solidão de se estar no mundo. 

Agarrando-se a esse chamado antigo da linguagem, o poeta trabalha para dar à luz a 

voz da sobrevida, seja na singularidade lírica ou na multiplicidade épica.36 

(HARRISON, 2003, p.151)  

 

Nós emprestamos aos mortos, portanto, meios de locução, através de livros, sonhos, 

casas e retratos. 

Por fim, há, no oitavo capítulo intitulado “The names of the dead”, algo que nos interessa 

bastante, pois Harrison visa a investigar a maneira como a dor do luto é representada na 

Modernidade do séc. XX, através do conto “Os mortos”, de James Joyce (1982-1941), e do 

memorial em homenagem aos soldados do Vietnã. Há um movimento dupo nesse capítulo: o 

primeiro vai em direção à investigação das raízes cristãs e pré-cristãs que podem ser 

identificadas nesse memorial; a segunda, por sua vez, toma como ponto de partida o fato de que 

a maneira como lidamos com o luto e sua representação no séc. XX mudou definitivamente. A 

perspectiva adotada para analisar coisas tão distintas como uma obra literária e um memorial 

de guerra liga-se à representação literária da efemeridade humana, de um mesmo destino para 

todos os homens, que é a morte. A inexorabilidade de um mesmo destino para todos os homens 

é representada nesse capítulo por meio da imagem das folhas secas que caem no outono. 

                                                 
35 N.T.:"Funeral rites serve to effect a ritual separation between the living and the dead, to be sure, yet first and 

foremost they serve to separate the image of the deceased from the corpse to which it remains bound up at the 

moment of demise." 
36 N.T.:"We lend voice to the dead so that they may speak to us from their underworld - address us, instruct us, 

reprove us, bless us, enlighten us, and in general alleviate the historical terror and loneliness of being in the world. 

Holding fast to this ancient call of language, the poet labor to give birth to the voice's afterlife, either in its lyric 

singularity or epic multiplicity." 
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Harrison, dotado de um grande poder de erudição, remonta a toda a tradição literária por que 

essa mesma imagem passa. 

 A primeira passagem em que Harrison identifica essa metáfora encontra-se na Ilíada, 

no canto 6, quando os exércitos gregos e troianos estão frente a frente no campo de batalha. 

Neste momento, acompanhamos uma conversa entre o grego Diomedes e o troiano Glaukos 

que, ao desafiar o primeiro para um combate, pergunta-lhe qual é a sua linhagem. Nesse 

momento, Diomedes utiliza a metáfora da árvore que perde as suas folhas no outono, para 

depois recuperar na primavera, a fim de demonstrar ao inimigo, à primeira vista, que sua 

linhagem não era importante naquele momento, pois ambos pertenciam à mesma espécie 

humana e estavam fadados ao mesmo destino: os soldados cairiam no campo de batalha assim 

como as folhas cairiam no outono. Ao falar de uma condição que atingirá a todos os homens 

sem distinção, Diomedes representa a voz de sua comunidade, o que Harrison identificará 

principalmente com uma tendência épica dessa imagem, que “sintetiza uma pluralidade de 

vozes e fala para um coletivo em suas preocupações e paixões públicas.”37 (HARRISON, 2003, 

p.126) 

Após apresentar essa primeira imagem na Ilíada, o autor encontra-a também no Canto 

seis da Eneida, quando Eneias desce ao Hades, e no Canto três do Inferno, de Dante. O autor 

demonstrará algumas diferenças importantes em relação a essa tendência épica de 

generalização, em oposição a uma tendência lírica de individualização nesses autores. Talvez a 

principal mudança em relação a Homero seja encontrada em Dante, pois no infeno as folhas 

não caem todas em conjunto. O poeta faz questão de enfatizar que elas caem uma por uma. A 

essa tendência de individualização de cada folha, Harrison relacionará o advento do 

Cristianismo, quando, na passagem de Adão, aquele que universalizou a culpa a toda a 

humanidade, para Cristo, aquele que individualizou nossa culpa e expiou nossos pecados, cria-

se um “espaço de liberdade dentro do indivíduo”38, seja esse espaço chamado de “alma, 

consciência, a moral em si, o livre arbítrio”39, que nos dá a possibilidade de escolhermos nosso 

destino. (cf. HARRISON, 2003, p.132) Assim, embora todas as folhas pereçam, cada uma cairá 

à sua maneira, em seu tempo. 

A partir dessa tendência de indivualização do destino pessoal em oposição à tendência 

épica da generalização, no que diz respeito à ideia da inexorabilidade da morte, Harrison passa 

a investigar de que maneira ela é representada durante o séc. XX. O autor cita, então, o memorial 

                                                 
37 N.T.: “synthetizes a plurality of voices and speaks for a given collective in its public concerns and passions.” 
38 N.T.: “a space of freedom in the interiority of the individual.” 
39 N.T.: “Whether one calls it the soul, the conscience, the moral self.” 
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da guerra do Vietnã, erigido em 1982, em Washington D.C., a fim de homenagear os cerca de 

cinquenta mil soldados mortos. Trata-se de um vasto muro de granito em formato triangular, 

onde estão gravados os nomes de cada um dos soldados que morreram em batalha. Como 

observa Harrison, a gravidade de um muro simples, de granito negro, onde estão escritos 

dezenas de milhares de nomes, invoca a mesma tendência épica de Homero, Dante e Virgílio, 

que encontramos na imagem das folhas que caem. A sensação que temos ao observar todos 

esses nomes, afirma Harrison, é da mesma ordem da visão que Eneias e Dante possuem ao ver 

uma multidão de pessoas mortas em seus respectivos infernos. Ao mesmo tempo, ao 

aproximarmo-nos do monumento, percebemos na importância de cada nome uma tendência de 

individualização. Harrison demonstra a importância que cada nome possui, ao lembrar da 

solenidade em que o memorial foi inaugurado. O clima solene foi completamente quebrado 

pela grande comoção dos familiares que, ao encontrarem os nomes que procuravam, 

acariciavam-nos, beijavam-nos e colocavam-se em pranto, de modo que aquele muro solene, 

de alguma maneira, guardava a presença dos corpos dos militares que foi negada às famílias. 

Sobre esse tensionamento entre a monumentalização épica e a individualização lírica, Harrison 

faz o seguinte comentário que ajuda a esclarecer: 

 

A ambição épica em monumentalizar a Guerra do Vietnã no muro do memorial trata 

do luto na singularidade lírica de cada nome. Esta falha do gesto épico é deliberada, e 

conta com a surpreendente solenidade do muro. A translucidez do individual no geral, 

incorporado na supercífice refletora da própria pedra, faz do muro um símbolo 

contrariado, ou um símbolo de contrariedade. Nesse sentido, é um muro apropriado 

para uma guerra que, em sua base, foi uma guerra civil – uma guerra que se estranha 

com seu próprio conceito.40 (HARRISON, 2003, p.139-40)  

 

Nesse momento de sua argumentação, Harrison passa a analisar de que maneira essa forma que 

coloca em tensão duas tendências distintas representa bem o grave problema da moralidade que 

estaria ligada à ideia da guerra do Vietnã que, como afirma, é estranha ao próprio conceito de 

guerra, já que tratou-se mais de uma guerra civil. Harrison argumenta sobre a necessidade de 

homenagear aquelas pessoas que perderam suas vidas, sem afirmar os preceitos morais que 

estavam por trás dessa guerra. 

O autor demonstra, assim, o modo como os veteranos da guerra reagiram ao projeto de 

muro simples, em que constavam apenas os nomes. Eles protestaram, dizendo que aquilo era 

                                                 
40 N.T.: The epic ambition to monumentalize the Vietnam War in the memorial wall comes to grief in the lyric 

singularity of each every name. This failure of the epic gesture is deliberate, and it accounts for the wall's 

astonishing solemnity. The translucence of the individual in the general, embodied in the reflective surface of the 

stone itself, makes of the wall a contrarian symbol, or a symbol of contrariness. In that sense it is an appropriate 

memorial for a war which, at bottom, was a civil war - a war at odds with its own concept. 
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"um insulto às suas dignidades."41 O que eles esperavam, na verdade, era um memorial que 

estivesse ligado àquela característica de atribuição de fama dos monumentos, que identificamos 

na maneira como se considerava a representação da memória antes do séc. XVIII a partir, por 

exemplo, da composição de Simônides em honra aos feitos de Skopas. Algo que lhes desse 

orgulho de ter participado da guerra do Vietnã, como observa Harrison na seguinte passagem: 

“Eles esperavam e queriam ser honrados da maneira como seus pais e avós tinham sido nas 

guerras passadas. Eles eram do tipo de Glauco, ansiosos por seguir as injuções de seus pais, 

ansiosos por um monumento patriota que finalmente autorizaria seu orgulho por ter servido no 

Vietnã.”42 (HARRISON, 2003, p.140) A idealização da construção desse monumento joga, 

portanto, de maneira problematizadora com a passagem na representação da memória que se 

instaurou no séc. XVIII principalmente no que concerne à atribuição de fama aos feitos 

heroicos, que encontraríamos em Simônides ou em Homero, por exemplo. Isso se dá tanto pela 

perda da crença que a memória deveria ser representada daquela maneira, quanto pelo fato de 

ser impossível monumentalizar e honrar uma guerra que a maioria da população condenava 

moralmente, que não contava com as motivações abstratas como “liberdade, democracia, honra, 

patriotismo.”43 (HARRISON, 2003, p.141) 

O próximo exemplo a ser analisado é o conto “Os mortos”, de Joyce, no qual Harrison 

encontra na imagem da neve que cai durante o conto uma função parecida com a da imagem 

das folhas secas homéricas. Vejamos de que maneira se relacionam. O momento que Harrison 

analisa encontra-se no final do conto quando os protagonistas Gabriel e Gretta voltam de um 

jantar na casa sua tia. Gretta, a partir de uma música que toca durante esse jantar, lembra-se de 

um garoto chamado Michael Furey pelo qual era apaixonada em sua infância, tipo de 

experiência que nos remete às epifanias provacadas pela memória involuntária proustiana. A 

história entre Gretta e Michael teve um final triste. Em um inverno rigoroso, Michael, mesmo 

estando gravemente doente, foi à casa de Gretta durante uma noite fria de inverno para dizer-

lhe, através da janela, que não podia viver sem ela. O garoto volta para casa e, pouco tempo 

depois, vem a falecer, de maneira que a piora do seu quadro de saúde é relacionada com o 

esforço dessa visita. No final do conto, portanto, quando o casal vai para a cama, enquanto 

Gretta dorme, Gabriel passa a refletir, olhando para a neve, sobre o destino daquele garoto que 

sua esposa amara. A partir do que Harrison chamaria de um impulso lírico, em que uma situação 

                                                 
41 N.T.: “an insult to their dignities.” 
42 N.T.: "They expected and demanded to be honored the way their fathers and grandfathers had been honored in 

previous wars. These were the Glaukos types, eager to follow their father's injunctions, eager for a patriotic 

monument that would finally authorize their pride for having served in the Vitenam." 
43 N.T.: “freedom, democracy, honour, patriotism.” 
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individual e específica leva a uma reflexão universal, Gabriel, ao invés de ter ciúmes da maneira 

como aquela história de amor entristecera sua esposa, adquire uma espécie empatia pelo garoto, 

pois percebe que seu destino era também o destino de todas as pessoas. Nesse momento, Gabriel 

olha a neve caindo e reflete sobre a inexorabilidade do destino humano: a universalização fica 

ainda mais forte quando lê no jornal que a neve cai por toda a Irlanda. Cai em todas as partes 

do país, e cai também no túmulo do garoto Michael Furey. Nesse sentido, Harrison identifica 

um tensionamento entre o caráter de universalidade épico da neve que cai em todos o lugares 

com a individualização que a lembrança do garoto proporciona a essa imagem. Tal argumento 

fica explícito na seguinte passagem: 

 

Ainda assim, à sua própria maneira esses flocos de neve são implicitamente 

individualizados também, pois a visão de Gabriel é gerada por uma imagem anterior 

de um garoto trêmulo sob uma árvore durante uma chuva noturna, dizendo a uma 

garota chamada Gretta que ele não quer mais viver. A imagem lírica e solitária de 

Michael Furey dá aos incontáveis flocos que caem silenciosamente sua palpabilidade 

sublime, quase intolerável. O espírito de Michael Furey não só anima a neve mas 

também em um sentido sutil, ainda que poderoso, é o símbolo daquilo que a neve 

simboliza – a deriva da vida em direção à morte inevitável. É como se toda a neve da 

Irlanda caísse assombrada pelo espírito deste garoto, que morreu por uma paixão que 

sua sociedade não o permitiria viver.44 (HARRISON, 2003, p.134-5) 

 

Nessa passagem analisada por Harrison podemos perceber ecos da discussão que 

propusemos no último capítulo sobre as mudanças de paradigmas na maneira de conceberem-

se tanto a produção produção literária quanto o funcionamento da representação da memória. 

Em relação à primeira mudança, podemos destacar o fortalecimento que a figuração da 

apreensão da natureza adquire, assim como a apreensão de si próprio na categoria de 

observador. Essa revelação, mediada por uma recordação de segundo grau que é compartilhada 

por sua esposa, também leva em conta o caráter instável e dependente das afecções que ganha 

força a partir do séc. XVIII. O estado epifânico de Gabriel é desencadeado inicialmente pelas 

suas reflexões sobre o carinho que sua esposa possuía por aquele pequeno garotinho, e encontra 

um correlato objetivo no cair da neve, algo passante que é relacionado com uma verdade 

universal, que cairá sobre todos os seres humanos. 

                                                 
44 N.T.: Yet in their own way these snowflakes are implicitly individuated as well, for Gabriel's vision is generated 

by a prior image of a shivering boy standing under a tree in the nocturnal rain, telling a girl named Gretta the he 

no longer wants to live. The lonely, lyrical image of Michael Furey gives countless flakes falling silently to the 

ground their sublime, almost unberable palpability. The spirit of Michael Furey not only animates the snow but in 

some sublte yet powerful sense is the symbol of that which the snow as such symbolizes - the drift of life toward 

inevitable death. It is as if all the snow over Ireland falls in a medium haunted by the soul of this boy, who died 

for a passion his society would not permit him to live. 
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Soma-se a essas qualidades algo que Rancière observa na poesia romântica e que é 

levado às últimas consequências pelo Modernismo, qual seja, aquilo que o autor francês define 

como a problematização da distinção das categorias entre alto e baixo, que eram claramente 

estabelecidas no Antigo Regime. Eric Auerbach, no último capítulo de Mímesis, analisa as 

composições de Proust, Virgínia Woolf e Joyce, assim como suas contribuições para o 

Modernismo europeu. A composição desses autores encontra-se na última fase de seu 

argumento sobre realismo em sentido lato que, para ele, signfica o tratamento sério e elevado 

da vida cotidiana. No modernismo, esse tratamento é representado pela capacidade de extrair 

importantes reflexões a partir de objetos aparentemente desimportantes, de momentos 

escolhidos ao acaso, como é o caso da meia marrom em To the lighthouse, de Virgínia Woolf, 

e da madeleine na Recherche, de Proust. Sobre a composição modernista e sua relação com 

momentos escolhidos acaso, Auerbach afirma que, nesse tipo de composição, geralmente 

“confia-se mais nas sínteses, que são obtidas mediante o exaurimento de um acontecimento 

quotidiano, do que num tratamento global cronologicamente ordenado, que persegue o tema do 

princípio ao fim.” (AUERBACH, 1987, p. 493) É importante ressaltar, no entanto, que, apesar 

de guardar uma relação parecida, diferentemente dos exemplos dados por Auerbach em que a 

recordação tem início a partir dos objetos, no caso de Gabriel suas reflexões têm início antes 

mesmo de olhar para a neve; ao se deparar com a janela de seu quarto, o protagonista de “Os 

mortos” passa então a relacionar sua reflexão com aquela imagem que viu posteriormente. 

No estudo de Harrison encontramos, portanto, algumas linhas de força decisivas: como 

a maneira que humanizamos a terra ao enterrar nossos mortos e possibilitar que eles, assim, 

habitem em nós; a maneira como a nossa própria linguagem reflete um passado que, em última 

instância, reflete nossos próprio mortos, seus criadores; o costume do luto e do ritual funeral 

como a separação entre a imagem dos restos mortais e uma nova imagem daquela pessoa que, 

desse modo, poderá habitar entre os vivos por meio de uma imagem póstuma; assim como os 

dois exemplos de representação do luto no séc. XX. Todos esses aspectos da nossa relação com 

os mortos convergem, em última instância, para o que Harrison chama de instituições, 

entendidas como aquelas que são responsáveis por transmitir o legado de nossos mortos. A 

responsabilidade de transmissão desse legado, uma vez relacionado às nossas instituições 

transcende o campo de memória pessoal, adquirindo um escopo maior.  

