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RESUMO 

 

Rimbaud, dos 16 aos 20 anos, promoveu o novo de ideias e formas da poesia, 

abdicando a tradição em busca do desconhecido, do novo verbo poético no 

qual “Eu é um outro” e contém o múltiplo Rimbauds. De acordo com essa 

perspectiva, procuramos circunscrever, na primeira parte deste trabalho, um 

perfil desse Rimbauds, abordando: seu “Adeus” à poesia em forma de silêncio; 

“Eu é um outro” –  em que discutimos também o estilo, as inovações e 

características; a questão – projeto poético?; e, por fim, os mimetismos 

literários de seus primeiros poemas.   Na segunda parte, direcionamos o olhar 

mais atento para a sua poética, em especial suas duas prosas máximas “Uma 

estadia no inferno” e “Iluminações”. Daquela, tecemos considerações acerca de 

suas prosas, das narrativas precedentes às sete prosas centrais; destas, 

minuciamos a “Noite do inferno” e exemplificamos duas grandes características 

de Rimbaud: a indecidibilidade e incompossibilidade. De “Iluminações” 

destacamos a(s) Cidade(s) sob a ótica do não-lugar. Trabalhamos ainda outro 

conceito, da forma como se apresenta, atravessando sete vezes as Prosas, o 

conceito de Oriente: como se apresentam em cada livro, o que significa e de 

onde Rimbaud buscou essas representações. 

 

Palavras-chaves: Rimbauds. Novo verbo poético. Eu é um outro. Uma estadia 

no inferno.  Iluminações. 



RÉSUMÉ 
 

Rimbaud, de 16 à 20 ans, a promu le nouveau des idées et formes de la 

poésie, en abandonnant la tradition par la recherche de l'inconnu, du nouveau 

verbe poétique où «je est un autre» et contient Rimbauds, multiple. Selon cette 

perspective, nous limitons la première partie de ce travail, un profil de ce 

Rimbauds qui concerne: son «Adieu» à la poésie sous la forme de silence: «Je 

est un autre» - dans laquelle nous avons également parlé du style, l'innovation 

et caractéristiques, la question - projet poétique?, et, enfin, le mimétisme 

littéraire de ses premiers poèmes. Dans la seconde partie, on aborde sa 

poésie, en particulier ses deux proses majeures «Une saison en enfer» et 

«Illuminations». De la Saison, ont fait des considérations sur ses proses, les 

proses narratives précédants et les sept proses centrales, dont détaillée de la 

«Nuit de l'enfer» et illustrent deux caractéristiques de Rimbaud: indécidabilité et 

incompossibilité. Des «Illuminations» on a saisi les poèmes Ville et Villes «I et 

II» pour les étudier sous l’optique du non-lieu. On travaille encore un autre 

concept, de la façon dont il est présenté, sept fois dans les Proses, la notion de 

l’Orient :commme il apparaît dans chaque livre, ce qu’il signifie et où Rimbaud a 

cherché ces représentations.  

 

Mots-clés: Rimbauds. Nouveau verbe poétique. Je est un autre. Une saison en 

enfer. Illuminations.   
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1. INTRODUÇÃO  

 

“Rimbaud não se repete”. Afirmação de Alan Borer (1986, p. 15). Afirmações 

como essa, por mais que soem redundantes também parecem-nos de bom tom dizê-

las. Rimbaud é iconoclasta de si, se refaz e se reinventa. Rimbaud, é o tema, é o 

escopo, apreenderemos visões sobre ele em diversos momentos, em 

“metamorfoses”, o poeta em sua qualidade múltiple: um-ser-muitos, um-plural, 

característica denominada pelo filósofo francês Alan Badiou de indecidibilidade; esse 

título nos fala de Rimbaud e de outros Rimbauds. Outro autor, uma de nossas 

primeiras e mais consistentes referências aos estudos rimbaudianos, Caio Meira 

fala-nos em suas primeiras linhas:  

 

A grande dificuldade e ao mesmo tempo a grande fascinação de 
qualquer tentativa de abordagem da obra de Rimbaud é a 
heterogeneidade radical presente desde o seu início. Isso significa 
dizer que ele nunca foi o mesmo, nunca se repetiu. A cada poema, 
Rimbaud procurou a destruição de algum tipo de tradição, literária ou 
cultural, interior ou exterior à sua própria poética, pois o que lhe 
interessava era sobretudo a busca e a gênese do novo. Dificilmente 
poder-se-ia atribuir um estilo a Rimbaud; ou ainda: fazê-lo significaria 
congelar algo que se caracterizava justamente por estar em contínua 
transformação. Nesse sentido, querer determinar ou defini-lo é 
esquecer-se de um dos seus preceitos mais fundamentais, formulado 
como um vaticínio nas duas cartas conhecidas como do Vidente: ‘Eu 
é um outro’. (MEIRA, 2002). (Grifos do autor). 

  

É preciso dizer inicialmente um fato que, num primeiro momento, apavora e 

depois passa a compor uma experiência: a extensa quantidade de livros consultados 

que, por diversos motivos, muitos acabam sendo omitidos ou desprezados por 

marcharem em sentido contrário ao percurso argumentativo escolhido. Entre esses 

podemos destacar Susini-anastopoulos (1997) — A escrita fragmentária com quem 

tentamos (a priori) uma leitura da escrita fragmentária de Rimbaud, porém as 

descrições de fragmentário desse livro — apesar de extremamente detalhado e 

competente em sua proposta —  não conseguiam enquadrar o poeta das Ardenas, o 

que nos obrigou a abandoná-lo. 
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Discordamos da praxe que mais se afasta do Conhecimento ao passo que se 

aproxima da vaidade: a constituição de um conjunto exaustivo de textos, autores e 

ideias que compõem um cânone de erudição e menos colaboram para uma 

uniformidade elucidativa do objeto.   

Produzimos um texto que foge da convenção de estudar um único tema 

concernente a um autor.  