Uma vez que já apontamos na obra de Proust e Wordsworth de que maneira 

determinadas figuras adquirem essa sobrevida, essa imagem póstuma, de que fala Harrison, 

gostaríamos de concentrarmo-nos, portanto, em um ponto que ainda não tocamos, qual seja, o 
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aspecto social desse contato entre vivos e mortos, assim como a transmissão de seu legado. Para 

atingir esse fim, apresentaremos o tratamento que uma figura em específico recebe na 

Recherche. Trata-se de uma das figuras mais exemplares para Marcel, um dos homens que 

mais influênciará o seu modo de entender o mundo, as relações sociais e afetivas: o Sr. Charles 

de Swann. Veremos, de que maneira este que é um dos personagens principais da obra 

proustiana passa por diversos estágios, desde o início do livro, quando goza de grande prestígio, 

até os últimos livros da série, quando sofre um processo de exclusão pela sociedade em que 

vivia, de maneira que sua morte e a sua imagem póstuma são retratadas de maneira bastante 

problemáticas e apagadas. Dizemos apagada pois, devido a diversos motivos, principalmente 

por causa da sua posição em relação ao julgamento de Dreyfus, que havia dividido fortemente 

as opiniões na França, Swann é praticamente colocado em uma situação de apagamento perto 

do momento da sua morte. Após a sua morte, como veremos, a sua figura é ainda mais apagada 

socialmente. Como contraponto tensionador desse apagamento, haverá a figura do narrador que 

tentará fazer jus a essa figura injustiçada ao longo da obra. 

Para entender essa tensão que o tratamento dado pelo narrador à figura de Swann 

estabelece com a tentativa de apagamento por meio dos membros da sociedade em que vivia, 

levaremos em conta a discusão que apresentamos em Harrison sobre o processo de luto como 

produção de uma imagem póstuma estabilizada, que pode habitar, de algum modo, o reino dos 

vivos. No entanto, devemos considerar também o aspecto desestabilizador dessa imagem, sobre 

o qual Harrison pouco fala. Para isso, gostaríamos de apresentar o conceito de larva como 

imagem fantasmagórica e desestabilizadora que o filósofo Giorgio Agamben (1942) desenvolve 

em seu texto “O país dos brinquedos – Reflexões sobre a história e sobre o jogo”. 

Agamben inicia seu texto demonstrando de que modo o rito e o jogo têm o papel de 

estabilizar ou desestabilizar a temporalidade humana. Como observa, seguindo um método de 

investigação antropológica que remete a Claude Lévis-Strauss (1908-2009), o rito, nas 

sociedades ditas frias em que as modificações em sua estrutura acontecem de forma lenta e 

pouco perceptiva, tem o papel de marcar o tempo e estabilizar o calendário. O jogo por sua vez 

tem o papel de liberar a criança do ciclo da temporalidade humana, proporcionando uma 

desestabilização dessa temporalidade. O exemplo que Agamben nos dá encontra-se no mundo 

dos brinquedos, na história de Pinóquio, onde todos eram crianças e não se havia a sensação de 

que o tempo passasse. Essa é mesma sensação que uma criança experimenta ao brincar com 

algo. Utilizando os conceitos linguísticos de diacronia e sincronia, o autor demonstra de que 
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maneira essas operações se dão, ao modificar a noção de temporalidade humana, o que fica 

expresso na seguinte passagem:  

 

Desenvolvendo esta definição à luz das considerações precedentes, podemos afirmar 

que a função do rito é a de acomodar a contradição entre passado mítico e presente, 

anulando o intervalo que os separa e reabsorvendo todos os eventos na estrutura 

sincrônica. O jogo, por sua vez, oferece uma operação simétrica e oposta: ele tende a 

romper a conexão entre passado e presente e a resolver e fragmentar toda a estrutura 

em eventos. Se o rito é, então, uma máquina para transformar diacronia em sincronia, 

o jogo é, opostamente, uma máquina para transformar sicnronia em diacronia. 

(AGAMBEN, 2005, p.89-90)  

 

No entanto, o autor deixa claro que não existiria uma sociedade em que houvesse apenas o 

tempo sagrado em estado puro ou uma sociedade em que houvesse apenas o tempo do jogo. Na 

verdade, essas tendências opostas entrelaçam-se e ajudam a definir cada sociedade, desde as 

mais frias, em que o rito possui um papel mais efetivo, até as mais quentes, em que o jogo toma 

esse lugar de protagonista. A partir desse argumento, Agamben entra de fato no momento de 

seu texto que nos interessa e que será caro à nossa leitura da imagem de Swann durante a 

Recherche. Ao argumentar que não existe sociedade em que haja somente o jogo, como 

libertação do tempo, ou somente o rito, como ordenação do tempo, Agamben passa a analisar 

um trecho da Ilíada, em que rito e jogo funcionam em conjunto. Isso acontece quando o melhor 

amigo de Aquiles, Pátroclo, é assassinado durante a guerra. Para Aquiles, aquela era uma perda 

irreparável, de modo que a dor do seu luto é uma das passagens mais marcantes de toda a obra 

de Homero. Também para o exército a perda de um guerreiro valoroso havia sido substancial, 

de modo que Aquiles decide organizar uma espécie de jogos olímpicos em honra a Pátroclo, na 

qual os competidores demonstrariam sua destreza física e conquistariam prêmios. Nesse 

momento, Agamben passa a falar das cerimônias fúnebres de modo geral, a partir desse 

exemplo da Ilíada. Assim como diz Harrison, Agamben afirma que o objetivo dos ritos 

fúnebres seria o de estabilizar a incômoda imagem do morto assim como aplacar a dor da perda 

por parte dos familiares. Em outras palavras a imagem do morto, após a cerimônia ritual, perde 

aquela relação entre diacronia e sincronia que é própria da temporalidade humana. Perdendo o 

índice de passagem do tempo (a diacronia), resta, após a cerimônia ritual, apenas uma imagem 

estável e sincrônica do morto. O ponto chave para nós, e é esse o ponto que falta em Harrison, 

encontra-se entre o momento da morte e o ritual efetivamente estabilizador, em que existe o 

que Agamben chama de larva, uma espécie de figura instável, um fantasma, "um ser vago e 

ameaçador que permanece no mundo dos vivos e retorna aos lugares frequentados pelo 

defunto." (AGAMBEN, 2005, p.99) O objetivo do ritual funerário, desse modo, está ligado à 
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estabilização dessa imagem, expulsando o fantasma do tempo humano e enviando-o para o 

reino dos mortos, onde há apenas sincronia. Como afirma Agamben, o ritual não pode deixar 

nenhum resíduo dessa figura fantasmagórica sob a pena de ela adquirir um eterno vagar. Tal 

passagem fica expressa na seguinte passagem: “A larva é, pois, um significante da sincronia 

que se apresenta ameaçadoramente no mundo dos vivos como significante instável por 

excelência, que pode assumir o significado diacrônico de um perpétuo vagar (alástor, o vagante, 

chamavam os gregos o espectro do insepulto) e de uma impossibilidade de fixar-se em um 

estado definido.” (AGAMBEN, 2005, p.100-1) A larva, como resíduo instável da morte 

humana, será para nós de grande auxílio quando analisarmos o tratamento por que a figura de 

Swann passa ao longo da Recherche.  

Nossa análise, desse modo, visa a entender os diversos estágios por que essa figura de 

Swann passa durante a obra, desde o início, em que o seu prestígio é grande, passando pelo 

momento da sua doença e posterior morte, em que ele já não conta com grande prestígio social, 

e, por fim, a tentativa de apagamento de sua existência por parte da sua esposa e filha. Será 

importante perceber que, muitas vezes, a forma como o narrador enxerga Swann não é 

compatível com a forma como a sociedade no geral o vê, o que contribuirá no final da série 

para que a tentativa de apagamento não seja tão bem sucedida por parte da sua família e da 

sociedade, colocando-lhe nessa condição instável de larva sobre a qual Agamben fala. 

Desde o primeiro livro até o final, Charles Swann aparece de muitas formas e em muitos 

estágios diferentes da Recherche. No início, ele aparece como amigo dos pais do narrador, 

aquele que os visita todas as noites e impede que a mãe de Marcel lhe dê beijos de boa noite, 

fato extremamente perturbador para o pequeno heroi. Após esse início, em que toda a 

arquitetura da obra é esboçada, após o narrador contar sobre a rotina da sua infância, um 

capítulo significativo é inserido neste primeiro volume: “Um amor de Swann”. Para aqueles 

que iniciam Em Busca do Tempo Perdido sem conhecer minimamente a arquitetura básica 

dos sete livros, essa história parece não se encaixar muito bem com a história do personagem 

principal, pois não lhe diz respeito. Somente no decorrer dos sete livros é que o leitor começa 

a perceber sua devida importância. Nesse momento, Swann é apresentado como um homem 

culto e muito bem relacionado, que acaba se apaixonando por uma mulher extremamente 

frívola, Odette de Crecy. A maioria da sociedade não consegue acreditar que um homem tão 

inteligente e refinado estivesse apaixonado por uma cocote, uma espécie de prostituta de luxo, 

que ganhava a vida explorando homens endinheirados. No final do primeiro livro, à época da 

infância de Marcel, Swann, por meio da sua imagem de cavalheiro culto e com perfeito domínio 
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do tato social, aparece como um ídolo para o pequeno personagem. É ele quem desperta o 

interesse do jovem Marcel pelo litoral francês de Balbec. É pela filha dele também que o jovem 

personagem se apaixona no final desse primeiro livro. No início do segundo livro, ainda cercado 

por essa aura de prestígio, Swann é apresentado como o pai da primeira paixão de Marcel, 

aquele cuja confiança, amizade e admiração o garoto quer conquistar, cuja casa passa a 

frequentar. Nesse momento, ainda com prestígio social, Charles é visto pelo personagem como 

alguém praticamente intocável, alguém que pode influenciar em seus nervos e que pode 

inclusive fazer com que ele perca a vontade de escrever de tanta ansiedade, como fica claro na 

seguinte passagem:  

 

Mas quando a casa deles me foi aberta, mal eu me sentava em meu escritório, eu me 

levantava e corria para casa deles. E uma vez que eu tinha deixado a casa deles e 

voltado para a minha, meu isolamento era só aparente, meu pensamento não podia 

mais remontar a corrente do fluxo de palavras pela qual eu me deixava maquinalmente 

conduzir por horas45. (PROUST, 1954, v.1, p.579) 

 

E podemos dizer que a figura de Swann, durante o segundo livro todo segue basicamente 

essa chave. Essa figura começa a apagar-se a partir de O caminho de Guermantes. Como o 

terceiro livro representa basicamente a entrada do jovem Marcel no círculo social dos 

Guermantes, assim como a sua amizade com Robert de Saint-Loup, Charles pouco figura nele 

Como veremos, a sua maior aparição encontra-se no final desse volume, quando já está doente 

e sabe que vai morrer. Apesar de não participar tanto do enredo, o seu principal problema com 

a sociedade, devido ao seu posicionamento político, já é prenunciado nas primeiras conversas 

que Marcel tinha com Robert: o caso Dreyfus.  

De maneira geral, tratou-se de um julgamento que dividiu drasticamente a opinião da 

população francesa no final do séc. XIX, pois Albert Dreyfus, um oficial judeu, foi acusado de 

ter se comunicado secretamente com um militar alemão chamado Schwartzkoppen, sendo 

condenado injustamente por traição ao Estado francês. A partir dessa injustiça, o caso dividiu 

a França entre os dreyfusistas - aqueles que acreditavam em sua inocência - e os anti-

dreyfusistas – aqueles que o declaravam culpado. A filósofa alemã Hannah Arendt (1906-1975), 

em seu livro Origens do Totalitarismo, argumenta que o caso teve tanta pregnância nesse 

momento da França por dois principais motivos: a desconfiança geral da população com relação 

                                                 
45 N.T.: “Mais quand leur demeure me fut ouverte, à peine je m'étais assis à mon bureau de travail que je me 

levais et courais chez eux. Et une fois que je les avais quittés et que j'étais rentré à la maison, mon isolement n'était 

qu'apparent, ma pensée ne pouvait plus remonter le courant du flux de paroles par lequel je m'étais laissé 

machinalement entraîner pendant des heures.” 
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ao funcionamento pleno das instituições; e o ódio incitado contra os judeus por uma parcela da 

população, principalmente pela parte jesuíta do clero. (ARENDT, 1989, p.115) Sobre o 

primeiro motivo, Arendt afirma que o fato de o julgamento ter ocorrido no final do séc. XIX 

fez com que se colocassem à prova noções construídas recentemente após as revoluções pelas 

quais a França havia passado, como, por exemplo, a noção de que todos os homens são iguais 

perante à lei, assim como as recém-criadas instituições francesas. A animosidade tomou conta 

do debate público à medida que se colocava em discussão o julgamento de um homem 

supostamente inocente. 

O segundo argumento, mais complexo, é colocado pela autora como um possível motivo 

para a perseguição de Dreyfus. Não se sabe, diz Arendt, se o que houve com Dreyfus foi um 

erro judicial de fato, ou uma tentativa de tomar “o primeiro judeu que galgou um posto no 

Estado-Maior” como bode expiatório de uma onda de ódio contra todo um grupo social 

(ARENDT, 1989, p.127). Em todo caso, a onda de anti-semitismo na França do final do séc. 

XIX tomou proporções suficientes para ser ignorada, estando sempre colada ao debate sobre 

Dreyfus. Dessa maneira, Arendt remonta às condições de possibilidade que permitiram a 

emergência de tal fato.  

O primeiro deles foi o que ela chamou de escândalo da Companhia do Panamá, uma 

espécie de estatal que faliu na década de oitenta do séc. XIX por envolver casos de corrupção 

entre o Estado francês e a iniciativa privada, tendo como intermediários quase que 

exclusivamente judeus, como Jacques Reinach e Cornélius Herz. Assim, embora não 

estivessem no comando das operações, os judeus passaram crescemente a serem tomados como 

bodes expiatórios desse fracasso de uma instituição francesa, como Hannah Arendt nos mostra 

na seguinte passagem:  

 

As duvidosas transações de Reinach e de seus cúmplices nem chegaram a levar à 

riqueza permanente. Tudo o que fizeram foi envolver em trevas mais profundas as 

relações misteriosas e escandalosas existentes entre o negócio e a política. Esses 

parasitas de um corpo corrupto serviam para proporcionar a uma sociedade 

completamente decadente um álibi extremamente perigoso. Como eram judeus, 

tornava-se possível transformá-los em bodes expiatórios quando fosse mister aplacar 

a indignação do público. (ARENDT, 1989, p.121) 

 

Outro responsável pela incitação do ódio anti-semita nessa época, afirma Arendt, foi a própria 

Igreja Católica. Dentro dela, o que fez-lhe tomar um viés anti-semita foi sua denominação 

jesuíta, que detinha grande poder desde o séc. XIX. Como uma das provas fornecidas para a 

raiz anti-semita dos jesuítas, a autora cita o fato de que qualquer um que desejasse tornar-se 
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membro da congregação deveria provar que não possuía nenhuma ascendência judia até a 

quarta geração. Soma-se a isso que os judeus passam nesse período a ocupar importantes cargos 

no exército, o que deixa os jesuítas bastante contrariados por pensar que havia nessa instituição 

representantes que não se submetiam à sua influência. Os jesuítas passam, então, a fomentar 

dentro do próprio exército, a partir de pessoas de sua influência, o ódio aos judeus. 

Esse início de incitação de ódio contra os judeus antigiu um setor específio da 

população, o qual Arendt denomina a ralé. Por ralé, a autora entende os resíduos de todas as 

classes, que bradavam por um “homem forte”, por “um grande líder”; pessoas violentas que 

alimentavam grande ódio pelas instituições pois não se viam representadas nelas. Na seguinte 

passagem, a autora demonstra de que maneira as classes dominantes disseminaram a essa ralé 

o ódio aos judeus, legitimando, por meio de discursos, as práticas violentas que ela passara a 

ter:   

 

A alta sociedade e os políticos da Terceira República haviam apresentado à ralé 

francesa uma série de escândalos e fraudes públicas. Invadia-os agora um tenro 

sentimento de familiaridde partena por seu rebento, um sentimento misto de 

admiração e medo. O menos que a sociedade podia fazer por sua filha era protegê-la 

com palavras. Enquanto a ralé tomava de assalto as lojas dos judeus e os agredia na 

rua, a linguagem da alta sociedade fazia com que a violência intensa e verdadeira, 

parecesse inócua brincadeira de criança. (ARENDT, 1989, p.129) 

 

Estão lançadas a partir de então as condições de possibilidade para que a sociedade francesa se 

dividisse em uma disputa discursiva no mínimo acirrada, para sermos gentis.  

Do lado dos que defendiam Dreyfus, Hannah Arendt afirma que esses apoiadores não 

formavam um grupo social coeso. Sua família, isolada, tentava “técnicas atrapalhadas e 

bizarras” para tentar absolvê-lo, enquanto que muitos intelectuais que foram a público defender 

Dreyfus acabaram sendo processados e exilados, como foi o caso de Émile Zola (1840-1902) 

por causa de seu polêmico artigo entitulado “J’accuse”. Qualquer ponto de vista discrepante 

poderia causar discussões que não raro levavam a graves consequências. E é nesse contexto que 

a posição dreyfusista de Swann, além de sua ascendência judia, causaram-lhe problemas em 

seu círuclo social. 