Este estudo possui bases teóricas gerais. Angustia-nos (porém, não 

descartamos a possibilidade de sucesso) a ideia de alicerçar qualquer estudo sobre 

Rimbaud num lugar-teórico que não seja múltiplo e dégradé como um leque, uma 

vez que o próprio Rimbaud, digamos, “não defendia causa alguma”; vale dizer, não 

era militante de qualquer corrente de pensamento, ou mesmo, o que é mais provável 

de se afirmar, ele tornava-se facilmente um militante contracorrentes. Portanto, essa 

sua característica de não-partidário revela-nos sua inteligência e sabedoria. Por 

exemplo, sobre ideias em voga a seu tempo como os ideais positivistas. De certa 

forma, Rimbaud apresentava concordância com essa linha de pensamento quando 

afirmava “todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura; [...] toda a fé, toda a 

força sobre-humana”, da segunda Carta do Vidente — Rimbaud a Demeny. 

Charleville, 15 de maio de 1871. (RIMBAUD, 2009, p. 38, 39). 

Questão metodológica ainda – sabemos que não há ponto de partida pré-

estabelecido, o fato é que necessariamente algo é eleito para separar-se de um todo 

e para ser o início. Esse algo que pode ser algos, digamos, pode variar e redelimitar-

se graças aos autores que nos chegam, dentre os quais elegemos os mais 

apropriados a nossa argumentação.  

Estruturamos neste trabalho um estudo panorâmico de um dos personagens 

mais ricos da literatura universal, inclusive rico de fábulas em torno de si, o que torna 

praticamente inevitável falar dos inúmeros mitos de um menino-adulto, o epígono-

gênio revolucionário e polêmico: Rimbaud em sua partida final, o silêncio, partida e 

mudanças radicais, de quando deixa de escrever e prefere dizer “não penso mais 

nisso”; de quando arremessa para Sibéria do esquecimento as Musas: a tradição 

(que há muito havia destroçado), a sua própria obra, e as advindas (entre estas, é 

válido lembrar das produções de contemporâneos que visceralmente desdenhava 

quando assim mereciam.  

Inicialmente, discorremos sobre os principais autores e as principais obras 

que alicerçam e norteiam esse panorama. Um primeiro passo foi o de reconhecer as 
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traduções de textos rimbaudianos em língua portuguesa. Entre os que empreitaram  

traduzir a Saison estão Ledo Ivo, Xavier Placer e Mário Cesariny; e entre os que 

traduziram poemas esparsos encontramos, entre outros, Ferreira Gullar, Jorge de 

Senna, Augusto de Campos, Jorge de Lima, Carlos Lima.  

Ressaltamos que desde 1994, o poeta e tradutor Ivo Barroso, iniciou a 

publicar a poética, dividida em duas partes: a primeira, de 1994, intitulada Poesia 

completa e a segunda, de 1998, Prosa poética. Em 2009, lançou o título 

Correspondência. Utilizamos essa trilogia para referenciarmos o texto, quando não, 

optamos por traduções livres e, via de regra, argumentamos a escolha. Afora esse 

conjunto traduzido por Barroso, recorremos com bastante frequência a outro tradutor 

de Rimbaud em língua inglesa e cátedra de várias universidades dos Estados 

Unidos para o ensino de língua e literatura, Wallace Fowlie, com seu Rimbaud e Jim 

Morrison — os poetas rebeldes. Esse volume traz um texto leve e muito fluído sobre 

nosso gênio, apesar de não ser o mais fidedigno e aprofundado estudo para se 

tratar em minúcias sobre datas e polêmicas.  

Outros teóricos muito referenciados são Hugo Friedrich com Estrutura da 

lírica moderna, Caio Meira com seu ensaio Rimbaud, o estranho (citamos acima), 

Charles Nicholl com Rimbaud na África — os últimos anos de um poeta no exílio 

(1880-1891) que é um minucioso mapa do passo a passo de Rimbaud na África, e 

que para tal feito rememora toda a sua vida e suas profecias, e Luiz da Costa Lima 

através de Mímesis e modernidade — Formas das sombras. Friedrich (1978) além 

de ser muito referenciado, ajudou-nos bastante suscitando diversas questões, por 

exemplo, “insurreição contra a herança cristã: Une saison en enfer”, “rupturas dos 

limites”, “intensidade do feio”, “fantasia ditatorial”, “realidade destruída”. Repito: 

ajudou-nos bastante, mas não por considerarmos esses títulos ou seus respectivos 

textos “adequados”, e sim por terem suscitado nossa observação para diversas 

questões, digamos, “rimbaudianas”.  Friedrich descreve um Rimbaud moderno “Esta 

realidade destruída constitui agora o sinal caótico da insuficiência do real em geral, 

como também da inacessibilidade do “desconhecido” (palavra-busca de Rimbaud 

em sua Carta do Vidente). Eis o que se pode chamar de dialética da modernidade” 

(1978, p. 76). (Grifos do autor). 

Tivemos um grande aporte de Edward Said com seu Orientalismo, o oriente 

como invenção do ocidente para entendermos a visão de Oriente concebidas nos 

textos de Rimbaud sobre esse “espaço”. Elaboramos essa leitura do “Oriente de 
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Rimbaud” em suas aparições na Estadia e nas Iluminações. E para analisarmos as 

“Cidades” de Rimbaud, que surgem nas “últimas prosas”, recorremos aos conceitos 

de sim-lugar e não-lugar apresentados por Prado (2008). Essas “Cidades” sempre 

nos foram muito instigantes por suas extremas disparidades e explosões imagéticas.  

Há uma vertente de leitura muito rica e interessante, no entanto não 

possuímos competência suficiente para aprofundá-la. Diz respeito aos estudos do 

místico, do ocultismo, da magia e da alquimia. Ledo Ivo informa-nos, por exemplo, 

de um “paciente estudo” no qual “cada linha da criação poética de Rimbaud se 

ilumina à luz da cabala.”: 
 

Baseado no fato irrefutável do conhecimento de obras ocultistas que 
teve o poeta, Jacques Gengoux se dedicou, pacientemente, numa 
obstinada interpretação e comparação de textos, a emparelhar toda a 
produção rimbaudiana à Histoire de la Magie, de Eliphas Lévi, o ex-
abade e famoso ocultista. (IVO, 1982, p. 31). 

 

Os mais assíduos à Bíblia sempre veem “passagens” dela em Rimbaud, o 

que de fato não deixa de ser verdade, pois foi educado em colégio misto – a sua 

época, misto era leigos e religiosos juntos. Rimbaud é repleto de referências 

bíblicas, entre as principais temos Jó, os Evangelhos e Salmos, destacaremos 

muitas. Apesar de não consideramos muito as possibilidades de leituras que 

encontram a todo instante um sinal de conversão cristã para Rimbaud sem suas 

linhas, as teve Claudel, por exemplo. 

Organizamos, uma seção que reúne dezenas de epítetos os quais chamamos 

Miniaturas.Trata-se de uma coleção de palavras das mais diversas fontes que, por 

um ou por outro, inclusive, pelo próprio Rimbaud, de uma forma ou de outra, 

benéfica ou maléfica, foram empregadas para compor personagens atribuídos ao 

poeta das Ardenas (ou do mundo?). Por vezes, empregamos alguns como sinônimo 

de Rimbaud e indicamos algumas fontes. Escolhemos a designação Miniaturas, uma 

vez que por melhor das intenções, por mais próximas que sejam do real, nenhuma 

dessas palavras passa de etiquetas, de rótulos, portanto, configuram enfeites e 

pequenos informes. E, afinal, miniatura é sinônimo de iluminura, de gravura, ou seja, 

de Illuminations.  
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Miniaturas  

 

O Maior1. Maior poeta da revolta2. Mistério humano. Enigma literário3. Deus da 

adolescência4. Deus da Poesia. Príncipe dos Poetas. Mestre do Silêncio. Poeta 

roqueiro5. Transgressor mais adorado. Anjo em estado selvagem. Místico em estado 

selvagem6. Poeta no exílio7. Anjo no exílio8. Shakespeare menino. Menino-gênio9. 

Revolucionário. Iconoclasta de si. Gênio-vidente6. Gênio-titânico6. Gênio-precoce10. 

Gênio absoluto. Ladrão do fogo11. Homem das palmilhas de vento12. Alquimista do 

verbo. Herói existencialista. Moleque13. Menino-epígono14. Adolescente. Rapaz 

raro15. Precoce. Silencioso. O Diabo entre os doutores16. Intrigante. Insolente. 

Agressivo. Malfeitor. Individualista. Introspectivo. Misantropo. Sociopata. Louco. 

Demente. Violento. Cruel17. Rebelde. Desertor. Fugidio. Colérico. Ocioso. 

Comunista. Marginal. Clandestino. Gay. Narcisista. Misógino. Encantadora 

                                                            
1 Vinicius de Morais em prefácio de Uma Temporada no Inferno da L&PM (2002). 
2 “Durante a guerra, Albert Camus o chamou de “nosso maior poeta da revolta”. (FOWLIE, 2005, p. 
19). 
3 Caio Meira em seu ensaio Rimbaud, o estranho, diz: “O silêncio rimbaudiano permanece e 
permanecerá sendo um dos grandes enigmas de toda a literatura”. 
4 No ápice do surrealismo, André Breton chamou-o “o Deus da adolescência”. (FOWLIE, 2005, p. 19). 
5 “Poeta roqueiro” é um ensaio de Paulo Leminsky, no qual sugere que a verve rebelde de Rimbaud 
teria permitido que fosse o primeiro músico de rock.  
6 Paul Claudel, em julho de 1912, prefaciando um emaranhado de textos para Paterne Berrichon. 
7 NICHOLL, Charles: Arthur Rimbaud – últimos anos de um poeta no exílio.  
8 Verlaine: “O homem era alto, bem construído, quase atlético, um rosto perfeitamente oval de anjo no 
exílio, com cabelos castanhos claros e os olhos de um inquietante azul pálido.” (IVO, 1982, p. 13). 
9 Também as expressões “Gênio-vidente” e “Gênio-titânico”. (PRADO, 2008). 
10 “[...] saga habitual, da storia solita do menino-gênio do interior que rasga seu caminho para a 
cidade grande”. (BARROSO, 1998, p. 17). 
11 Rimbaud, em sua carta de 15 de maio de 1871 endereçada a Paul Demeny, escreve que “o poeta é 
um verdadeiro roubador do fogo”. (RIMBAUD, 2009, p. 40). 
12 Assim o chamou Verlaine. Referência ao romano Mercúrio, chamada Hermes na Grécia: possui um 
característico chapéu, bolsa fechada por um fio, caduceu, sandálias aladas, galo e bode. Era 
mensageiro, psicopompo ou intérprete da vontade dos deuses, extraordinária inteligência era o deus 
da eloquência.  Era o protetor dos rebanhos e animais selvagens, deus dos viajantes, do comércio e 
até dos ladrões; guiava as almas dos herois ou das pessoas importantes até o Rio Estige, lugar que 
ligava o reino dos vivos com o reino dos mortos. Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Hermes>. 
Acesso em: 13/01/2009. 
13 Pela precocidade do “menino” e pela etimologia da palavra que designaria uma espécie de 
demônio. 
14 Por suas criações iniciais seguirem moldes em voga e por pastiches. 
15 Título de um artigo in Colóquio Letras, Nº 155/156, Portugal, 2000. Ver referências. 
16 Assim o poeta Valade chamou a tela Le Coin de Table / Canto de Mesa (Fantain Latour). Diz da 
não-aceitação que gozava Rimbaud entre os letrados; junto a estes, Verlaine insistiu para que 
Rimbaud pudesse posar. A peça é exposta no Louvre.  
17 “Este [Charles Cros] estava com V. e R. [...] R. pediu que estendessem as mãos sobre a mesa [...] 
tirando um canivete aberto do bolso, espetou-lhe [V.] profundamente os pulsos e a palma”. 
(BARROSO, 2009, p. 75). 
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Mademoiselle Rimbaud. Comerciante. Caixa de circo. Vendedor de chaveiros. 

Traficante de armas e escravos. Negociante. Avaro. Michê18. Grande e radiante 

pecado. Masoquista. Inadaptado. Eterno estrangeiro. Bon vivant. Passante 

considerável19. Viajante. Turista mochileiro. Aventureiro. Andarilho20. Louco 

particularmente maligno. Assassino21. Vândalo.  Vagabundo. Lombrado22. 

Delinquente. Estranho23. Mal-humorado. Entediado24. Promissor. Apocalíptico. 

Vulcânico25. Meteórico. Incapturável. Subversivo. Revoltado. Ausente. Ubíquo. 

Pagão. Cristão. Satânico. Ateu. Vidente. Ocultista. Esotérico. Vagabundo iluminado. 