No fim das contas, Dreyfus passa por um segundo julgamento, quando já era claro para 

uma grande parte da população que ele era inocente. No entanto, durante esse julgamento, o 

exército ainda sustentava que o militar era culpado, mesmo com fortes evidências de que as 

cartas encontradas foram escritas por outro oficial francês. Hannah Arendt observa que para 

algumas outras pessoas era inimaginável pensar que as instâncias superiores podiam errar de 
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tal forma. (cf. ARENDT, 1989, p.128) Esse argumento ajuda-nos a entender por que por 

exemplo, na Recherche, encontramos posições como a da mãe de Robert. Em uma conversa 

entre Marcel, Robert e Rachel, quando falavam sobre o julgamento de Dreyfus, a moça 

sensibiliza-se ao pensar que um inocente poderia estar preso injustamente. Nesse momento, ela 

comenta que a mãe de Robert, “uma mulher piedosa, diz que é necessário que ele permaneça 

na ilha do Diabo, mesmo se for inocente.”46 (PROUST, 1954, v.2, p.164) 

Desse modo, voltando à Recherche, como Swann era judeu e dreyfusista e a maioria do 

círculo social que ele frenquentava era antidreyfusista, toda esta situação começou a tornar-se 

um problema para ele. Uma das primeiras críticas quanto a sua posição política aparece 

justamente no final do terceiro livro, quando ele visita o casal de Guermantes, em uma cena 

bastante melancólica. O motivo da visita é o pedido por parte do casal para que Swann avaliasse 

uma obra de arte que eles haviam comprado. No entanto, uma espécie de tensão começa a 

construir-se antes mesmo da sua chegada, pois o casal estava se preparando para uma festa para 

a qual Swann não fora convidado. A observação, dotada de um tom de crítica, é feita então pelo 

duque de Guermantes ao jovem Marcel:  

 

(Sem isso, pensais! meu primo que tem um ataque quando vê um judeu a cem metros. 

Mas enfim, agora isso se agrava com o caso Dreyfus, Swann deveria compreender 

que ele deveria, mais do que qualquer outro, cortar todos os laços com essas pessoas, 

mas, ao contrário, ele tem dito coisas desagradáveis)47 (PROUST, 1954, v.2, p.579) 

 

A avaliação do quadro é feita enquanto a duquesa se arruma com bastante pressa para a 

recepção. Nesse meio tempo, Marcel e Charles conversam sobre o Caso, elaborando hipóteses 

sobre quem estava a favor ou contra o general julgado. Neste momento, podemos perceber que 

o heroi já possuía uma visão mais crítica do seu ídolo, demonstrando dicotomicamente que, se 

sua posição em relação ao caso Dreyfus havia lhe causado problemas em relação à sociedade, 

assim como seu casamento com Odette lhe causara outrora, por outro lado, indiretamente, 

forneceu-lhe certa coragem moral, à medida que o ligava novamente com sua raiz judia e o 

tornava disposto a tomar posição em uma ditatribe que poderia lhe custar muito caro: 

 

O dreyfusismo tinha rendido a Swann uma ingenuidade extraordinária e fornecido à 

sua forma de ver um impulso, um descarrilhamento mais notáveis ainda que tinha 

feito outrora seu casamento com Odette; esta nova desclassificação seria melhor 

chamada de reclassificação e era honorável para ele, pois lhe fazia retornar à via pela 

                                                 
46 N.T.: “une femme pieuse, dit qu'il faut qu'il reste à l'île du Diable, même s'il est innocent” 
47 N.T.: “(Sans ça, vous pensez! mon cousin qui tombe en attaque quand il voit un Juif à cent mètres.) Mais enfin 

maintenant ça s'aggrave de l'affaire Dreyfus, Swann aurait dû comprendre qu'il devait, plus que tout autre, couper 

tout câble avec ces gens-là, or, tout au contraire, il tient des propos fâcheux.»  
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qual tinham vindo os seus e de onde ele tinha desviado os seus encontros 

aristocráticos.48 (PROUST, 1954, v.2, p.582) 

 

Após essa conversa, o casal deseja partir para o jantar. A perda do prestígio de Swann 

em relação à sociedade fica mais uma vez evidente, pois, neste momento da história, ele já sabe 

que está doente e tem pouco tempo de vida. Charles deseja contá-lo a seus amigos. No entanto, 

tomados por uma pressa e impulsionados pelo desejo mundano de ir à recepção, eles desdenham 

de sua situação. O duque, com extrema pressa, pede para que Swann e Marcel partam, pois ele 

e sua esposa já estavam atrasados para a festa. Como explica o duque, a Sra. de Saint-Euverte, 

a anfitriã, faz questão de que todos estejam  no jantar às oito em ponto. O que pareceria apenas 

uma insensibilidade por parte do duque de Guermantes é ainda mais agravada quando ele 

percebe que sua esposa está usando um vestido vermelho com sapatos pretos. Neste momento, 

ele afirma que ela não poderia ir à festa sem combinar os sapatos e o vestido. Ordena-lhe, assim, 

que vá colocar sapatos corretos. Nesse momento, Oriane fica bastante constrangida e lembra ao 

duque o que eles haviam falado a Swann: eles não têm tempo, pois deveriam partir para o jantar. 

No entanto, o duque não parece compreender ou se importar com o fato de agir com dois pesos 

e duas medidas diferentes no mesmo momento, colocando seus costumes mundanos à frente da 

atenção e sensibilidade que deveria dispensar a um amigo doente. Agora, para a troca de 

sapatos, eles têm todo o tempo do mundo:  

 

Mas não, não; nós temos todo o tempo. São apenas dez para as oito, nós não 

gastaremos dez minutos para chegar ao parque Monceau. E depois, enfim, o que é que 

deseja? Que fossem oito e meia! Eles esperariam; mas você não pode, no entanto, ir 

com um vestido vermelho e sapatos pretos. Além do mais, não seremos os últimos, 

ande, há os Sassenage, você sabe que eles não chegam nunca antes de vinte para as 

nove.49 (PROUST, 1954, v.2, p.597)  

 

O narrador da Recherche adquire um tom bastante objetivo nesse momento, sem comentar que, 

para ele e Swann, aquela situação revelava a extrema ignorância e mundanidade do casal que, 

no início deste lívro são vistos quase que como semideuses intocáveis pelo pequeno Marcel. 

Toda a família Guermantes, que desepertara tanto os ânimos e a imaginação do heroi, passa a 

                                                 
48 N.T.: “Le dreyfusisme avait rendu Swann d'une naïveté extraordinaire et donné à sa façon de voir une impulsion, 

un déraillement plus notables encore que n'avait fait autrefois son mariage avec Odette; ce nouveau déclassement 

eût été mieux appelé reclassement et n'était qu'honorable pour lui, puisqu'il le faisait rentrer dans la voie par 

laquelle étaient venus les siens et d'où l'avaient dévié ses fréquentations aristocratiques.  

 
49 N.T.: “Mais non, nous avons tout le temps. Il n'est que moins dix, nous ne mettrons pas dix minutes pour aller 

au parc Monceau. Et puis enfin, qu'est-ce que vous voulez, il serait huit heures et demie, ils patienteront, vous ne 

pouvez pourtant pas aller avec une robe rouge et des souliers noirs. D'ailleurs nous ne serons pas les derniers, allez, 

il y a les Sassenage, vous savez qu'ils n'arrivent jamais avant neuf heures moins vingt.” 
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progressivamente perder seu encanto e pregnância, de modo que, como veremos, serão 

figuradas como pessoas bastante frívolas no final da série. Mesmo sem comentar essa desilusão 

nesse momento em específio, o narrador da Recherche faz com que Swann, com bastante tato 

e classe que lhe eram próprios, comente sobre os sapatos da duquesa, deixando bastante claro 

que havia percebido a falta de tato dos amigos, o que deixa a duquesa ainda mais constrangida: 

“-Não está feio – disse Swann -: eu já tinha reparado nos sapatos pretos que, absolutamente, 

não me chocaram.”50 (PROUST, 1954, v.2, p.597) 

Já no final deste episódio, o duque tenta consolá-lo da maneira menos sensível possível. 

Isso acontece quando Charles recusa um convite seu para visitar a Itália, dizendo que já estará 

morto na ocasião da visita. A melhor coisa que o duque pode falar para animá-lo aparece entre 

um novo pedido para que ele e Marcel fossem embora, para não atrasarem mais a duquesa, e 

uma tentativa de dizer algo sensível a seu amigo: “-E além disso tu, não te deixes abater por 

estas tolices dos médicos, que diabo! Eles são uns asnos! Tu estás forte como a ponte nova. Tu 

enterrarás a todos nós!”51 (PROUST, 1954, v.2, p.597)  

Em Sodoma e Gomorra, a aparição decisiva de Swann para o nosso trabalho encontra-

se logo no começo, em um sarau dos Guermantes. Há duas coisas importantes nesta passagem. 

A primeira está ligada à descrição física da velhice e doença de Swann, enquanto que a segunda 

está ligada a uma espécie de desconforto que se instaura do sarau por causa de uma conversa 

entre ele e o príncipe de Guermantes sobre a qual todos comentavam. Sobre as descrições físicas 

da doença de Swann, a coisa mais interessante a ser frisada talvez seja o fato de o narrador 

associar os traços do seu sofrimento – pois a morte já inserira os “traços no seu rosto” - aos seus 

traços judeus: 

 
De qualquer maneira, pode ser que nele, nestes últimos dias, a raça fazia aparecer mais 

acusadamente o tipo físico que a caracterizava, ao mesmo tempo que o sentimento de 

uma solidariedade moral para com os outros judeus, solidariedade que Swann parecia 

ter esquecido toda sua vida, e que, enxertados uns sobre os outros, a doença mortal, o 

caso Dreyfus e a propaganda anti-semita tinham avivado.52 (PROUST, 1954, v.2, 

p.685) 

 

                                                 
50 N.T.: “Ce n’est pas laid, dit Swann, et j’avais remarqué les souliers noirs qui ne m’avaient nullement choqué.” 
51 N.T.: “—Et puis vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins, que diable! Ce sont des ânes. 

Vous vous portez comme le Pont-Neuf. Vous nous enterrerez tous!” 
52 N.T.: “D'ailleurs peut-être chez lui, en ces derniers jours, la race faisait-elle apparaître plus accusé le type 

physique qui la caractérise, en même-temps que le sentiment d'une solidarité morale avec les autres Juifs, solidarité 

que Swann semblait avoir oubliée toute sa vie, et que, greffées les unes sur les autres, la maladie mortelle, l'affaire 

Dreyfus, la propagande antisémite, avaient réveillée.”  
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Nesse contexto de degradação física e desprestígio social, até mesmo o narrador já não 

é afetado pela figura de Swann tanto quanto era no segundo livro, embora isso não signifique, 

de forma alguma, que Marcel o desprezasse. Mesmo assim, o narrador comenta que Charles, 

naquele momento, já não possuía tanto apelo para ele: 

 
Mas eu não podia poderia evitar de ficar abalado com o tanto ele mudara para mim. 

Este homem, excelente, culto, que eu estava bem longe de ficar entediado quando 

encontrava, eu não conseguia compreender como eu pudera atribuí-lo outrora de um 

mistério tal como sua aparição dos Champs-Elysées me fazia bater o coração ao ponto 

de eu ter vergonha de me aproximar de seu manto forrado de seda; e que, à porta do 

apartamento onde vivia tal ser, eu não podia tocar a campanha sem ser surpreendido 

de uma perturbação e um temor infinitos.53 (PROUST, 1954, v.2, p.690) 

 

Os dois encontram-se e Marcel está curioso para saber o que Swann havia conversado 

com o príncipe de Guermantes. Os convidados diziam que o príncipe havia pedido para que 

Swann se retirasse devido a suas preferências políticas. Charles está disposto a revelar para 

Marcel o que havia conversado com o príncipe. No entanto, eles são diversas vezes 

interrompidos pela mundanidade representada pelo Sr. de Charlus, que sempre se aproxima 

para fazer comentários frívolos. Quando conseguem ficar a sós, Swann revela o que havia se 

passado: na verdade, o príncipe gostaria de pedir desculpas em segredo - é bom frisar que ele 

não gostaria de admitir tal coisa em público- pois havia descoberto que Dreyfus era na verdade 

inocente. Um pedido de desculpas que é bastante significativo para Swann, embora seja feito 

de forma confidencial. 

 Passamos, então, para A prisioneira, quinto volume da série. É justamente neste volume 

que Charles falece. É interessante perceber que, diferentemente do que se poderia esperar, a 

morte de Swann, da forma e no momento em que é retratada, aparentemente não possui grande 

importância para o desenvolvimento do enredo. Dizemos isso pois ela encontra-se comprimida 

entre a história de amor de Marcel e Albertine e uma visita que o narrador faz aos Verdurin. A 

maneira como o nosso heroi toma conhecimento do ocorrido é por meio de uma notícia de 

jornal que, apesar de fazer jus à importância de Swann, possui um tom tipicamente objetivo: 

“Nós viemos a saber, com um vivo pesar, que o Sr. Charles Swann sucumbiu ontem em Paris, 

                                                 
53 N.T.: “Mais je ne pouvais m'empêcher d'être frappé combien davantage il avait changé par rapport à moi. Cet 

homme, excellent, cultivé, que j'étais bien loin d'être ennuyé de rencontrer, je ne pouvais arriver à comprendre 

comment j'avais pu l'ensemencer autrefois d'un mystère tel que son apparition dans les Champs-Elysées me faisait 

battre le coeur au point que j'avais honte de m'approcher de sa pèlerine doublée de soie; qu'à la porte de 

l'appartement où vivait un tel être, je ne pouvais sonner sans être saisi d'un trouble et d'un effroi infinis.” 
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em sua mansão, vítima de uma doença dolorosa.”54 (PROUST, 1954, v.2, p.199) A nota 

continua por meio de uma pequena biografia e de um comunicado sobre os rituais fúnebres. 

Narrativamente, as reflexões do narrador sobre o fato são mais interessantes que a própria 

notícia de jornal e ajudam-nos a perceber aquela situação fantasmagórica que Swann adquire 

nesse momento por meio de duas declarações que se tensionam entre si. A primeira dá-se logo 

depois que o narrador lê a notícia. Nesse momento, ele começa a refletir sobre o fato de pessoas 

mais importantes serem menos afetadas pelo esquecimento e pela “decomposição da morte”. 