Incendiário genial. Sedento. Plagiador. Epígono. Pirata. Poliglota. Surrealista. 

Simbolista. Romântico. Barroco. Moderno. Prodígio. Pequeno prodígio. Anjo. Estrela 

sibilante. Imaturo. Radical. Complexo. Quebra-cabeça... 

 

 

 
 

 

 

                                                            
18 Há registros em cartas de favores sexuais com velhotes por dinheiro.  
19 Descrição de Mallarmé em um artigo; cruzaram-se por vezes no ciclo literário “Villains 
Bonshommes”. 
20 Observar referências em Eu é um outro. 
21 Rimbaud teria matado um homem em Chipre com uma pedrada. (NICHOLL, 2007, p. 139). 
22 Durante toda a sua vida (inclusive em sua temporada na África), Rimbaud era usuário assíduo de 
diversos entorpecentes como haxixe e absinto. Utilizamos essa gíria por uma atualização e registro 
desse hábito. Justificamos também essa palavra pelo caráter coloquial do termo, vale lembrar que 
Rimbaud usava com frequência termos da praça pública (BAKITHIN, 1999) como gírias, palavrões e 
regionalismos. 
23 Prestes a sua morte, assim o descreviam, médicos e sua irmã Isabelle. 
24 “O tédio não é mais o meu amor” (RIMBAUD, 1998, p. 143). Para estudiosos como S. Bernard e A. 
Adam, apesar dos diferentes conceitos, “o tédio foi, desde a infância, a doença de R”. (BARROSO, 
1998, p. 377). 
25 Friedrich, 1978, p. 60.  
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2. PRIMEIRAS ESTÓRIAS – MIMETISMOS LITERÁRIOS 
 
 

Quando ainda estava em idade escolar, aproximadamente aos 8 anos de 

idade, Rimbaud revirava um exemplar da Gramática Nacional, um livro editado em 

1854 (ano de seu nascimento), e estava em sua 16ª edição e continha 878 páginas. 

Essa gramática pertencia a seu pai e continha uma anotação como frontispício: “A 

gramática é a base, o fundamento de todos os conhecimentos humanos”. Era um 

livro repleto de citações de clássicos franceses, greco-latinos. 

Nessa fase escolar, criar um texto a partir de um modelo era uma das práticas 

para o ensino de língua e literatura. Esse tipo de atividade era algo tão comum que o 

jovem Rimbaud logo produzia suas peripécias, sozinho: o pequeno Rimbaud 

produziu um caderno com oito folhas e de uma desorganização demasiada, tanto 

que por muito tempo foi mantido inédito. Era uma obra incompleta, sem capa, seu 

último texto é inacabado, possui doze textos em latim, vinte e seis em francês, treze 

falsos castigos escolares, problemas matemáticos, pequenos cálculos e sete 

desenhos; eram exercícios nos quais seu autor repetia, traduzia, inventava. 

Encontramos figuras como Cícero, Fedra, Esopo, Adão e Eva, a cigarra e a formiga, 

ora em latim, ora em francês. Foram publicados com o título Rêve de l’enfant [O 

Sonho do Menino]. (BRIET, 1956). Esse caderno sempre foi rechaçado por sua mãe 

e por seus professores por conter uma escrita pouco cuidada, muitos borrões de 

tinta, graves faltas ortográficas e principalmente textos incoerentes e redundantes, 

por exemplo, o livreto começa assim: Le soleil était encore chaud / O sol ainda 

estava quente. Este texto é traduzido por Ivo Barroso em Prosa poética sob o título 

de Prólogo e recebe a seguinte descrição em sua NOTA PRÉVIA: 

 
É uma composição dos tempos de escola, mas efetivamente não um 
dever escolar, podendo mesmo dizer-se que se trata de um primeiro 
texto “literário” de RIMBAUD. Seu estilo já antecipava O poeta de 
sete anos26, [...] Dado o seu caráter de desabafo disfarçado, o texto 
contém revoltas demais para uma composição escolar [...]. 
(BARROSO, 1998, p. 31). (Grifos do tradutor). 

                                                            
26 O título correto do poema é “Os poetas de sete anos”. 
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E assim o texto que “contém revoltas demais” questionava as normas curriculares: 

outras línguas, geografia e história e apresenta a palavra suplício, uma das mais 

recorrentes da Saison: 

 
Por que — eu me perguntava - aprender grego, latim? Não sei. [...] 
Para que aprender latim? Ninguém fala essa língua. Às vezes vejo o 
latim nos jornais; mas, graças a Deus, eu não serei jornalista. [...] 
Tem-se, é certo, a necessidade de saber que Paris fica na França, 
mas ninguém vai perguntar em que grau de latitude. [...] A mim que 
me importa se Alexandre foi célebre? Que me importa... Quem sabe 
se os latinos existiram mesmo? Talvez seja uma língua forjada; e 
mesmo que tenham existido que me deixem viver de rendas e fiquem 
com sua língua para eles. Que mal lhes fiz para me exporem ao 
suplício? (BARROSO, 1998, p. 37). 

 

Apesar das críticas, “em cinco anos arrebata trinta e sete primeiros prêmios 

do colégio” (BARROSO, 1998), entre esses estão poemas em latim: Jugurtha27, Ver 

Erat e L’Ange et l’Enfant. 

Aos 12 anos (1866), os professores admitem que salte uma série. Em 1867, 

aos 13 anos, é laureado com os prêmios de primeiro colocado em recitação, 

instrução religiosa, versos em latim, história e geografia. Em 1868, repete todas 

essas premiações e ainda recebe láureas por versões que produziu de textos 

clássicos gregos. A caminho do colégio, em pequenas livrarias lia fascículos 

mensais do Parnase Contemporain. Aos 14, escreveu que num sonho recebera de 

Febo — deus do Sol — a sentença: Tu Vates Eris — Tu serás poeta. 

Sobre a qualidade de seus conhecimentos latinos Fowlie afirma: “Conforme a 

avaliação de latinistas contemporâneos, seu latim é bom. Ele obedecia às regras da 

prosódia latina, e os temas escolhidos eram temas líricos e assuntos relacionados à 

história”. (2005, p. 45). 