As pessoas importantes, aquelas que possuem algum título, de alguma maneira continuam vivas 

devido à repercussão de sua morte. Swann encontra-se em um meio termo: apesar de não 

possuir título de nobreza, era uma personalidade intelectual e artística, o que lhe possibilitou 

“durar um pouco mais”. No entanto, a sobrevida de Swann, a sua existência a partir da sua 

morte, será proporcionada, de certa maneira, por Marcel enquanto narrador, como ele afirma, 

na seguinte passagem, ao interpelar o próprio Swann, que já está morto:  

 

E no entanto, caro Charles Swann, a quem eu conhecera quando eu era ainda tão novo 

e tu tão perto do túmulo, é porque aquele que tu devias considerar um pequeno imbecil 

fez de ti o herói de um de seus romances, e que por isso se volta a falar de ti e que por 

isso viverás.55 (PROUST, 1954, v.3, p.199)  

 

A afirmação que tensiona a sobrevida proporcionada pelo autor da obra aparece na página 

seguinte. Pois, se o autor fará o possível para que Charles ganhe uma sobrevida após sua morte, 

há, por outro lado, fatos que se perderam completamente no momento em que ele perece, fatos 

aos quais Marcel não poderá nunca mais ter acesso:  

 
É necessário acrescentar também (e isto me tornou a morte de Swann mais dolorosa 

que qualquer outra, ainda que estes motivos não tivessem relação com a estranheza 

individual de sua morte) que eu não fora ver Gilberte como eu prometera na casa da 

princesa de Guermantes; que ele não me contara aquela “outra razão” a que ele aludira 

naquela noite, pela qual ele me escolhera como confidente de seus tratamentos com o 

príncipe; que mil questões me retornavam (como bolhas subindo do fundo da água), 

que eu gostaria de lhe propor sobre os assuntos mais diferentes: sobre Ver Meer, sobre 

o Sr. De Mouchy, sobre ele mesmo, sobre uma tapeçaria de Boucher, sobre Combray, 

questões sem dúvida pouco urgentes, uma vez que as adiava dia após dia, mas que me 

pareciam capitais desde que, seus lábios estando cerrados, a resposta não viria mais.56 

(PROUST, 1954, v.2, p.200) 

                                                 
54 N.T.: “Nous apprenons avec un vif regret que M. Charles Swann a succombé hier à Paris, dans son hôtel, des 

suites d’une douloureuse maladie.” 
55 N.T.: “Et pourtant, cher Charles Swann, que j’ai connu quand j’étais encore si jeune et vous près du tombeau, 

c’est parce que celui que vous deviez considérer comme un petit imbécile a fait de vous le héros d’un de ses 

romans, qu’on recommence à parler de vous et que peut-être vous vivrez.” 
56 N.T.: “Il faut ajouter aussi (et cela me rendit longtemps la mort de Swann plus douloureuse qu’une autre, bien 

que ces motifs n’eussent pas trait à l’étrangeté individuelle de sa mort) que je n’étais pas allé voir Gilberte comme 

je le lui avais promis chez la princesse de Guermantes ; qu’il ne m’avait pas appris cette « autre raison » à laquelle 
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A partir daí, social e narrativamente o ídolo de Marcel apaga-se cada vez mais. Na 

grande parte das vezes em que é citado, aparece como um parâmetro, uma lente pela qual o 

próprio narrador enxerga seu amor com Albertine, pois o romance ciumento e obsessivo que 

Swann mantinha com Odette torna-se uma história exemplar para Marcel. As mesmas 

desconfianças que Swann tinha em relação à sua amada, o jovem heroi terá em relação a 

Albertine, influenciado pela história de seu ídolo. Bastante significativo, entrando no penúltimo 

livro da série, é o fato de Odette e Gilberte terem herdado de Swann uma grande quantia em 

dinheiro, o que lhes possibilitou realizar um típico casamento de sua época: aquele em que 

temos de um lado um burguês rico sem nobreza, e de outro um nobre que não possui mais 

dinheiro algum. Odette casa-se então com Forcheville, que adota Gilberte. A partir daí, 

podemos perceber durante toda narrativa uma tentativa por parte de mãe e filha de silenciarem 

e apagarem o nome de Swann de suas histórias. Gilberte, como observa o narrador, passa a ter 

vergonha de ser comparada com o pai e prefere não estar por perto quando outras pessoas 

descobrem que ela é na verdade filha de Swann, tentando “dissimular suas origens”. Uma 

análise da sua assinatura por parte do narrador, atividade que ele aprecia bastante, parece ilustrar 

de que falamos: 

 
Como o afastamento faz as coisas mais pequenas, mais incertas, menos perigosas, 

Gilberte preferia não estar perto das pessoas no momento em que elas descobriam que 

ela era nascida Swann. E como estamos perto das pessoas que são representadas, 

assim como podemos representar as pessoas lendo seus jornais, Gilberte preferia que 

os jornais lhe chamassem de Srta. De Forcheville. É verdade que para os escritos pelos 

quais ela própria tinha a responsabilidade, ela gastou algum tempo nesta transição ao 

assinar G. S. Forcheville. A verdadeira hipocrisia nessa assinatura era manifestada 

menos pela supressão das outras letras do nome de Swann do que daquelas do nome 

de Gilberte. Com efeito, ao reduzir inocentemente o primeiro nome a um simples G., 

a Srta. De Forcheville parecia insinuar a seus amigos que a supressão aplicada ao 

nome de Swann não era mais que um motivo de abreviação. Ela própria dava uma 

importância particular ao S, ao fazer um tipo de longa cauda que vinha cortar o G, 

mas que sentíamos ser transitória e destinada a desaparecer como aquela que, ainda 

longa no macaco, não existe mais no homem.57 (PROUST, 1954, v.3, p.587) 

                                                 
il avait fait allusion ce soir-là, pour laquelle il m’avait choisi comme confident de son entretien avec le prince ; 

que mille questions me revenaient (comme des bulles montant du fond de l’eau), que je voulais lui poser sur les 

sujets les plus disparates : sur Ver Meer, sur M. de Mouchy, sur lui-même, sur une tapisserie de Boucher, sur 

Combray, questions sans doute peu pressantes puisque je les avais remises de jour en jour, mais qui me semblaient 

capitales depuis que, ses lèvres s’étant scellées, la réponse ne viendrait plus.” 
57 N.T.: “Comme l’éloignement rend les choses plus petites, plus incertaines, moins dangereuses, Gilberte préférait 

ne pas être près des personnes au moment où celles-ci faisaient la découverte qu’elle était née Swann. Et comme 

on est près des personnes qu’on se représente, comme on peut se représenter les gens lisant leur journal, Gilberte 

préférait que les journaux l’appelassent Mlle de Forcheville. Il est vrai que pour les écrits dont elle avait elle-même 

la responsabilité, ses lettres, elle ménagea quelque temps la transition en signant G. S. Forcheville. La véritable 

hypocrisie dans cette signature était manifestée par la suppression bien moins des autres lettres du nom de Swann 

que de celles du nom de Gilberte. En effet, en réduisant le prénom innocent à un simple G, Mlle de Forcheville 

semblait insinuer à ses amis que la même amputation appliquée au nom de Swann n’était due aussi qu’à des motifs 
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A partir de então, Odette e Gilberte tornam-se Sra. e Srta. Forcheville e, posteriormente, 

Gilberte casa-se com Robert de Saint-Loup, entrando para a ilustre família dos Guermantes. 

Chegando assim ao último livro, na recepção em que o narrador tem a sua grande revelação, 

encontramos mais um exemplo deste apagamento e desta situação fantasmagórica que Swann 

adquire após sua morte. A passagem encontra-se logo no final quando nosso heroi compara o 

faubourg de Saint-Germain a uma “velha gagá”, que havia esquecido as mil nuances do seu 

próprio passado. Agora, havia entre os membros mais antigos mil personagens estranhos, que 

não faziam mais ideia de toda história contida ali. Havia também, por parte daquele grupo 

social, a destruição do conhecimento de todas as condições de possibilidade que fizeram o salão 

estar disposto daquela forma, por aquelas pessoas. Neste momento, Marcel dá um exemplo 

dessa corrosão por meio da própria história de Swann: perguntam a um rapaz de uma família 

notável se conhecia Odette. Ele responde, então, que sabia apenas que no passado ela havia se 

casado com um “jovem aventureiro” chamado Swann, mas que agora, no presente, havia se 

casado com alguém realmente importante: o Sr. de Forcheville. Assim, para algumas pessoas, 

aquela história havia sido completamente apagada, para outras havia a necessidade de apagá-

la, e, por fim, para muitos, aquela história havia se tornado apenas um boato, que poderia muito 

bem se tornar um romance, como diz um marido anônimo à sua esposa: “Eu tive um jantar 

interessante. Havia um tal de Sr. de la Raspelière que nos encantou com charme ao nos explicar 

que esta Sra. Saint-Loup, que tem aquela pequena filha, não é de todo nascida Forcheville. É 

um verdadeiro romance.”58 (PROUST, 1954, v.3, p.962) 

É exatamente o que Marcel faz. A partir desse final, começamos a entender a 

importância que Swann e sua história adquirem para o narrador: por um lado há a necessidade 

de proporcionar-lhe uma sobrevida, fazendo com que ele resista ao apagamento natural da 

morte; por outro há a infernal influência que sua história terá na própria história de amor entre 

Marcel e Albertine. O fantasma de Swann de certa forma habita Marcel e entender a sua 

problemática e obsessiva história de amor é necessário para entendermos a história do próprio 

narrador. Assim, temos que lidar com essa tensão entre apagamento e estabilização. Tal débito 

pode ser apreendido na seguinte passagem, que serviria até como uma justificativa para aqueles 

                                                 
d’abréviation. Même elle donnait une importance particulière à l’S, et en faisait une sorte de longue queue qui 

venait barrer le G, mais qu’on sentait transitoire et destinée à disparaître comme celle qui, encore longue chez le 

singe, n’existe plus chez l’homme.” 
58 N.T.: “J’ai fait un dîner intéressant. Il y avait un M. de la Raspelière qui nous a tenus sous le charme en nous 

expliquant que cette Mme de Saint-Loup qui a cette jolie fille n’est pas du tout née Forcheville. C’est tout un 

roman.” 
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que iniciam sua jornada a partir da primeira obra de Em Busca do Tempo Perdido e não 

entendem a importância do capítulo “Um amor de Swann”: 

 
Sem Swann, meus pais não teriam jamais tido a idéia de me enviar a Balbec. Ele não 

era, de qualquer maneira, responsável pelos sofrimentos que ele próprio indiretamente 

me causara. Eles se deviam à minha fraqueza. A dele o fizera sofrer por Odette. Mas, 

ao determinar assim a vida que temos levado, ela por si própria exclui todas as vidas 

que nós poderíamos levar no lugar dela. Se Swann não tivesse me falado de Balbec, 

eu não conheceria Albertine, a sala de jantar do hotel, os Guermantes.59 (PROUST, 

1954, v.3, p.916) 

 

O triste fim de Swann demonstra, de maneira problematizadora, que essas imagens 

póstumas de que Harrison nos falava necessitam de um cuidado, um tratamento por parte dos 

vivos, para que continuem tendo a sua devida importância. Caso não receba o devido 

tratamento, a figura daquele que faleceu pode vir a se tornar essa imagem instável, a larva de 

que Agamben fala em seu texto, adquirindo um eterno vagar sem rumo e sem justiça entre o 

reino dos vivos. No que depender de Gilberte, seu pai será apenas uma abreviatura de seu 

sobrenome nas cartas que enviava, como uma cauda que nós seres humanos, descendentes dos 

macacos, não possuímos mais. Para o faubourg Saint-Germain, Swann transformou-se apenas 

em um aventureiro. Indo contra essa tendência de apagamento da imagem de Swann, há o 

narrador da Recherche, que reconhece sua importância e luta contra o esquecimento da velha 

gagá. Encontramos aqui uma espécie de transferência de memórias, por meio de seu aspecto 

comunicativo, que podem ser retrabalhadas e adquirir outras cores ao longo da obra, assim 

como acontece com a figura feminina no poema “Tintern Abbey”, cuja análise já procedemos 

no capítulo anterior. Marcel e a Amiga de “Tintern Abbey” tornam-se, assim, responsáveis 

pelas lembranças passadas a eles e, posteriormente, pela transmissão deste legado. No caso de 

Proust, o narrador, como se fosse dotado de uma memória poderosa, torna-se responsável por 

desvelar o mecanismo de apagamento por que determinadas figuras daquela sociedade 

passaram. Esse mecanismo consiste em investigar as bases daquela sociedade e escavar as 

histórias de vida dos personagens, assim como elas se relacionam com o momento histórico em 

que vivem. No início da Recherche, o jovem heroi imaginava que todos os caminhos era 

inconciliáveis, assim como imaginava que todas as castas eram fixas. Essa visão acompanha-o 

                                                 
59 N.T.: “Sans Swann, mes parents n’eussent jamais eu l’idée de m’envoyer à Balbec. Il n’était pas, d’ailleurs, 

responsable des souffrances que lui-même avait indirectement causées. Elles tenaient à ma faiblesse. La sienne 

l’avait bien fait souffrir lui-même par Odette. Mais, en déterminant ainsi la vie que nous avons menée, il a par là 

même exclu toutes les vies que nous aurions pu mener à la place de celle-là. Si Swann ne m’avait pas parlé de 

Balbec, je n’aurais pas connu Albertine, la salle à manger de l’hôtel, les Guermantes.” 
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por toda a série. Vemos, por exemplo, no Tempo Recuperado, a maneira com que ele critica 

o modo de falar de um de seus empregados. Na cena em questão, vemos um dos criados de 

Marcel aterrorizar sadicamente outra empregada, Françoise, pois ela tinha um sobrinho que se 

encontrava no campo de batalha da Primeira Guerra. A cada dia, o mordomo de Proust trazia 

graves notícias a fim de arrancar lágrimas da preocupada Françoise. Vendo essa situação, 

Marcel começa a analisar seu mordomo, passando a perceber como aquele terror sádico estava 

relacionado com eventuais erros de pronúncia, que provinham da sua classe social menos 

favorecida. O heroi tenta corrigir o empregado em relação à pronúncia da palavra 

“envergadura”, quando ele tentava aterrorizar Françoise, dizendo que os alemães preparavam 

um ataque de maior “enverjadura”. Para o espanto de Marcel, o mordomo não só rejeita sua 

correção mas também passa a falar ainda mais frequentemente “enverjadura”, apenas para 

provocá-lo. Assim, sobre essa situação, Marcel faz a seguinte observação que parece ilustrar o 

fato de que ele ainda carrega consigo essa noção de castas:  

 

(...)pois o mordomo do hotel, quase tanto quanto aterrorizar sua camarada, sentia-se 

feliz em mostrar ao seu patrão que, embora antigo jardineiro de Combray e simples 

mordomo de hotel, ainda era bom francês segundo a regra de Saint-André-des-

Champs, e ganhara com a Declaração dos Direito do Homem o direito de pronunciar 

‘enverjadura’ com toda independência, e de não se deixar comandar sobre um ponto 

que não fazia parte de seu serviço e sobre o qual, por consequência, depois da 

Revolução, ninguém podia lhe dizer nada pois era meu igual.60 (PROUST, 1954, v.3 

p.842)  
 

Apenas no final desse último livro, durante o sarau na casa dos Guermantes, o heroi percebe 

em sua totalidade que todas essas fronteiras do Antigo Regime se embaçam, os caminhos 

inconciliáveis se confundem e pessoas que nunca seriam recebidas em determinados círculos 

sociais, devido a alguns fatores, agora o são. O que o narrador percebe, ao proceder 

determinadas escavações, é que os pontos de referências em relação às divisões sociais não são 

tão firmes e impenetráveis quanto ele pensava e como o Antigo Regime professava. Tal 

argumento está expresso na seguinte passagem do sétimo livro, quando o narrador analisa a 

nova composição do grupo social em que se encontrava:  

 

As pessoas que nem deviam, segundo o velho código social, ser convidadas, para o 

meu grande espanto tratavam como melhores amigas pessoas admiravelmente 

                                                 
60 N.T.: “car le maître d’hôtel presque autant que d’effrayer sa camarade était heureux de montrer à son maître 

que, bien qu’ancien jardinier de Combray et simple maître d’hôtel, tout de même bon Français selon la règle de 

Saint-André-des-Champs, il tenait de la déclaration des droits de l’homme le droit de prononcer « enverjure » en 

toute indépendance, et de ne pas se laisser commander sur un point qui ne faisait pas partie de son service et où, 

par conséquent, depuis la Révolution, personne n’avait rien à lui dire puisqu’il était mon égal.” 
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nascidas, as quais só tinham vindo se aborrecer na casa da princesa de Guermantes 

por causa dessas novas amizades. Pois a maior característica dessa sociedade era a sua 

prodigiosa aptidão para a desclassificação.61 (PROUST, 1954, v.2, p.957) 

 

Gostaríamos de apresentar uma análise da maneira como Marcel procede essas 

escavações a partir do modo como ele próprio entende dois salões distintos: o salão burguês 

dos Verdurin e o salão nobre e aristocrata da família dos Guermantes. No início da série, há 

uma espécie de oposição entre o salão dos Verdurin e o salão dos Guermantes. O salão dos 

Verdurin é apresentado aos leitores logo no primeiro livro da série, No caminho de Swann. 

Por ser um salão burguês, pós-revolucionário, não goza do prestígio dos salões aristocratas 

como o dos Guermantes. O culto à arte e à novidade unem-se na atenção que eles davam às 

vanguardas artísticas, pois apostar em novos talentos, assim como em seu prestígio posterior, 

era a única maneira de tentar superar a aristocracia, com a qual não poderiam competir de igual 

para igual. Mesmo assim, o que vemos é uma tentativa de emular os costumes aristocratas do 

faubourg Saint-Germain. Trata-se de um “pequeno núcleo”, um “pequeno clã”. Para se 

ingressar nesse pequeno núcleo, é necessário passar pelo crivo da principal sacerdotiza: a Sra. 

de Verdurin. Para ela, que classifica seus convivas de maneira binária, era necessário que o 

ingressante fosse “fiel” àquele grupo, fosse “inteligente”, apreciador de arte, enfim, era 

necessário que o arrivista fosse capaz de processar os signos mundanos emitidos por ela. 

Aqueles que não compreendiam esses signos eram relegados à exclusão. É o que acontece com 

Swann, por exemplo. Não se pode dizer que ele não entendesse esses signos mundanos, pois 

seu domínio das normas sociais era inegável. No entanto, por estar apaixonado por Odette, 

Swann torna-se vítima do sadimo da sra. de Verdurin, que vai adquirindo mais prestígio e passa 

a deleitar-se ao destratar alguém que era no início alvo de sua mais profunda inveja. Desse 

modo, no início da série, Charles era visto como um intelectual, apreciador de arte, que gozava 

de uma posição social elevada. No decorrer do seu romance com Odette, passa a frequentar o 

salão, embora seja excluído, por ser “considerado” enfastiante por aquele grupo; no caso, mais 

especificamente, pelo fato de Swann começar desconfiar que Odette era amante de um dos 

convivas. Sobre essa emulação das sociedades burguesas pós-revolucionárias em relação às 

castas do antigo regime, Julia Kristeva, em Time and Sense, faz uma observação decisiva: 

“Nós não devemos nos esquecer, no entanto, que a burguesia, obcecada com os hábitos e 

                                                 
61 N.T.: “Les personnes qui n’auraient pas dû, selon l’ancien code social, se trouver là avaient, à mon grand 

étonnement, pour meilleures amies, des personnes admirablement nées, lesquelles n’étaient venues s’embêter chez 

la princesse de Guermantes qu’à cause de leurs nouvelles amies. Car ce qui caractérisait le plus cette société, c’était 

sa prodigieuse aptitude au déclassement.” 
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costumes da aritocracia, nunca se cansou de imitar suas hierarquias, divisões e exclusividade. 

Isso é o que faz da sociedade francesa uma mistura de castas impenetráveis, tão nativamente 

clássicas.”62 (KRISTEVA, 1996,  p.59) 

Os Guermantes, por outro lado, eram para Marcel uma família de descendência 

verdadeiramente nobre, de modo que possuíam muito mais valor para o pequeno rapaz. Durante 

a série, Marcel passa a admirar os Guermantes como se eles fossem ídolos. Em determinado 

momento da obra, em O caminho de Guermantes, o garoto e sua família mudam-se para um 

apartamento nas dependências do palácio da nobre família. A partir daí, o garoto passa a 

perseguir qualquer tipo de informação sobre aquelas pessoas que possa estimular sua 

imaginação, agregando a ela dados históricos sobre a linhagem. O garoto até mesmo se 

apaixona platonicamente pela duquesa de Guermantes, perseguindo-a em segredo. Seu amigo 

Saint-Loup, sobrinho da duquesa, é uma das primeiras oportunidades, nesse momento, para que 

Marcel pudesse travar conhecimento com nobres que ele tanto admirava. O início desse livro 

retrata claramente a maneira elevada como Marcel entendia os Guermantes, assim como a 

insistencia com que ele perseguia Robert para que seu amigo lhe apresentasse à família. Um 

bom exemplo da maneira como Marcel vê essa nobreza do faubourg Saint-Germain encontra-

se logo no ínicio do livro, em uma apresentação de opera da atriz Berma. É nesta apresentação 

que o jovem Marcel poderá ver pela primeira vez a família de Guermantes toda reunida, num 

camarote elevado, como se se tratasse de uma assembléia de deuses. Podemos perceber esse 

argumento na seguinte passagem quando o heroi deixa de prestar atenção à apresentação de 

Berma e fica observando aquela "assembléia de Deuses", até que duquesa o cumprimenta:  

 

E quando eu colocava meus olhos naquele camarote, muito mais que no teto do teatro 

onde estavam pintadas frias alegorias, era como se tivesse percebido, graças à abertura 

milagrosa das nuvens costumeiras, a assembléia dos Deuses contemplando o 

espetáculo dos homens, sob um toldo vermelho, numa clareira luminosa, entre dois 

pilares do Céu. Eu contemplava essa apoteose momentânea com uma perturbação que 

misturava a paz ao sentimento de ser ignorado pelos Imortais; a duquesa me vira 

apenas uma vez com seu marido, mas não devia certamente se lembrar, e não me era 

penoso que ela, pelo posto que ocupava no camarote, ficasse contemplando as 

madrepérolas anônimas e coletivas do público da orquestra, pois eu sentia com 

felicidade o meu ser dissolvido no meio delas, quando, no momento em que, por causa 

das leis da refração, veio sem dúvida se pintar na corrente impassível dos dois olhos 

azuis a forma confusa do protozoário desprovido de existência individual que eu era, 

vi uma claridade iluminá-los: a duquesa, deusa transformada em mulher e parecendo-

me de repente mil vezes mais bela, ergueu para mim a mão enluvada de branco que 

mantinha apoiada na beirada do camarote, agitou-a em sinal de amizade, meu olhar 

se sentiu atravessado pela incandescência involuntária e pelo fogo dos olhos da 

                                                 
62 N.T.:"We must not forget, however, that the burgeoise, obsessed as it was with the habits and customs of the 

aristocracy has never tired of imitating its hierarchies, divisions, and exclusivity. This is what makes modern 

French society, a medley of impenetrable castes, so innately classical." 
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princesa, que os fizera entrar em conflagração só pelo fato de movê-los para ver a 

quem a prima dizia bom dia; e esta, que me reconhecera, fez chover sobre mim o 

aguaceiro cintilante e celestre de seu sorriso..63 (PROUST, 1954, v.2, p.58) 

 

Toda essa admiração servirá de combustível para que Marcel tente, insistentemente, fazer parte 

daquele meio. O decorrer do livro figura, então, Marcel debutando naquela sociedade, 

realizando uma das primeiras etapas da sua formação e do seu aprendizado por meio dos signos 

mundanos a que Giles Deleuze se refere. No entanto, assim como lembra-nos Deleuze, esse 

processo de aprendizado, para Proust, comporta invariavelmentee a decepção no que toca às 

expectativas que são criadas pelo heroi. Um bom exemplo do desvendamento desses signos 

sociais por que Marcel passa encontra-se no terceiro livro, O caminho de Guermantes, quando 

o heroi, durante um jantar, ouve a conversa entre o Sr. de Guermantes e o Sr. de Breauté sobre 

Literatura e Arte. Marcel tomava essas pessoas como elevadas e inteligentes. No entanto, 

durante a conversa, o Sr. de Guermantes começa a citar os livros que apreciava ou que havia 

lido. Neste momento, cita o livro "Os moicanos de Paris" como um exemplo de boa obra de 

Balzac. Trata-se de uma piscadela que o narrador dá ao leitor em relação ao caráter raso da 

intelectualidade do Sr. de Guermantes, pois, como era moda naquela época gostar de Balzac - 

um autor bem assimilado pela sociedade e pela crítica do início do séc. XX - o duque atribui a 

ele um livro que não é de sua autoria, que na verdade pertence a Alexandre Dumas, revelando 

que conhece a obra apenas, como se diz na língua corrente, "de orelhada". Desse modo, é 

justamente quando inicia suas visitas aos nobres do faubourg Saint-Germain que Marcel 

começa a desconstruir toda aquela aura de nobreza que ele havia investido àquelas pessoas.  

Em última análise, passando para O tempo recuperado, podemos perceber de que 

maneira a Primeira Guerra Mundial é capaz de abalar e misturar essas divisões e essas 

hierarquias, que eram aparentemente bem sólidas e estabelecidas. Voltemos por um instante ao 

                                                 
63 N.T.: “Et quand je portais mes yeux sur cette baignoire, bien plus qu'au plafond du théâtre où étaient peintes de 

froides allégories, c'était comme si j'avais aperçu, grâce au déchirement miraculeux des nuées coutumières, 

l'assemblée des Dieux en train de contempler le spectacle des hommes, sous un velum rouge, dans une éclaircie 

lumineuse, entre deux piliers du Ciel. Je contemplais cette apothéose momentanée avec un trouble que mélangeait 

de paix le sentiment d'être ignoré des Immortels; la duchesse m'avait bien vu une fois avec son mari, mais ne devait 

certainement pas s'en souvenir, et je ne souffrais pas qu'elle se trouvât, par la place qu'elle occupait dans la 

baignoire, regarder les madrépores anonymes et collectifs du public de l'orchestre, car je sentais heureusement 

mon être dissous au milieu d'eux, quand, au moment où en vertu des lois de la réfraction vint sans doute se peindre 

dans le courant impassible des deux yeux bleus la forme confuse du protozoaire dépourvu d'existence individuelle 

que j'étais, je vis une clarté les illuminer: la duchesse, de déesse devenue femme et me semblant tout d'un coup 

mille fois plus belle, leva vers moi la main gantée de blanc qu'elle tenait appuyée sur le rebord de la loge, l'agita 

en signe d'amitié, mes regards se sentirent croisés par l'incandescence involontaire et les feux des yeux de la 

princesse, laquelle les avait fait entrer à son insu en conflagration rien qu'en les bougeant pour chercher à voir à 

qui sa cousine venait de dire bonjour, et celle-ci, qui m'avait reconnu, fit pleuvoir sur moi l'averse étincelante et 

céleste de son sourire.” 
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último jantar que Marcel faz na casa dos Guermantes, à época de sua revelação final. Devemos 

observar que, naquele momento, Marcel já havia renunciado às visitas em sociedade e a seus 

dotes literários, que são subjugados pelas suas internações em sanatórios para tratar de crises 

de sufocação. Mesmo desiludido, como vimos, Marcel decide comparecer a um último jantar 

oferecido pelos Guermantes. Um dos muitos espantos que aquela visita proporciona ao rapaz 

está ligado ao fato de que aqueles dois salões haviam se misturado a partir da figura da Sra. de 

Verdurin. A passagem a que nos referimos encontra-se no momento em que Marcel conversa 

com Bloch, durante o sarau. Esse interlocutor, a despeito de possuir a mesma idade que o heroi, 

não gozou do mesmo prestígio social, de modo que apenas agora ele havia iniciado o processo 

de descoberta daquele grupo que o personagem principal da Recherche conhecia até as 

entranhas. Em determinado momento da narrativa, Bloch aponta para a princesa de Guermantes 

e observa a Marcel que ela se parecia muito com os relatos que o heroi lhe havia feito. Bloch 

observava seu encanto incomparável, sua extraordinária beleza. No entanto, Marcel é obrigado 

a esclarecer que aquela princesa não era a mesma que tanto alimentou a imaginação de Bloch e 

do próprio narrador durante sua infância. Na verdade, a verdadeira princesa de Guermantes 

morrera muitos anos antes. Após a guerra, o princípe de Guermantes desposou ninguém menos 

que a então viúva Sra. de Verdurin, de modo que os dois salões irreconciliáveis, o burguês e o 

aristocrata, assim como os dois caminhos irreconciliáveis da juventude de Proust, agora se 

uniam. Esse trajeto pode ser percebido na seguinte passagem, quando Marcel o explica para 

Bloch:  

 

Para mim, a me figurar essa identidade de título, de nome, que possibilitava existir 

ainda uma princesa de Guermantes, sem nada de comum com aquela que tanto me 

seduzira e que não vivia mais, como uma morta sem defesa, a quem haviam despojado 

da identidade, havia qualquer coisa de tão dolorosa como em ver que os objetos que 

a princesa Hedwige havia possuído, como seu castelo, como tudo o que fora dela e 

que agora outra os desfrutava.64 (PROUST, 1954, v.3, p.955) 

 

Desse modo, diferentemente de um arrivista como Bloch, o narrador homodiegético é 

um dos poucos personagens que consegue perceber, à moda balzaquiana, os diversos caminhos 

feitos por figuras como a senhora de Verdurin, a partir de uma escavação das condições de 

possibilidade históricas que lhes proporcionaram aquela posição social. No que tange à 

escavação da história pessoal dos personagem, que sempre se apresenta por meio de um pano 

                                                 
64 N.T.: “Pour moi, à me figurer cette identité de titre, de nom, qui faisait qu’il y avait encore une princesse de 

Guermantes et qu’elle n’avait aucun rapport avec celle qui m’avait tant charmé et qui n’était plus, qui était comme 

une morte sans défense à qui on l’eût volé, il y avait quelque chose d’aussi douloureux qu’à voir les objets qu’avait 

possédés la princesse Hedwige, comme son château, comme tout ce qui avait été à elle et dont une autre jouissait.” 
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de fundo histórico, Honoré de Balzac (1799-1850) é uma das principais inspirações para a 

escrita de Proust e é também o ídolo do barão de Charlus, um dos gurus do narrador. Podemos 

demonstrar, por meio de um exemplo literário que se passa após a Revolução Francesa, o 

conflito entre duas noções completamente distintas de identidade, assim como as análises 

profundas a que Balzac procede: o embate entre uma identidade criada através dos ideais 

modernos da Revolução e a identidade criada com base no estamento e na genealogia. O autor 

francês conseguiu dramatizar essa polarização em um só personagem: o Coronel Chabert. 

Trata-se de uma espécie de versão reduzida, a partir dessa perspectiva, da noção de tensão entre 

estabilização e desestabilização da figura de alguém que faleceu, como vimos na história de 

Swann. Fazemos assim, um movimento retrospectivo, de Proust a Balzac, parecido com o que 

o escritor argentino Jorge Luís Borges (1899-1986) procede em seu texto “Kafka e seus 

precusores”. No caso de Balzac, assim, o momento histórico em que o conto tem lugar é 

bastante propício para demonstrar esse embate entre identidades e esse tensionamento entre 

establização e desestabilização: o período da Restauração na França, por volta de 1814, quando 

a monarquia retorna ao poder, após a derrota de Napoleão na Batalha das Nações. Trata-se de 

um período em que os ideais da Revolução são borrados pelo retorno dos herdeiros do rei 

decaptado, Luis XVI, ao poder. Nesse contexto é que se encontra o heroi da história de Balzac, 

que encerra um sério problema de identidade, fruto desse pano de fundo conturbado.  

Antes de continuarmos, é importante observar como Auerbach define, no capítulo “Na 

mansão de la Mole”, a maneira como se dá essa escavação das estruturas sociais por Balzac. 

No capítulo em questão, Auerbach apresenta os três principais nomes do Realismo Francês – 

Stendhal, Balzac e Flaubert – a partir das características que eles compartilham entre si, assim 

como as diferenças que existem entre seus estilos. Como ponto em comum, Auerbach observa 

que o forte abalo da Revolução Francesa proporciona aos três autores uma nova atitude diante 

da mobilidade social. Nesse contexto conturbado, a realidade apresentava-se de tal forma que 

era impossível deixar de fazer referência às violentas modificações na estrutura social assim 

como ao caráter de imprevisibilidade que o futuro comportava. Para apreender essa realidade, 

portanto, era necessário sempre situar social e historicamente os personagens de suas obras. É 

o que vemos acontecer, por exemplo, no início do Pai Goriot, quando o narrador do romance 

relaciona a caracterização da dona da pensão ao ambiente fétido e insalubre do próprio local. 

As identidates da dona da pensão e do lugar confundem-se à medida que Balzac atribui àquele 

espaço uma atmosfera moral e física. Tudo que rodeia os personagens, “habitação, móveis, 

acessórios, vestuário, corpo, caráter, trato, ideologia”, (cf. AUERBACH, 1987, p.423) pode ser 



 

123 

 

usado a fim de que os situem histórico e socialmente. Para Balzac, portanto, é necessário situar 

historicamente os personagens, contando todo o trajeto que fizeram até chegarem àquele ponto. 

Tal argumento fica evidente na seguinte passagem de Auerbach:  

 

De fato, os seus homens e os seus ambientes, por mais presentes que sejam, estão 

sempre representados como fenômenos que emanaram dos acontecimentos e das 

forças históricas. Basta reler, por exemplo, a descrição da origem da fortuna de 

Grandet (Eugènie Grandet), ou a carreira de Du Bousquier (La vieille Fille), ou a do 

velho Goriot, para se aperceber disso; nada semelhante tão consciente nem exato se 

encontra em parte alguma antes do aparecimento de Stendhal e de Balzac, e este 

último ultrapassa o primeiro de longe no que se refere à ligação orgânica entre homem 

e história. (AUERBACH, 1987, p.430) 

 

A história do coronel Chabert, desse modo, está por sua vez totalmente ligada às 

conquistas Napoleônicas, sendo a partir delas que o narrador escavará a identidade do heroi. 

Como coronel, Chabert comandava um regimento em Eylau, durante da guerra franco-

prussiana. Em uma das batalhas, fora atacado por dois generais russos e pisoteado por cavalos, 

o que fizera com que o dessem como morto. Sua morte, inclusive, é contada em detalhes num 

livro de História chamado "Vitórias e Conquistas" (BALZAC, 2013, p.23). No entanto ele 

sobrevivera, e, em determinado momento do livro, explica como isso aconteceu com uma 

notável riqueza de detalhes:  

 

(...) meu cavalo havia sido atingido no flanco por uma bala de canhão no momento 

em que eu próprio fui ferido. O animal e o cavaleiro caíram, portanto, como um castelo 

de cartas. Ao cair, para a direita ou para a esquerda, sem dúvida, fui coberto pelo corpo 

de meu cavalo, que não me deixou ser pisoteado pelos cavalos nem atingido pelas 

balas. Quando voltei a mim, senhor, eu estava numa posição e numa atmosfera de que 

não poderia lhe dar uma ideia nem que conversássemos até amanhã. O pouco ar que 

respirava era mefítico. Quis me mexer, mas não encontrei espaço. Ao abrir os olhos, 

não vi nada. A escassez do ar foi o acidente mais ameaçador e que me esclareceu mais 

vivamente sobre a minha posição. Compreendi que ali, onde estava, o ar não se 

renovava e que eu ia morrer. Esse pensamento acabou com a sensação da dor 

inexprimível que me havi acordado. Meus ouvidos retiniram violentamente. Ouvi, ou 

pensei ouvir, não posso afirmar com certeza, gemidos soltados pelo mundo de 

cadáveres em meio ao qual eu jazia. Embora a memória desses momentos seja 

tenebrosa, embora minhas recordações sejam confusas, apesar da impressão de 

sofrimentos ainda mais profundos que eu devia sentir e que confundiram minhas 

ideias, há noites em que ainda creio ouvir esses suspiros sufocados! Mas houve uma 

coisa mais horrenda que os gritos, um silêncio que nunca mais encontrei em lugar 

algum, o verdadeiro silêncio do túmulo. Enfim, erguendo as mãos, tateando os mortos, 

reconheci um vazio entre minha cabeça, e o esterco humano superior. Pude assim 

medir o espaço que me havia sido deixado por um acaso cuja causa desconhecia. 