Delahaye dizia que o pequeno Rimbaud era “possuído pelos Latinos”. Há 

registros que o poeta recitava de cor versos da Eneida, essa vivência latina era de 

tal forma latente que geralmente seus professores eram obrigados a interrompê-lo 

                                                            
27 Este é um dos mais longos poemas que Rimbaud produziu em latim. Jugurtha era um rei númida 
do norte da África, próximo a Catargo, que resistiu aos romanos no século I antes de Cristo. Nesse 
texto, Rimbaud estabelece um paralelo entre esse rei e seu descendente Abdek-Kader, o emir árabe 
de XIX que resistiu aos franceses, tornando-se amigo deles. Nesse último episódio acabamos por 
citar a colonização da Argélia. Como abordaremos a frente, no poema Mau sangue de Uma estadia 
no inferno, Rimbaud também apresenta erudição histórica e referências genealógicas. 
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em seus recitais. É desse tempo de escola a produção e impressão do primeiro 

poema em língua francesa que viemos a ter notícia Les étrennes des orphelins / A 

consoada dos órfãos (BARROSO, 1994, p. 32, 33), divulgado na Revue pour tous 

(Revista para todos) de 02 de janeiro de 1870. A “técnica da imitação” da qual se 

valeu Rimbaud para a criação desse seu primeiro poema tem por base o texto Les 

pauvres gens / As pobres pessoas, de Victor Hugo, publicado meses antes na 

mesma revista. (VASCONCELOS, 2000, p. 29).  

Ainda é possível encontrar nessa composição imitações de versos latinos de 

autores clássicos. Surge nesse momento um epígono de tantos mestres da tradição, 

dos clássicos gregos, latinos e da genealogia literária francesa: Nerval, Victor Hugo, 

Baudelaire (esses três com bastante recorrência), Jules Verne, Rabelais, Rousseau, 

Saint-Simon, Chateaubriand, Gautier. Entre os literatos em língua inglesa são 

frequentemente enunciados Willian Blake, Walt Whitman e Edgar Allan Poe. 

É certo que no mundo das letras os pastiches, as imitações, as paráfrases, as 

apropriações débitas ou indébitas de imagens alheias são comuns, mas Rimbaud se 

valia desses recursos para se aproximar dos literatos que figuravam como mestres. 

Assim, numa carta de 24 de maio de 1870, escreve para Théodore de Banville 

pedindo sua benção sobre “Sensação”, “Ofélia” e “Credo in Unam”. Em 14 de julho 

de 1871, mais uma vez escreve ao mestre, desta vez envia Ce qu’on dit au poète à 

propos des fleurs / O que dizem ao poeta a respeito das flores. Tentativa fracassada, 

Banville sequer lhe responde.  

Pouco depois, o menino-epígono que ousava inserir-se entre os poetas 

enviava uma correspondência para Paul Verlaine, era “o maior poeta francês do 

momento e seria superado e tutelado por aquele garoto grosseiro e caipira”. 

(BARROSO, 1998, p. 22). Esse poeta recebe uma calorosa resposta-convite para ir 

a Paris: ganhava, então, sua senha de acesso para frequentar os ciclos literários 

que seriam bem mais fechados para ele, já que era apenas um poeta menino de 16 

anos e possuidor de um exíguo trato social. Termina Le bateau îvre / O barco ébrio, 

longo poema lido em sua chegada a Paris e é uma de suas mais belas e importantes 

peças que recebe dezenas de leituras, das mais infindas naturezas, desde as que o 

consideram uma de suas obras-primas às que julgam mero produto de plágios. Ivo 

discorre sobre a “origem temática e vocabular” d’O bateau îvre e “de tantas obras-

primas” afirmando que 
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[...] seu glossário e sua imagística extraídos do romance Les 
Travailleurs de la Mer ou do poema Pleine Mer, de Victor Hugo, das 
Vingt Mille Lieues sous les Mers, de Jules Verne, de textos de 
Baudelaire e Chateaubriand, fascículos de Le Magasin Pittoresque 
ou de Le Tour Du Monde e de versos de Léon Dierx e de tantas 
outras fontes [...]. (IVO, 1982, p. 26). 

 

Entre outros escritores e suas miríades de representações de mar, Victor 

Hugo é encontrado dezenas de vezes por meio do “Oceano Nox” ou de Os 

trabalhadores do mar. Lima registra-nos essas aproximações de Rimbaud com 

Hugo: 

[...] a alegria de partir o permite até ironizar o pai Hugo — no verso 
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, Suzanne Bernard 
encontra alusão provável ao verso de Hugo: Vous roulez à travres les 
sombres étendus... do “Oceano Nox”. (1980, p. 143)  

 
Gama Filho a respeito das nascentes do Bateau afirma-nos: 
 

No Magasin Pittoresque, Rimbaud colheu muitas de suas imagens, 
além de termos da náutica oitocentista, usados quase que para, com 
seu realismo, contrastar com o tom lisérgico do poema. Esse 
processo intertextual de colheita valeu-se de quadros, de gravuras, 
de narrativas, de poemas e de artigos para construir o mosaico de 
citações [...]. Muitos exemplos de intertexto com o Magasin 
Pittoresque foram fornecidos por Augusto Meyer28: os tapages [sic] 
dos sirgadores, semelhantes a uma complainte29

 de marinheiros do 
século XV; [...] da Balada do Marinheiro Velho, de Coleridge; [...] a 
penúltima estrofe de Le bateau Ivre parece inspirada pela reprodução 
de um quadro de Josef Israels, com legenda Le Bateau, em que duas 
crianças brincam com um barquinho à beira de uma poça d’água; 
[...]. (1989, p. 28). (Grifos do autor). 

 

A pirataria rimbaudiana é mais que necessária para compor “uma visão” do 

mar, pois, até então, estava se lançando a descrever correntezas que jamais teria 

conhecido fisicamente30, mas na consciência de suas visões, ele as terá visto! 

(RIMBAUD, 2009, P. 39). Era início de 1871.  