Parece que, graças ao descuido ou à precipitação com a qual tinham nos jogado a 

esmo, dois mortos haviam caído cruzados em cima de mim, descrevendo um ângulo 

parecido com o de duas cartas postas uma contra a outra por uma criança que ergue 

as fundações de um castelo. Rebuscando prontamente, porque não podia vadiar, tive 

a sorte de encontrar um braço de um Hércules! Um bom osso a que devi minha 

salvação. (BALZAC, 2013, p.25-6) 
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A partir dali, então, Chabert observa que nascera novamente e, fazendo uma analogia com o 

seu nascimento, diz que, naquele momento, encontrara-se nu e sem identidade. Tentou sem 

sucesso provar quem era para diversas pessoas que não acreditaram em sua versão. Ora, sua 

morte estava registrada em obituário e em livros de História! Tentou por diversas vezes 

encontrar-se com sua mulher que, casada novamente com um conde chamado Ferraud, passou 

a negar sua existência. Chabert decide, então, buscar a ajuda de um advogado, o senhor Derville. 

Ao chegar em seu escritório, Chabert, sujo e mal vestido, não é bem recebido pelos estagiários 

que tentam adivinhar com escárnio quem era aquele pobre homem: 

 

- Parece um desterrado – comentou o último escriturário. – Deve ser algum coronel 

reclamando um atrasado – disse o chefe dos escriturários. – Não, é um ex-porteiro – 

disse Godeschal. – Aposto que é nobre – exclamou Boucard. – Aposto que foi porteiro 

– replicou Godeschal. – Os porteiros são os únicos dotados pela natureza de redingotes 

gastos, engordurados e com a bainha desfiada como a desse velhote. Vocês não viram 

suas botas furadas que deixam a água passar, e a gravata que lhe serve de camisa? Ele 

dormiu debaixo da ponte. – Poderia ser nobre e ter sido porteiro – exclamou 

Desroches. – Acontece. (BALZAC, 2013, p.16)   

 

O próprio trabalho daqueles homens, qual seja, o de escrever documentos oficiais, é feito em 

meio a um clima carnavalesco e de escárnio, em um local barulhento e bagunçado. Até mesmo 

o advogado principal, o senhor Derville, que acredita na versão do coronel, tem hábitos 

estranhos. Ele dorme de dia e, à noite, frequenta jantares na alta sociedade parisiense, só 

trabalhando quando chega em casa, de madrugada. O coronel, consequentemente, não encontra 

Derville em seu escritório, sendo aconselhado pelos escriturários a procurá-lo de madrugada, 

em sua residência. Chabert vai, então, à casa do advogado de madrugada e conta sua história. 

Ele acredita em sua versão e decide ajudá-lo. No entanto, demonstra como será 

burocraticamente complicado provar que ele era realmente o ilustre coronel que encontrava-se 

vivo, aconselhando-o a tentar um acordo com sua mulher. Nesse momento, é importante 

ressaltar que sua mulher, que foi tirada da prostituição por Chabert, agora gozava de uma bela 

posição social – mostrar como pessoas ricas e respeitáveis possuem uma origem duvidosa é 

uma das especialidades de Balzac – pois havia se casado novamente com o conde de Ferraud. 

Em Chabert e Ferraud concentra-se todo o problema da identidade na França dos anos de 1798 

até 1850, pois, de um lado, há o coronel Chabert, aquele que foi arrebatado pelo mito 

Napoleônico; de outro, há o conde de Ferraud que, como nobre, fora praticamente expulso da 

França após a Revolução e perdera todos os seus bens, sendo praticamente adotado pela viúva 

de Chabert. Somente após a Restauração, quando Napoleão é derrotado e os herdeiros do rei 
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decaptado voltam ao poder, é que ele volta a gozar de algum prestígio. Sua história é bem 

definida pelo narrador na seguinte passagem:  

 

O sr. conde de Ferraud era filho de um ex-conselheiro do Parlamento de Paris que 

havia emigrado durante o Terror e que, se salvou a cabeça, perdeu a fortuna. Voltou 

na época do Consulado e manteve-se constantemente fiel aos interesses de Luís XVIII, 

em cujo entourage esteve seu pai antes da revolução. (BALZAC, 2013, p.51) 

 

A mulher de Chabert enriquece, então, após a sua suposta morte e decide se casar com 

Ferraud, nobre sem dinheiro. Com ele, agora condessa de Ferraud, tem dois filhos, de modo 

que não é de maneira alguma interessante reconhecer que Chabert ainda vivia. No entanto, 

Derville decide ajudar o coronel. O advogado arranja um encontro entre Chabert e sua mulher 

a fim de que fizessem um acordo. Após muitas discussões, Chabert percebe que não tem mais 

lugar na vida da mulher que amara: ela está casada, tem marido, filhos. Ela mesma tornou-se 

uma mulher repugnante que não lhe agradava mais. Nesse momento, Chabert decide continuar 

sem identidade, vivendo na miséria. É como se sua antiga identidade, após a derrota de 

Napoleão, fosse impossível de ser recuperada, e sua degradação física dá testemunho disso. 

Podemos percebê-lo no seguinte diálogo, quando Derville encontra Chabert vivendo como 

mendigo, algum tempo depois de todo o ocorrido. O velho general diz o seguinte ao advogado:  

 

O senhor não pode saber até onde vai meu desprezo por esta vida exterior a que a 

maioria dos homens tanto se apega. Fui subitamente acometido por uma doença, o 

desgosto pela humanidade. Quando penso que Napoleão está em Santa Helena, para 

mim tudo neste mundo fica indiferente. Não posso mais ser soldado, é esse todo o 

meu infortúnio. Enfim – acrescentou fazendo um festo cheio de infantilidade -, é 

melhor ter luxo em seus sentimento do que em seus trajes. Não temo, quanto a mim, 

o desprezo de ninguém. (BALZAC, 2013, p.79)  

 

É assim, sem dinheiro, sem identidade e desiludido que Chabert termina sua história. 

No fim, são as suas experiências traumáticas após a guerra que definirão sua identidade, quando 

se dá conta de que tanto ele quanto a Revolução estavam mortos, quando percebe que ambos 

não tinham mais lugar naquele mundo. O exemplo literário de Balzac ilustra de que maneira a 

Revolução Francesa embaçou as fronteiras entre as posições sociais assim como o esforço de 

escavação que é necessário empreender para entender a posição social atual que determinados 

personagens possuem. No caso da Recherche, é o narrador que será responsável por realizar 

essas escavações, como vimos no caso de Swann.  

É importante, nesse momento, fazer uma ressalva sobre a maneira como Proust 

incorpora as técnicas de autores do Realismo Francês. Essa assimilação das formas narrativas 
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de Balzac por Proust foi o que chamamos em um trabalho anterior de “transrealismo 

proustiano”, que compreenderia a incorporação em sua prosa, de maneira refratária, de 

mecanismos narrativos tanto de Balzac, quanto de outros importantes autores do Realismo 

Francês, como Stendhal e Flaubert. Na ocasião, pudemos observar que à época de Proust houve 

dois pressupostos fundamentais para que essa incorporação refratária de que falamos fosse bem-

sucedida. De maneira geral, podemos dizer que em sua época houve uma automatização da 

forma realista, para usar um termo caro ao formalismo russo, de maneira que a realidade no 

início do séc. XX apresentava-se de modo muito mais complexo às pessoas; assim, as formas 

de descrição de seus predecessores não conseguiam dar conta daquele estado de coisas.  

Como um dos motivos para essa modificação decisiva da configuração da realidade, 

poderíamos citar, juntamente com Eric Auerbach no já citado texto “A meia marrom”, o fato 

de que autores do séc. XX como Proust, Virgínia Woolf e James Joyce, puderam experimentar 

e representar em suas obras, a partir da Primeira Guerra Mundial, uma fragmentação ao extremo 

da experiência, dissolvendo a realidade em “múltiplos e multívocos reflexos da consciência”. 

(AUERBACH, 1987, p.46) Justamente nesse sentido, há uma relativização, por exemplo, da 

efetividade de um narrador com ponto de vista único e soberano sobre a narrativa, como 

acontece nos romances de Balzac. Nesse autor francês, a escavação da narrativa leva a uma 

verdade que conta com a unidade da ação, o que seria o caso, por exemplo, da visão final de 

toda a Paris por Rastignac em O pai Goriot. No romance em questão, o jovem Rastignac, no 

início do livro, fica horrorizado com o fato de esse senhor chamado Goriot morar em uma 

pensão tão pobre, enquanto suas filhas, por quem ele daria a vida se preciso, eram casadas com 

homens muito ricos, mas não lhe ajudavam. Depois de todo o sofrimento por que o Sr. Goriot 

passa, ele morre e nem mesmo um túmulo decente as filhas dignam-se a construir para o pai. O 

jovem Rastignac decide pagar as custas do enterro e, do alto do cemitério Père la Chaise, de 

onde era possível ver toda Paris, conseque perceber todas as ligações podres que existiam entre 

o fauboug Saint-Germain e as pensões baratas do subúrbio. Nesse momento, decide enfrentar a 

sociedade, jogando seu jogo sujo, a fim de consquistar uma boa posição nela e vingar-se do 

sofrimento do velho Goriot: 

 

Sozinho, Rastignac deu alguns passos em direção ao alto do cemitério e viu Paris 

tortuosamente deitada ao longo das duas margens do Sena, onde as luzes começavam 

a brilhar. Seus olhos fixaram-se quase avidamente entre a coluna da praça Vendôme 

e a cúpula dos Invalides, onde vivia a bela sociedade que quisera frequentar. Lançou 

sobre aquela colméia agitada um olhar que parecia antecipadamente sugar-lhe o mel 

e proferiu estas palavras grandiosas: “Agora é entre nós dois!” 

 E, como primeiro ato do desafio que lançava à Sociedade, Rastignac foi jantar 

na casa da senhora de Nucigen. (BALZAC, 2002, p.275) 
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Em Proust, por outro lado, seguindo autores como Genette, em “Proust Palimpsesto” e Antônio 

Candido, em “Realismo e realidade: via Marcel Proust”, há uma multiplicação das descrições 

a partir de muitos pontos de vistas diferentes do próprio narrador. Como nos lembra Cândido, 

por exemplo, o romance proustiano “pretende descrever de muitas maneiras, recomeçar de 

vários ângulos, ver o objeto ou a pessoa de vários modos, em vários níveis, lugares e momentos, 

só aceitando a impressão como índice ou sinal.” (CANDIDO, 2004, p.127) Em uma cena de 

um beijo entre Marcel e Albertine, por exemplo, o rapaz percebe a moça de tantas formas 

diferentes, relembrado-se de muitos aspectos em muitos momentos distintos de seu passado 

que, a cada vez que olha para ela, enxerga um rosto diferente, de modo que ela se torna uma 

“deusa de mil cabeças”, e o beijo em si, por causa desse excesso de apreensão, torna-se algo 

incômodo ao invés de prazeroso. É justamente por causa dessa cena que Gentte dá o referido 

nome ao seu ensaio. O rosto de Albertine é como um palimpsesto sobre o qual foram 

desenhados e apagados, muitas vezes, muitos rostos distintos ao longo do tempo, de maneira 

que a apreensão final torna-se um borrão, assim como acontece com um pergaminho que foi 

raspado para dar lugar a outro texto. Vemos o texto atual na superfície, mas ainda podemos ver 

o texto antigo, na profundidade. Assim o texto de Proust carrega em si toda a bagagem da 

tradição literária do Realismo Francês, retomando muitas vezes de modo sutil e enviesado os 

desmascaramentos melodramáticos de Balzac, assim como de outros autores como Stendhal e 

Flaubert, funcionando, desse modo, como uma espécie de enciclopédia das formas literárias 

anteriores. 

Especificamente sobre esse mecanismo de escavação das histórias pessoais dos 

personagens, fruto da escrita balzaquiana, podemos observar que ele fica ainda mais patente na 

obra de Proust em seu final, quando Marcel se depara com uma situação altamente 

desconfortável, qual seja, a última festa, já mencionada, a que o heroi comparece no palacete 

dos Guermantes. Esse estranhamento, e a consequente análise do seu trajeto, está ligado ao fato 

de que ele ficara muito anos sem comparecer a uma reunião social sequer. Quando o faz, Marcel 

encontra todas as pessoas extremamente envelhecidas e modificadas pelo tempo. Ao entrar no 

salão, percebe que tinha dificuldade de reconhecer os convidados que ali estavam. No mesmo 

instante, se dá conta que isso ocorre devido ao fato de ter passado tanto tempo longe da 

sociedade. Ele passa a perceber os sinais de velhice nos rostos daquelas pessoas que tanto 

admirava. O príncipe de Guermantes agora porta longas barbas brancas e arrasta os pés, como 

se utilizasse um sapato com pesadas solas de chumbo. O narrador observa que foi necessário 
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um grande esforço da memória para descobrir sua identidade. A passagem do tempo também é 

rigorosa com o Sr. de Argencourt, inimigo declarado de Marcel. Nele, a barba branca também 

se fizera presente; no entanto, a velhice proporcionara-lhe um ar de mendigo velho e caduco, 

que não inspirava nenhum respeito. O fato de ter mudado tanto até mesmo faz com que o heroi 

nutra uma espécie de simpatia para com seu antigo desafeto. Agora, Marcel parecia estar diante 

de uma pessoa “tão benévola, tão desarmada, tão inofensiva”65. (PROUST, 1954, v.3, p.922) 

Essa “festa à fantasia”, como o narrador se refere ao envelhecimento e transmutação em 

conjunto de todos os personagens, fornece a ele uma espécie de desvelamento em relação à 

passagem do tempo, como se ele conseguisse apreendê-la de forma concreta. Tal argumento 

fica claro na seguinte passagem: “bonecos de fantoches banhados pelas cores imateriais dos 

anos, fantoches exteriorizando o Tempo, o Tempo que de hábito não é visível, que, tornar-se 

visível, procura corpos e, em qualquer parte que os encontre, deles se apodera a fim de mostrar, 

sobre eles, a sua lanterna mágica.”66 (PROUST, 1954, v.3, p.924) A partir desse primeiro 

estranhamento, Marcel vê-se obrigado muitas vezes a remontar os curso dos anos que passara 

fora da sociedade a fim de reconstruir as sucessões de rostos que havia perdido e, enfim, chegar 

até aquele produto final. 

Esse mesmo estranhamento faz com que o narrador perceba que ele mesmo envelhecera 

durante todo aquele tempo. Tal percepção ocorre quando se encontra pela primeira vez com a 

duquesa de Guermantes, que observa que ele era, ali, o seu mais antigo amigo e conviva. Agora, 

ele representava para os jovens convivas a mesma figura de autoridade que Swann, por 

exemplo, representava para ele em sociedade. Além disso, um jovem parente da duquesa, um 

subtenente chamado Létourville, manda-lhe um bilhete pois deseja travar relações com ele, 

assim como ele desejara travar relações com o Swann. Naquele momento, Marcel percebe que 

ele próprio se tornara um velho senhor. Tal fato pode ser percebido na seguinte passagem:  

 

Mas então não eram portanto apenas os métodos militares que haviam mudado, e para 

Létourville eu era, então, não um camarada, mas um velho senhor; e do Sr. de 

Létourville em cuja companhia me imaginava tal qual me parecia a mim mesmo, um 

bom camarada, estava então separado pela abertura de um invisível compasso, sobre 

o qual nunca pensara, e que me situava tão longe do jovem subtenente que, para este, 

que se dizia ‘meu jovem amigo’, eu era um velho senhor!67 (PROUST, 1954, v.3, 

p.928) 

                                                 
65 N.T.: “aussi bienveillante, aussi desarmée, aussi inoffensive” 
66 N.T.: “Un guignol de poupées baignant dans les couleurs immatérielles des années, de poupées extériorisant le 

Temps, le Temps qui d’habitude n’est pas visible, qui pour le devenir cherche des corps et, partout où il les 

rencontre, s’en empare pour montrer sur eux sa lanterne magique.” 
67 N.T.: “Mais alors il n’y avait donc pas que les méthodes militaires qui avaient changé depuis lors, et pour M. de 

Létourville j’étais donc, non un camarade, mais un vieux monsieur, et de M. de Létourville, dans la compagnie 

duquel je me figurais, moi, tel que je m’apparaissais à moi-même, un bon camarade, en étais-je donc séparé par 



 

129 

 

 

O narrador continua a sua percepção da velhice dos convivas através das figuras do Sr. 

de Cambremer, que adquirira grandes bolsas vermelhas na face, do príncipe de Agrigento, que 

também andava com dificuldade, como se o tempo tivesse incutido-lhe pesadas solas de 

chumbo. Muitas outras figuras são analisadas pelo narrador, até que ele se depara com uma 

categoria de pessoas que, por estarem tão velhas, aparentavam situar-se à beira de seus túmulos. 

Alguns homens que coxeavam, como se tivessem sofrido um acidente de carro, na verdade já 

haviam sofrido um primeiro ataque de apoplexia na velhice. Algumas mulheres encontravam-

se tão paralisadas e curvadas que pareciam ilustrar a própria posição em que se encontravam 

entre a vida e a morte.  

Todas essas percepções sobre a inexorabilidade da passagem do tempo proporcionarão 

ao narrador da Recherche reflexões importantes sobre a sua arte. Elas tornam-se fruto de uma 

das três verdades principais da obra de Proust, como afirma Deleuze no capítulo denominado 

“As três máquinas”, de Proust e os signos. No capítulo em questão, o filósofo francês propõe 

que a obra literária da modernidade pode ser comparada com uma máquina. Assim como a 

máquina tem como fim produzir coisas, a obra de arte moderna tem por finalidade produzir 

verdades. (DELEUZE, 2006, p.138) Na visão do autor, há três verdades fundamentais que são 

produzidas a partir do aprendizado dos signos, ao fim do trajeto da Recherche. A primeira 

verdade produzida pela máquina da literatura está relacionada às leis do amor. Por meio dela, 

Marcel se dá conta da impossibilidade de abarcar-se o ser amado em sua totalidade, por mais 

angustiado de ciúme que esteja. A memória voluntária, que é utilizada para remontar cenas 

contadas por pessoas que amamos e de quem desconfiamos, nunca consegue chegar a uma visão 

total do ser amado. Em seguida, teríamos as verdades produzidas a partir das percepções da 

memória involuntária, cuja principal arte é demonstrar o processo de ressonância entre dois 

momentos distintos, que proporciona a visualização do tempo em si, mesmo que de modo 

efêmero. A partir da percepção dessas ressonâncias, o personagem se dá conta de que as 

essências não se encontram tão somente no objeto que proporciona uma sensação, tampouco na 

cadeia associativa que é criada pelo sujeito a partir do imperativo de interpretar aquela sensação. 

Na verdade, a essência transpassa essas duas instâncias: o objeto que fornece a sensação e o 

sujeito que a interpreta. Por fim, chegamos à última verdade que é produzida pela Recherche 

e interessa ao nosso trabalho: trata-se da percepção do envelhecimento e, consequentemente, 

                                                 
l’écartement d’un invisible compas auquel je n’avais pas songé et qui me situait si loin du jeune sous-lieutenant 

qu’il semblait que pour celui qui se disait mon « petit ami » j’étais un vieux monsieur!” 
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da finitude humana. Deleuze observa de que maneira essa percepção da universalidade da morte 

é atingida na cena que analisamos, quando Marcel se depara, a partir de todos os sinais de 

degradação física dos convivas que apresentamos, com um mundo regido pelo esquecimento, 

corroído pelo tempo. (DELEUZE, 2006, p.149) Essa ideia da morte está ligada, como diz 

Deleuze, à percepção do efeito do tempo, que se apresenta a nós quando nos damos conta de 

dois estados distintos: uma feição do passado que conhecíamos e uma feição do presente com 

a qual nos deparamos e estranhamos. Esse feito de tempo percebido está ligado 

contraditoriamente tanto à conservação de um ser quanto com a sua degradação. Ao se deparar 

com essa contradição, o narrador da Recheche é obrigado a ampliar seu escopo de percepção, 

em um movimento de grande amplitude. A verdade que é produzida por esse recuo é um 

imperativo de produção e descrição desses estado sucessivos, varrendo-os por completo. Tal 

argumento fica expresso na  seguinte observação de Deleuze: “A idéia da morte deixa de ser 

uma 'objeção' desde que se possa ligá-la a uma ordem de produção, concedendo-lhe portanto 

um lugar na obra de arte. O movimento forçado de grande amplitude é uma máquina que produz 

o efeito de recuo ou a idéia de morte; e, neste efeito, é o próprio tempo que se torna sensível.” 

(DELEUZE, 2006, p.151) 

Esse imperativo de produção que a ideia da própria finitude proporciona a Marcel pode 

ser percebido no final do seu livro, logo que o heroi deixa e o sarau dos Guermantes e está 

resolutamente disposto a iniciar sua obra. Nesse momento, o narrador passa a refletir sobre os 

diversos modos como a morte poderia se apresentar para ele, de maneira interior e exterior, 

impedindo-lhe de dar cabo às suas pretensões. Sobre as ameaças exteriores, o narrador receia 

que um mero acidente de carro pudesse destruir o seu corpo, repositório de seu espírito, onde 

todas as reflexões tinham lugar. O excesso de responsabilidade por possuir virtualmente uma 

obra dentro de si, em devir, faz com que Marcel se compare com uma jazida de ouro, cujo único 

minerador capaz de explorar era ele próprio. Se algo de ruim acontecesse com ele, tudo estaria 

perdido. Esse argumento fica evidente na seguinte passagem: 

 

Eu sabia muito bem que meu cérebro era uma rica área de mineração, onde havia uma 

imensa extensão de diversas jazidas preciosas. Mas teria tempo de explorá-las? Eu era 

a única pessoa capaz de fazê-lo. Por dois motivos: com minha morte desapareceria 

não só o único minerador capaz de extrair esses minérios, mas ainda a própria jazida; 

ora, dali a pouco, quando voltasse para casa, bastaria o choque do carro em que eu ia 

com outro para que meu corpo fosse destruído e que meu espírito, de onde a vida se 

retiraria, fosse obrigado a abandonar para sempre as novas idéias que, neste exato 

momento, sem ter tido tempo de as pôr com mais segurança em um livro, ele 
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ansiosamente guardava em sua polpa trêmula, protetora, mas frágil.68 (PROUST, 

1954, v.3, p.1037) 

 

Em relação às ameaças interiores, o narrador cita a própria degradação de seu físico, de sua 

memória e de seu intelecto. Como exemplos de degradação do seu físico, cita o perigo de sofrer 

um ataque de apoplexia, repentindamente, como acontecera com sua avó durante um passeio 

pelos Champs Elysées; também cita os primeiros sinais de sua completa decadência física, 

como, por exemplo, aconteceu em uma ocasião em que saiu com amigos e quase caiu três vezes 

ao descer as escadas, pois suas pernas simplesmente fraquejavam e não lhe obedeciam. O mero 

ato de sair de casa deixara-lhe tão exausto que sentia, ao voltar do passeio, não possuir “nem 

memória, nem pensamento, nem força, nem qualquer existência”69. (PROUST, 1954, v.3, 1039) 

Não sofria de qualquer doença, mas já se sentia incapaz de fazer qualquer coisa. 

Em meio a esse extremo esforço para realizar as menores ações, o narrador passa a citar 

o quão penosoro era cumprir com os mínimos compromissos sociais que fossem, como 

frequentar jantares ou escrever cartas de condolências a amigos que haviam perdido pessoas 

próximas. Nesse momento, para ele, os compromissos demandados pela vida em sociedade, 

que foram tão importantes no seu processo de aprendizado, colocavam-se como excludentes ao 

imperativo de produção que sua obra lhe impunha. Nesse momento o narrador, comenta que, 

certa vez, ao tomar notícia de que o filho da Sra. Sazerat falecera, utilizou das poucas forças 

que possuía para enviar-lhe uma carta em solidariedade. Assim, desperdiçara os poucos 

momentos que lhe restavam. Marcel comenta então o quanto aquela ação fora cansativa, embora 

ainda subsistisse nele o seu impulso produtivo: 

 

Depois, tendo assim sacrificado um dever real à obrigação falsa de me mostrar polido 

e sensível, caí sem forças, fechei os olhos, não devendo fazer nada além de vegetar 

por oito dias. Entretanto, se todos os meus deveres inúteis, aos quais estava pronto a 

sacrificar o verdadeiro, fugiam-me ao cabo de poucos minutos da lembrança, a idéia 

de minha construção não me deixava por um instante sequer.70 (PROUST, 1954, v.3, 

1040) 

                                                 
68 N.T.: “Je savais très bien que mon cerveau était un riche bassin minier, où il y avait une étendue immense et fort 

diverse de gisements précieux. Mais aurais-je le temps de les exploiter? J’étais la seule personne capable de le 

faire. Pour deux raisons : avec ma mort eût disparu non seulement le seul ouvrier mineur capable d’extraire les 

minerais, mais encore le gisement lui-même ; or, tout à l’heure, quand je rentrerais chez moi, il suffirait de la 

rencontre de l’auto que je prendrais avec une autre pour que mon corps fût détruit et que mon esprit fût forcé 

d’abandonner à tout jamais mes idées nouvelles qu’em ce moment même, n’ayant pas eu le temps de les mettre 

plus em ssûretpe dans um livre, il enserrait anxieusement de da pulpe frémissante, protectrice, mais fragile.” 
69 N.T.: “ni mémoire, ni pensée, ni force, ni aucune existence.” 
70 N.T.: “puis ayant ainsi sacrifié un devoir réel à l’obligation factice de me montrer poli et sensible, je tombais 

sans forces, je fermais les yeux, ne devant plus que végéter pour huit jours. Pourtant, si tous mes devoirs inutiles, 

auxquels j’étais prêt à sacrifier le vrai, sortaient au bout de quelques minutes de ma tête, l’idée de ma construction 

ne me quittait pas un instant.” 



 

132 

 

 

A partir desse momento, Marcel passa a escrever os primeiros esboços desta obra que temos 

em mãos, e passa a se esquecer mais e mais das cartas que lhe chegavam, tendo como único 

pensamento a ideia de sua obra, em sua cabeça, em perpétuo devir. Ele percebe, assim, que a 

ideia de morte havia se instalado definitivamente nele e acompanhava-o, sendo totalmente 

constituinte de sua própria identidade: “a idéia da morte me fazia companhia, tão 

incessantemente quanto a idéia de meu próprio eu.”71 (PROUST, 1954, v.3, 1044) 

A partir dessas reflexões sobre se teria tempo o suficiente para terminar sua obra, o 

narrador utiliza uma última passagem bíblica que sintetiza todo este argumento. No momento 

em questão, ao salientar novamente que a renúncia aos seus deveres sociais era necessária para 

que tivesse tempo o suficiente para escrever – e sabemos que infelizmente Marcel Proust não o 

tivera, pois faleceu sem revisar totalmente e ver publicados os três últimos livros da série, cujos 

anos de publicação remontam a quase cinco anos após sua morte – o narrador relembra que era 

necessário morrer para a sociedade, a fim de que doasse os seus últimos dias à sua obra. A sua 

renúncia seria como o trigo do Evangelho de São João, que deve morrer para que proporcione 

frutos: 

 

A doença que, como um rude diretor de consciência, fazia-me morrer para o mundo, 

prestava-me um grande serviço – ‘pois se o grão de trigo não morre depois de 

semeado, ficará só, mas se morre, dará muitos frutos’  – a doença que, depois que a 

preguiça me protegera contra a facilidade, ia quem sabe me proteger contra a preguiça, 

a doença usara as minhas forças e, como eu já notara há muito tempo, especialmente 

– no instante em que deixara de amar Albertine – as forças da memória.72 (PROUST, 

v.3, 1037, p.793) 

 

É a partir desse movimento forçado, tomado como uma verdade produzida pela 

percepção da morte e da passagme do tempo no último sarau dos Guermantes, que se liga a 

necessidade de escavar os estados sucessivos dos personagens, assim como a necessidade de 

escavar as suas histórias de vida e sua relação com determinado momento histórico. É o caso 

especificamente de Swann e os diversos estágios pelos quais sua figura passa em relação à 

opinião da sociedade, mesmo depois de morto. Em meio a um faubourg Saint-Germain que se 

assemelhava a uma velha caduca, algumas pessoas são esquecidas depois de mortas e outras, 

                                                 
71 N.T.: “la idée de la mort me tenait une compagnie aussi incessante que l’idée de moi.” 
72 N.T.: “La maladie qui, en me faisant, comme un rude directeur de conscience, mourir au monde, m’avait rendu 

service (car si le grain de froment ne meurt après qu’on l’a semé, il restera seul, mais s’il meurt, il portera beaucoup 

de fruits), la maladie qui, après que la paresse m’avait protégé contre la facilité, allait peut-être me garder contre 

la paresse, la maladie avait usé mes forces et, comme je l’avais remarqué depuis longtemps, au moment où j’avais 

cessé d’aimer Albertine, les forces de ma mémoire.” 
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que nunca seriam recebidas há algum tempo, agora o são, como é o caso de Bloch ou de Rachel. 

Talvez não se trate de uma velha caduca que se esquece simplesmente das posições sociais, mas 

de uma necessidade de renovação dos quadros sociais, assim como determinadas células de 

nossos corpos morrem para dar lugar a novas, que elege seus novos integrantes. Uma interação 

em que os vivos elegem quem são seus mortos, seu ancestrais, e que tipo de convivência eles 

podem travar com os reinos dos vivos. Em determinada passagem, o narrador da Recherche 

cita Vitor Hugo, quando o poeta francês diz que “é necessário que a relva nasça e que as crianças 

morram”. Sobre essa citação, Proust faz o seguinte comentário que ajuda a esclarecer de que 

maneira o reino dos vivos e dos mortos interagem em sua obra, que ressoa as atividades 

cotidianas que a pequena menina de “We are seven” praticava ao lado dos túmulos de seus 

irmãos: “Eu digo que a lei cruel da arte é que os seres morram, e que nós próprios morramos 

ao esgotar todos os sofrimentos, para que cresça a relva, não do esquecimento, mas da vida 

eterna, a relva espessa das obras fecundas sobre a qual as gerações virão alegremente, sem se 

preocupar com aqueles que dormem sob a terra, compor seu piquenique sob a relva.”73 

(PROUST, 1954, v.3, p.1038) 

                                                 
73 N.T.: “Moi je dis que la loi cruelle de l’art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourions en épuisant 

toutes les souffrances pour que pousse l’herbe non de l’oubli mais de la vie éternelle, l’herbe drue des œuvres 

fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment en dessous, leur 

« déjeuner sur l’herbe ».” 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudar a maneira como Proust e Wordsworth figuram o funcionamento da memória e 

do luto em suas obras constituiu-se como um desafio estimulante, que somente pôde ser 

empreendido à medida que foi adotada uma posição crítico-teórica alinhada com os estudos da 

área de conhecimento da Memória Cultural, representada neste trabalho por autores como 

Aleida Assmann, Paul Ricoeur e Robert Pogue Harrison. Pudemos perceber, por meio de uma 

análise detalhada, que a maneira como a memória é figurada nos autores que estudamos 

apresentam em sua superfície pontos importantes de estabilização, como a lembrança dos 

narcisos para o eu-lírico de “I wandered lonely as a cloud”, como a função salutar que a 

lembrança das margens do rio Wye tinha para o eu-lírico quando se encontrava enfastiado em 

meio ao tédio da grande cidade. Também é o que acontece naqueles momentos de revelação 

epifânica que a memória involuntária proporciona ao heroi da Recherche. 

No entanto, ao aprofundarmos a análise do modo como a representação literária da 

memória se dá a partir do Romantismo – cuja percepção remontamos tanto ao alerta feito por 

Paul de Man em “Wordsworth e os Vitorianos”, quanto ao caráter suplementar da memória, 

brilhantemente notado por Assmann, mas cujo ponto desestabilizador foi identificado no texto 

“Este perigoso suplemento”, de Derrida – percebemos que há também um importante viés 

desestabilizador da memória que, ao ser reiterada, se modifica. É o caso, por exemplo, da 

mesma paisagem em “Tintern Abbey”, que é reiterada por três vezes, sendo que, a cada vez, é 

relacionada com um sentimento distinto e, portanto, adquire variações importantes. É  também 

o caso do momento em que Marcel se lembra de sua avó, por meio da memória involuntária; 

trata-se de uma revelação epifânica que é subsumida à medida que o heroi se depara com a 

noção de morte, do nada. 

Essa noção de uma função desestabilizadora da memória foi muito cara a nós quando 

nos debruçamos sobre passagens em que a figuração de personagens que já faleceram 

dramatizam essa dúbia relação entre estabilização e desestabilização, com a tentativa de tornar 

presente, por meio da linguagem, algo que está definitivamente ausente. Os mortos adquirem 

uma sobrevida e passam a habitar um plano de existência parecido com o nosso, como é o caso 

dos irmãos da pequena menina de “We are seven”, da pequena Lucy Gray, ou da própria avó 

de Marcel, que continua presente nos trejeitos da mãe do heroi assim como na própria maneira 

como ele encara o mundo e as pessoas. 
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Mais patente ainda fica essa tensão entre estabilização e desestabilização na figura de 

Charles de Swann, que carrega toda uma complexidade, quando levamos em conta a própria 

maneira como a sociedade tem a capacidade de lembrar-se ou esquecer-se dos seus, fazendo 

com que pessoas notáveis tornem-se meros aventureiros. Chega uma hora em que o fauboug 

Saint-Germain, como velha gagá que se tornara, precisa ser pacientemente descrita e analisada 

em seus vários estágios. É este um dos apelos que o choque por encontrar todas aquelas pessoas 

envelhecidas faz a Marcel: cabe a ele, em certo sentido, salvar a figura de Swann do 

esquecimento, tensionando seu apagamento para uma posição de protagonista de uma novela 

que tem valor paradigmático logo no começo da Recherche: trata-se do drama de “O amor de 

Swann”. 