No fim de 1871, Verlaine vai com Rimbaud visitar Banville: 
                                                            
28 MEYER, Augusto. Le bateau ivre — análise e interpretação. Rio de Janeiro. São José, 1955. 
29 Canção de representações trágicas ou para consolação frente a tragédias muito cultivada no 
medievo. 
30 Rimbaud só conheceria o mar em 07 de setembro de 1872, quando ele e Verlaine partiram juntos 
de Bruxelas para a Inglaterra. “Era a primeira vez que ambos viam o mar!”. (BARROSO, 2009, p. 77). 
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[...] ao ler para ele seu poema Bateau Ivre, e receber do provecto 
homem das letras o conselho de que deveria começar o poema 
dizendo: Eu sou como um barco que desce etc., não se contém de 
indignação e, já na rua, exclama para Verlaine, referindo-se à 
sugestão de Banville: Vieux con! [...] Velho babaca! (BARROSO, 
1998, p. 15, 16). (Grifos do autor). 

 

 
2.1 PRIMEIROS POEMAS 
 
 

Inicialmente, Rimbaud praticava formas parnasianas, e demonstrava o desejo 

de ordenação das coisas, atribuía cor às vogais e regulava a forma e o movimento 

de cada consoante e se vangloriava de ter inventado um verbo poético acessível, 

um dia ou outro, a todos os sentidos, tão logo vai se dando conta de que fixava 

vertigens. Os moldes parnasianos são utilizados em seus primeiros poemas, uma 

vez que o parnasianismo foi um ambiente literário que Rimbaud frequentou, passou 

pelo simbolismo que marcou os poemas que precederam 1872; temos o período 

assinalado Abril-agosto, 1873 o período da Estadia, composta por estórias atrozes, 

que são apreendidas como abre-alas do surrealismo, essas são as prosas de 

Iluminações.  

Segundo Friedrich (1978, p. 65), o século XIX produzia uma “repulsa de tudo 

aquilo que é passado” e por extensão essa característica alcançaria Rimbaud. Mas, 

discordamos especialmente no tocante a Rimbaud pelo fato de não se tratar de 

“repulsa ao passado”, e sim de se tratar de repulsa ao presente, a um presente de 

tradições literárias que se arrastavam até os seus dias; tradições das quais era 

profundo conhecedor e debitário, pois começou com versos encadeados, moldes 

parnasianos, métricas, tão logo passou ao verso livre e branco, com versos soltos, 

desarticulados, de compleição fragmentária, por conseguinte vieram as poesias em 

prosa ritmadas assimetricamente. 

Partindo dessa repulsa ao presente, Rimbaud passou a agir em suas criações 

numa velocidade e verve surpreendentes. Agia, criava com manifesta repulsa às 

tradições literárias, repetimos, que não eram “passado” senão o presente, práticas 

correntes, às quais decidiu abdicar em prol de uma nova linguagem. A sua decisão 

pelo desconhecido, pelo novo verbo poético, o fez ultrapassar as convenções (não 
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só literárias) do período em que fez poesia. A opção pelo novo e sua ultrapassagem 

de toda a tradição é que fizeram esta [a tradição] se tornar passado. 

Pelas caminhadas de seu Parnase Contemporain foram surgindo dezenas de 

poemas, o que não impedia que satirizasse severamente esse movimento e seus 

representantes. Em 1871, Rimbaud envia a Théodore de Banville sua maior crítica a 

motivos e imagens dos parnasianos, sem deixar de ascender poderes ao mestre, o 

longo poema O que dizem ao poeta a respeito das flores:  

 

Se BANVILLE as [rosas] fizer nevar 
Sanguinolentas, rodopiantes, 
Pisando o olho mau do ingrato 
Com leituras pouco benévolas! 
 
De vossos bosques, vossos prados, 
Vós, ó fotógrafos passíveis! 
A Flora é quase tão diversa 
Quanto as cortiças das garrafas! 
 

(RIMBAUD, 1994, p. 179). (Grifos do autor). 
 

Como dissemos no parágrafo anterior, esse poema é longo, estruturado em 

cinco partes, e suas estrofes são formadas por quadras, o que é marca de 

cancioneiros populares isso configura mais uma ruptura com os parnasianos.  

Como dissemos, seus primeiros poemas são sonetos como, por exemplo, O 

adormecido do vale, um dos primeiros poemas de Rimbaud datado de outubro de 

1870, um dos muitos que foram escritos “em fugas” e compõe o chamado Caderno 

de Douai. Barroso comenta assim O adormecido: 

 
Este soneto, habitualmente considerado “impressionista” pelos 
comentadores que insistem no seu acentuado cromatismo (verde, 
prateado, azul branco, vermelho), tem, antes de tudo, a qualidade 
antitética da natureza em contraste com a imobilidade da morte 
(palavra, aliás, que R. nunca menciona). (BARROSO, 1994, p. 329). 
(Grifo do tradutor). 

 

Douai é cidade na qual Rimbaud foi abrigado por tias de seu amigo e ex-

professor George Izambard, após ser liberto da prisão de Mazas: havia sido preso 

por não ter o bilhete ou o dinheiro que complementasse a passagem para Paris, em 
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plena comuna e com apenas 15 anos. Dessa temporada nasceu o soneto As 

catadeiras de piolhos. 

Minha boêmia (Fantasia), No cabaré verde, (que são cenas de fugas), e, o 

famoso Vogais que pode ser equiparado aos Versos Dourados de Nerval e 

Correspondências de Baudelaire, como exemplos elevados de poesia hermética, 

fundamentada no ocultismo. Deixa claro que se refere a uma poética, a seu próprio 

caminho no plano da criação, análogo, porém ao mesmo tempo distinto da ascese 

dos místicos e magos, a começar pelo chamado ao desregramento dos sentidos, 

pelo caráter rigorosamente pessoal de sua busca; Vênus anadiomene, — que 

desconstrói a imagem clássica da bela Vênus — e é um ícone máximo dessa lavra 

de motivos horrendos, o soneto Vênus anadiomene “com a bela hediondez de uma 

úlcera no ânus”. (RIMBAUD, 1994, p. 81). Esse texto não reclama um dualismo que, 

por exemplo, ocorre em Baudelaire, nada de platônico ou neo-platônico, Rimbaud 

não reclama uma forma pura que se degrada, que decai. As fealdades elencadas e 

o extremo vigor nessa Vênus têm mais a dizer de seu nascedouro que dos 

eufemismos da lenda: a Clara Vênus nasceu da feiúra da castração de seu pai, 

Júpiter, que teve os testículos lançados ao mar, daí as ondas foram fecundadas e da 

clara espuma nasceu a Clara Vênus. Com o adjetivo anadiomene ganha a 

pigmentação esverdeada das algas anadiomenáceas; anadiomene é epíteto de 

Afrodite, vem do grego e expressa que surge. No poema Sol e carne, Rimbaud faz 

duas referências à Vênus: calipígea “a que tem belas nádegas”, “Afrodite marinha” e 

Astartê que é a divindade indiana da natureza. Cícero dizia que era a quarta Vênus 

(BARROSO, 1994, p. 319). 

Busca é uma palavra-chave na poética de Rimbaud enunciada nas Cartas: 

ele busca a si mesmo. Veremos, em nosso próximo passo, um pouco dessa busca. 
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3. EU É UM OUTRO 

 
Agora, eu me encrapulo o mais possível. Por quê? Quero ser poeta e 
trabalho para me tornar Vidente: o senhor não está compreendendo 
nada e eu talvez nem lhe soubesse explicar. Trata-se de chegar ao 
desconhecido pelo desregramento de todos os sentidos. Os 
sofrimentos são enormes, mas é preciso ser forte, ter nascido poeta, 
e eu me reconheci poeta. Não é de fato culpa minha. É falso dizer: 
Eu penso: devíamos dizer pensam-me. — Perdão pelo jogo de 
palavras.  
Eu é um outro. Tanto pior para a madeira que se descobre violino,   
ao Diabo os inconscientes que chicaneiam sobre o que ignoram por 
completo! 
 

Rimbaud a Izambard. Charleville, 13 de maio de 1871. Carta do 
Vidente. 

 
(RIMBAUD, 2009, p. 35). 

 

De início pensamos na possibilidade de respondermos ou ensaiarmos algo 

próximo a uma resposta para a pergunta — Quem é Rimbaud? Antes de qualquer 

tentativa de responder a essa questão que possivelmente seria uma constante para 

o próprio Rimbaud, resolvemos iniciar transcrevendo esse trecho de uma “Carta do 

Vidente”, no qual, Rimbaud se apresenta: “Eu é um outro”. 

Nas Cartas do Vidente31, Rimbaud tenta explicar “seu projeto poético” que 

[você] “não está compreendendo nada e eu talvez nem lhe soubesse explicar” 

(RIMBAUD, 2009, p. 35). Descrever a poesia objetiva, explicar sua poética, também 

é uma tentativa de compreender e se explicar a si próprio; a literatura não é de modo 

algum um fim, é um meio pelo qual tenta decifrar a si próprio. Vários de seus 

comentadores ressaltam em relação a sua obra, que “nunca se tratou de um projeto 

literário propriamente dito, mas de algo relativo à experiência 

e à existência” (MEIRA, 2002)32. 

Notemos que a expressão “Eu é um outro” não se encontra numa lógica 

freqüente como: “Eu sou um outro” ou “Ele é um outro”, entretanto, constrói uma 

nova lógica que jamais poderia ser substituída por quaisquer outras, mesmo que 

sejam  expressões pouco comuns, ainda  pertencem a um conjunto de enunciados 

                                                            
31  Cartas do Vidente é como a crítica intitulou o par de cartas no qual Rimbaud explicaria suas 
compreensões sobre “ser poeta”. Elas são indispensáveis para a compreensão de sua poética. A 
primeira carta foi remetida à Izambard em 13 de maio de 1871 e a segunda à Demeny, dois dias 
depois. 
32 Meira, 2002, Rimabud, o estranho integra uma publicação de 2002 da UFRJ, que incluímos nas 
referências. Porém, recorremos sempre a uma versão eletrônica, portanto, de paginação imprecisa. 
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homogêneos (eu sou e ele é não produzem nenhum tipo de heterogeneidade). Se 

Rimbaud usasse Eu sou um outro, estaria apenas dizendo que é um 3º (outro), se 

usasse Ele é um outro, estaria falando diretamente de um 3º sem se dizer ser este. 

Eu é um outro produz uma fenda que não pode mais ser remendada e fragmenta o 

eu que a enuncia (re)posicionando-o em interlocução de si para si (o si-eu e o si-

outro), instaura o diálogo do eu com o “um outro-eu”, entre um sujeito e um objeto da 

enunciação. Trata-se de uma abertura para um jogo desconhecido e imprevisto de 

possibilidades dialéticas com um outro eu, um (re)dimensionamento da experiência 

do ser e do ser poético. Esse outro da expressão rimbaudiana demonstra não 

somente o caráter plural do eu, como também que ele [o outro] surge 

desestabilizando e interrogando uma suposta homogeneidade atribuída ao eu. É 

interessante ressaltar que em 1871 não existia a psicanálise de Freud ou de Lacan, 

tampouco os conceitos de inconsciente e eu psicanalíticos. Razões pelas quais, 

mesmo hoje, soa tão forte, absolutamente moderno: “eu é um outro”. Essa 

heterogeneidade radical de Rimbaud é identificada como fundadora de sua 

indecidibilidade. Meira apreende o termo de Badiou e apresenta em seu ensaio 

Rimbaud, o estranho, todavia, Badiou apóia-se em Platão, vejamos: 

 

Platão assinala, em primeiro lugar, que o que não é o um, ou seja, os 
outros [...]33, deve ser apreendido em sua diferença, sua 
heterogeneidade [...] que traduzirei por: ‘os outros são os Outros’, a 
alteridade simples (o Outro) remetendo aqui à alteridade fundadora 
(o Outro), isto é, ao pensamento da diferença pura, do múltiplo como 
disseminação heterogênea, e não como simples diversidade 
repetitiva. Mas o Outro [...] não pode designar aqui a distância entre 
o um e os outros-que-não-o-um, porque o um não é. Disso resulta 
que é em relação a si mesmos que os outros são Outros. Do fato de 
o um não ser se refere inevitavelmente que o outro é Outro enquanto 
múltiplo absolutamente puro, integral disseminação de si. (BADIOU, 
1996, p. 36). 