 À parte a pesquisa que aqui se encerra, gostaríamos de salientar que há outros caminhos 

para se se analisar comparativamente as composições de Wordsworth e Proust, mais 

especificamente a fronteira entre a autobiografia e a ficção, que se apresenta como ponto de 

contato entre uma das mais importantes obras de do poeta britânico, qual seja, The Prelude, e 

a Recheche proustiana. Em ambas as obras vemos figuradas, com as devidas ressalvas em 

relação à forma, a descrição do processo formativo de escritores, desde suas primeiras 

perceções na infância até suas mais profundas reflexões na idade adulta. Há que se acrescentar 

o papel fundamental que a a memória tem nessa obra na função de formadora desse passado, 

que precisa ser reconstruído a partir do discurso no presente. Trata-se de uma possibilidade de 

trabalho profícua, que exigiria maior fôlego devido à extensão destas obras. 
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6. ANEXOS – POEMAS ANALISADOS AO LONGO DESTE TRABALHO 

 

6.1 I find it written of Simonides – William Wordsworth 

 

I find it written of simonides  

That, travelling in strange countries, once he found  

A corpse that lay exposed upon the ground,  

For which, with pains, he caused due obsequies  

To be performed, and paid all holy fees.  

Soon after, this man's ghost unto him came,  

And told him not to sail, as was his aim,  

On board a ship then ready for the seas.  

Simonides, admonished by the ghost,  

Remained behind: the ship the following day  

Set sail, was wrecked, and all on board were lost.  

Thus was the tenderest Poet that could be,  

Who sang in ancient Greece his moving lay,  

Saved out of many by his piety. 

 

 

6.2 Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey, On Revisiting the Banks of 

the Wye during a Tour. July 13, 1798 – William Wordsworth 

 

Five years have past; five summers, with the length 

Of five long winters! and again I hear 

These waters, rolling from their mountain-springs 

With a soft inland murmur.—Once again 

Do I behold these steep and lofty cliffs, 

That on a wild secluded scene impress 

Thoughts of more deep seclusion; and connect 

The landscape with the quiet of the sky. 

The day is come when I again repose 

Here, under this dark sycamore, and view 

These plots of cottage-ground, these orchard-tufts, 
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Which at this season, with their unripe fruits, 

Are clad in one green hue, and lose themselves 

'Mid groves and copses. Once again I see 

These hedge-rows, hardly hedge-rows, little lines 

Of sportive wood run wild: these pastoral farms, 

Green to the very door; and wreaths of smoke 

Sent up, in silence, from among the trees! 

With some uncertain notice, as might seem 

Of vagrant dwellers in the houseless woods, 

Or of some Hermit's cave, where by his fire 

The Hermit sits alone. 

 

                                              These beauteous forms, 

Through a long absence, have not been to me 

As is a landscape to a blind man's eye: 

But oft, in lonely rooms, and 'mid the din 

Of towns and cities, I have owed to them, 

In hours of weariness, sensations sweet, 

Felt in the blood, and felt along the heart; 

And passing even into my purer mind 

With tranquil restoration:—feelings too 

Of unremembered pleasure: such, perhaps, 

As have no slight or trivial influence 

On that best portion of a good man's life, 

His little, nameless, unremembered, acts 

Of kindness and of love. Nor less, I trust, 

To them I may have owed another gift, 

Of aspect more sublime; that blessed mood, 

In which the burthen of the mystery, 

In which the heavy and the weary weight 

Of all this unintelligible world, 

Is lightened:—that serene and blessed mood, 

In which the affections gently lead us on,— 

Until, the breath of this corporeal frame 



 

144 

 

And even the motion of our human blood 

Almost suspended, we are laid asleep 

In body, and become a living soul: 

While with an eye made quiet by the power 

Of harmony, and the deep power of joy, 

We see into the life of things. 

 

                                                        If this 

Be but a vain belief, yet, oh! how oft— 

In darkness and amid the many shapes 

Of joyless daylight; when the fretful stir 

Unprofitable, and the fever of the world, 

Have hung upon the beatings of my heart— 

How oft, in spirit, have I turned to thee, 

O sylvan Wye! thou wanderer thro' the woods, 

         How often has my spirit turned to thee! 

 

   And now, with gleams of half-extinguished thought, 

With many recognitions dim and faint, 

And somewhat of a sad perplexity, 

The picture of the mind revives again: 

While here I stand, not only with the sense 

Of present pleasure, but with pleasing thoughts 

That in this moment there is life and food 

For future years. And so I dare to hope, 

Though changed, no doubt, from what I was when first 

I came among these hills; when like a roe 

I bounded o'er the mountains, by the sides 

Of the deep rivers, and the lonely streams, 

Wherever nature led: more like a man 

Flying from something that he dreads, than one 

Who sought the thing he loved. For nature then 

(The coarser pleasures of my boyish days 

And their glad animal movements all gone by) 
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To me was all in all.—I cannot paint 

What then I was. The sounding cataract 

Haunted me like a passion: the tall rock, 

The mountain, and the deep and gloomy wood, 

Their colours and their forms, were then to me 

An appetite; a feeling and a love, 

That had no need of a remoter charm, 

By thought supplied, not any interest 

Unborrowed from the eye.—That time is past, 

And all its aching joys are now no more, 

And all its dizzy raptures. Not for this 

Faint I, nor mourn nor murmur; other gifts 

Have followed; for such loss, I would believe, 

Abundant recompense. For I have learned 

To look on nature, not as in the hour 

Of thoughtless youth; but hearing oftentimes 

The still sad music of humanity, 

Nor harsh nor grating, though of ample power 

To chasten and subdue.—And I have felt 

A presence that disturbs me with the joy 

Of elevated thoughts; a sense sublime 

Of something far more deeply interfused, 

Whose dwelling is the light of setting suns, 

And the round ocean and the living air, 

And the blue sky, and in the mind of man: 

A motion and a spirit, that impels 

All thinking things, all objects of all thought, 

And rolls through all things. Therefore am I still 

A lover of the meadows and the woods 

And mountains; and of all that we behold 

From this green earth; of all the mighty world 

Of eye, and ear,—both what they half create, 

And what perceive; well pleased to recognise 

In nature and the language of the sense 
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The anchor of my purest thoughts, the nurse, 

The guide, the guardian of my heart, and soul 

Of all my moral being. 

 

                                            Nor perchance, 

If I were not thus taught, should I the more 

Suffer my genial spirits to decay: 

For thou art with me here upon the banks 

Of this fair river; thou my dearest Friend, 

My dear, dear Friend; and in thy voice I catch 

The language of my former heart, and read 

My former pleasures in the shooting lights 

Of thy wild eyes. Oh! yet a little while 

May I behold in thee what I was once, 

My dear, dear Sister! and this prayer I make, 

Knowing that Nature never did betray 

The heart that loved her; 'tis her privilege, 

Through all the years of this our life, to lead 

From joy to joy: for she can so inform 

The mind that is within us, so impress 

With quietness and beauty, and so feed 

With lofty thoughts, that neither evil tongues, 

Rash judgments, nor the sneers of selfish men, 

Nor greetings where no kindness is, nor all 

The dreary intercourse of daily life, 

Shall e'er prevail against us, or disturb 

Our cheerful faith, that all which we behold 

Is full of blessings. Therefore let the moon 

Shine on thee in thy solitary walk; 

And let the misty mountain-winds be free 

To blow against thee: and, in after years, 

When these wild ecstasies shall be matured 

Into a sober pleasure; when thy mind 

Shall be a mansion for all lovely forms, 
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Thy memory be as a dwelling-place 

For all sweet sounds and harmonies; oh! then, 

If solitude, or fear, or pain, or grief, 

Should be thy portion, with what healing thoughts 

Of tender joy wilt thou remember me, 

And these my exhortations! Nor, perchance— 

If I should be where I no more can hear 

Thy voice, nor catch from thy wild eyes these gleams 

Of past existence—wilt thou then forget 

That on the banks of this delightful stream 

We stood together; and that I, so long 

A worshipper of Nature, hither came 

Unwearied in that service: rather say 

With warmer love—oh! with far deeper zeal 

Of holier love. Nor wilt thou then forget, 

That after many wanderings, many years 

Of absence, these steep woods and lofty cliffs, 

And this green pastoral landscape, were to me 

More dear, both for themselves and for thy sake! 

 

 

6.3  Ballade des pendus – François de Villon 

 

Frères humains, qui après nous vivez, 

N'ayez les coeurs contre nous endurcis, 

Car, si pitié de nous pauvres avez, 

Dieu en aura plus tôt de vous mercis. 

Vous nous voyez ci attachés, cinq, six : 

Quant à la chair, que trop avons nourrie, 

Elle est piéça dévorée et pourrie, 

Et nous, les os, devenons cendre et poudre.  

De notre mal personne ne s'en rie ; 

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
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Se frères vous clamons, pas n'en devez 

Avoir dédain, quoique fûmes occis 

Par justice. Toutefois, vous savez 

Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. 

Excusez-nous, puisque sommes transis, 

Envers le fils de la Vierge Marie, 

Que sa grâce ne soit pour nous tarie, 

Nous préservant de l'infernale foudre. 

Nous sommes morts, âme ne nous harie, 

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 

 

La pluie nous a débués et lavés, 

Et le soleil desséchés et noircis. 

Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés, 

Et arraché la barbe et les sourcils. 

Jamais nul temps nous ne sommes assis 

Puis çà, puis là, comme le vent varie, 

A son plaisir sans cesser nous charrie, 

Plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre.  

Ne soyez donc de notre confrérie ; 

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 

 

Prince Jésus, qui sur tous a maistrie, 

Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie : 

A lui n'ayons que faire ne que soudre. 

Hommes, ici n'a point de moquerie ; 

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 

 

 

6.4 I Wandered Lonely as a Cloud 

  

I wandered lonely as a cloud 

That floats on high o'er vales and hills, 

When all at once I saw a crowd, 
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A host, of golden daffodils; 

Beside the lake, beneath the trees, 

Fluttering and dancing in the breeze. 

 

Continuous as the stars that shine 

And twinkle on the milky way, 

They stretched in never-ending line 

Along the margin of a bay: 

Ten thousand saw I at a glance, 

Tossing their heads in sprightly dance. 

 

The waves beside them danced; but they 

Out-did the sparkling waves in glee: 

A poet could not but be gay, 

In such a jocund company: 

I gazed—and gazed—but little thought 

What wealth the show to me had brought: 

 

For oft, when on my couch I lie 

In vacant or in pensive mood, 

They flash upon that inward eye 

Which is the bliss of solitude; 

And then my heart with pleasure fills, 

And dances with the daffodils. 

 

 

6.5 Correspondances – Charles Baudelaire 

 

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers. 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 
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Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 

Ayant l'expansion des choses infinies, 

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 

Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. 

 

 

6.6 Memory – William Wordsworth 

 

A pen--to register; a key--  

That winds through secret wards  

Are well assigned to Memory  

By allegoric Bards.  

 

As aptly, also, might be given  

A Pencil to her hand;  

That, softening objects, sometimes even  

Outstrips the heart's demand;  

 

That smooths foregone distress, the lines  

Of lingering care subdues,  

Long-vanished happiness refines,  

And clothes in brighter hues;  

 

Yet, like a tool of Fancy, works  

Those Spectres to dilate  

That startle Conscience, as she lurks  

Within her lonely seat.  

 

Oh! that our lives, which flee so fast,  

In purity were such,  
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That not an image of the past  

Should fear that pencil's touch!  

 

Retirement then might hourly look  

Upon a soothing scene,  

Age steal to his allotted nook  

Contented and serene;  

 

With heart as calm as lakes that sleep,  

In frosty moonlight glistening;  

Or mountain rivers, where they creep  

Along a channel smooth and deep,  

To their own far-off murmurs listening. 

 

6.7 We are seven – William Wordsworth 

———A simple Child, 

That lightly draws its breath, 

And feels its life in every limb, 

What should it know of death? 

 

I met a little cottage Girl: 

She was eight years old, she said; 

Her hair was thick with many a curl 

That clustered round her head. 

 

She had a rustic, woodland air, 

And she was wildly clad: 

Her eyes were fair, and very fair; 

—Her beauty made me glad. 

 

“Sisters and brothers, little Maid, 

How many may you be?” 

“How many? Seven in all,” she said, 

And wondering looked at me. 
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“And where are they? I pray you tell.” 

She answered, “Seven are we; 

And two of us at Conway dwell, 

And two are gone to sea. 

 

“Two of us in the church-yard lie, 

My sister and my brother; 

And, in the church-yard cottage, I 

Dwell near them with my mother.” 

 

“You say that two at Conway dwell, 

And two are gone to sea, 

Yet ye are seven! I pray you tell, 

Sweet Maid, how this may be.” 

 

Then did the little Maid reply, 

“Seven boys and girls are we; 

Two of us in the church-yard lie, 

Beneath the church-yard tree.” 

 

“You run about, my little Maid, 

Your limbs they are alive; 

If two are in the church-yard laid, 

Then ye are only five.” 

 

“Their graves are green, they may be seen,” 

The little Maid replied, 

“Twelve steps or more from my mother’s door, 

And they are side by side. 

 

“My stockings there I often knit, 

My kerchief there I hem; 

And there upon the ground I sit, 
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And sing a song to them. 

 

“And often after sun-set, Sir, 

When it is light and fair, 

I take my little porringer, 

And eat my supper there. 

 

“The first that died was sister Jane; 

In bed she moaning lay, 

Till God released her of her pain; 

And then she went away. 

 

“So in the church-yard she was laid; 

And, when the grass was dry, 

Together round her grave we played, 

My brother John and I. 

 

“And when the ground was white with snow, 

And I could run and slide, 

My brother John was forced to go, 

And he lies by her side.” 

 

Lucy Gray – or Solitude 

“How many are you, then,” said I, 

“If they two are in heaven?” 

Quick was the little Maid’s reply, 

“O Master! we are seven.” 

 

“But they are dead; those two are dead! 

Their spirits are in heaven!” 

’Twas throwing words away; for still 

The little Maid would have her will, 

And said, “Nay, we are seven!” 
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6.8 Lucy Gray – or Solitude – William Wordsworth 

 

Oft I had heard of Lucy Gray, 

And when I cross'd the Wild, 

I chanc'd to see at break of day 

The solitary Child. 

 

No Mate, no comrade Lucy knew; 

She dwelt on a wild Moor, 

The sweetest Thing that ever grew 

Beside a human door! 

 

You yet may spy the Fawn at play, 

The Hare upon the Green; 

But the sweet face of Lucy Gray 

Will never more be seen. 

 

"To-night will be a stormy night, 

You to the Town must go, 

And take a lantern, Child, to light 

Your Mother thro' the snow." 

 

"That, Father! will I gladly do; 

'Tis scarcely afternoon— 

The Minster-clock has just struck two, 

And yonder is the Moon." 

 

At this the Father rais'd his hook 

And snapp'd a faggot-band; 

He plied his work, and Lucy took 

The lantern in her hand. 

 

Not blither is the mountain roe, 



 

155 

 

With many a wanton stroke 

Her feet disperse, the powd'ry snow 

That rises up like smoke. 

 

The storm came on before its time, 

She wander'd up and down, 

And many a hill did Lucy climb 

But never reach'd the Town. 

 

The wretched Parents all that night 

Went shouting far and wide; 

But there was neither sound nor sight 

To serve them for a guide. 

 

At day-break on a hill they stood 

That overlook'd the Moor; 

And thence they saw the Bridge of Wood 

A furlong from their door. 

 

And now they homeward turn'd, and cry'd 

"In Heaven we all shall meet!" 

When in the snow the Mother spied 

The print of Lucy's feet. 

 

Then downward from the steep hill's edge 

They track'd the footmarks small; 

And through the broken hawthorn-hedge, 

And by the long stone-wall; 

 

And then an open field they cross'd, 

The marks were still the same; 

They track'd them on, nor ever lost, 

And to the Bridge they came. 
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They follow'd from the snowy bank 

The footmarks, one by one, 

Into the middle of the plank, 

And further there were none. 

 

Yet some maintain that to this day 

She is a living Child, 

That you may see sweet Lucy Gray 

Upon the lonesome Wild. 

 

O'er rough and smooth she trips along, 

And never looks behind; 

And sings a solitary song 

That whistles in the wind. 