 

A operação introduzida pelo outro faz com que o eu saia da comodidade da 

sua posição de sujeito enunciador, que ressurge enunciador e enunciado. O eu é 

reconfigurado pelo outro e passa a ser ao mesmo tempo sujeito e objeto de uma 

relação, na qual os indefinidos eus passam a ser figuras indeterminadas, instáveis, 

                                                            
33 As reticências são grifos nossos e indicam supressões de expressões em grego. 
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imprevisíveis, indecidíveis. Barbosa34 produz uma leitura muito interessante sobre o 

eu rimbaudiano: 

 
Rimbaud escreve contra o que chama de “uma explicação falsa” do 
eu. O que está em jogo é a relação entre a identidade e o 
pensamento. Pois dizer eu é uma palavra, antes de ser aquilo que a 
palavra quer dizer. A identidade é, então, uma imagem do 
pensamento, que, por sua vez, não se origina do eu: pensando 
assim, o cordão umbilical metafórico que tende a ligar-nos à língua é 
cortado. Ou seja: a língua não exprime, nunca, nada — só sabe 
inventar. Se não sou eu que penso, quem pensa? Pode-se 
responder: quem pensa, ponto. Como se a origem do pensamento 
fosse uma interrogação, um vazio. (2004). (Grifos do autor). 

 

É com esta fórmula, “Eu — Rimbaud — é um outro”, que o então adolescente 

de 17 anos se apresenta para nós em um dos raros registros descritivos que faz de 

si. Assim, Rimbaud dá-nos maiores possibilidades de conhecermos o artista e o 

homem.  

Por uma transposição didática, vamos destrinchar três elementos que 

recorrentemente acabam imbricados, o que dificulta o estudo e o entendimento do 

nosso gênio: 1º) Arthur Rimbaud, o homem, suas idiossincrasias e seus mitos (ou 

obscuridades/anacronismos), já enunciados que se perpetuam, inclusive, porque 

não podemos dissociar sua obra e vida; 2º) o poeta, grande leitor e conhecedor da 

tradição que rechaça violentamente com novas formas e que depois denega sua 

própria obra em detrimento do silêncio absoluto; 3º) sua obra que se caracteriza por 

não possuir a regularidade ou previsibilidade de um “projeto poético”, de uma 

concatenação didática, possui ordenação, todavia não apenas uma ordem. É como 

se olhássemos ao mesmo tempo para três montanhas que estão/são dispostas uma 

ao lado da outra, são três objetos diferentes, porém compõem indissociavelmente 

uma cordilheira. 

Muitos fracassam ou fatigam (e desistem) nas leituras que tentam de 

Rimbaud, talvez, porque o revolucionário poeta não tenha a regularidade previsível 

de outros poetas. Porque não obedece ao passo a passo da sintaxe e de outras 

regras e artifícios gramáticais ao apreender uma língua. Assim, acabam por 

estranhar o que há de mais forte e característico nele, a sua decisão pela constante 

                                                            
34 Referência eletrônica de paginação imprecisa. 
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multiplicidade, por uma pluralidade que se refaz constantemente em 

descontinuidades, daí o estranhamento na busca do desconhecido. 

Arthur Rimbaud, aos 16 anos, chega outro a Paris, atendendo de pronto seus 

próprios anseios e do novo amigo Paul Verlaine. No entanto, este esperava um 

homem jovem, mas nem tanto; tão logo iniciaram uma relação íntima, o que de 

acordo com Fowlie “representa um dos mitos do artista moderno”: 

 
Essa história é repetida em forma literária por James Joyce na 
odisseia dublinense de Leopold Bloom e Stephen Dedalus. Esses 
dois homens são na verdade um só: o homem que se curva diante 
do século (Verlaine-Bloom) e o homem que ultrapassa o século 
(Rimbaud-Stephen), um herói que busca conhecer o amor por meio 
do que está além do amor. (2005, p. 65).  

 

O menino-epígono em seu novo estilo de vida, (leia-se exuberante vida 

boêmia) no qual a insônia voluntária é um exercício físico regular e as noitadas eram 

abertas em saraus regados por todos os vinhos. (RIMBAUD, 1998, p. 133). 

Em maio de 1871, Rimbaud registra suas impressões sobre a Cidade eleita! 

no poema A orgia parisiense ou Paris se repovoa: 

 
[...] 
Nos tapumes fechai os palácios defuntos! 
Que o horror do dia antigo o vosso olhar retarde. 
Eis as ruivas em bando a requebrar as ancas: 
Sede loucos, sereis basbaques se espantardes! 
[...] 
Cidade dolorosa, ó quase-moribunda 
A face tens e o seio erguidos ao Porvir 
Abrindo ao teu palor miríades de portas, 
Cidade que o Passado obscuro bendiria: 
[...] 

(RIMBAUD, 1994, p. 155, 157). 

 

Rimbaud e seu amigo fogem para a Bélgica e depois para a Inglaterra, 

anunciam em jornais o ensino de francês e inglês. Últimos poemas em verso de 

Rimbaud. Aos 18 anos (1872) começa a redação de Illuminations (título em inglês). 

Em abril de 1873, na pequena propriedade rural da família começa a escrever num 

total isolamento. Em maio, retorna à Inglaterra, vai à Bruxelas, onde Verlaine dispara 

dois tiros contra ele, ferindo-o na mão. O projétil aloja-se tendo de ser retirado por 

uma intervenção cirúrgica feita sem anestesia. Retorna à Charleville e, em agosto 
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deste mesmo ano, finaliza Livro pagão ou Livro negro, que passaria a se chamar 

Une saison en enfer / Uma estadia no inferno35. Manda imprimir este livro na Bélgica 

e nunca sacaria a edição. 

Rimbaud é um outro. De voz lírica manifesta através de uma escrita tão 

questionadora e questionada, muitas vezes tomada como difícil, hermética, 

incompreensível, ininteligível. Arthur Rimbaud vai seguindo com a passagem do 

tempo e firmando-se graças às afirmações mais honestas e plausíveis. Em 1874 

abandona (em que cais?) a poesia. 

O homem Arthur Rimbaud, assim como seu pai, o oficial do exército francês 

Frédéric Rimbaud36, havia desenvolvido grande habilidade em diversos idiomas. 

Dezenas de relatos dão conta dessa virtude: 

 
Está vivendo em companhia de uma jovem abissínia [...] com essa 
moça desenvolve seus conhecimentos das línguas da região [...] 
Arthur aprendia línguas e dialetos servindo-se de ‘dicionários vivos, 
encadernados à pele’. (BARROSO, 1994, p. 25). (Grifos do autor). 

 

Em seu Rimbaud na África, Charles Nicholl (2007), ao falar de estadias de Rimbaud 

em Harar, apresenta-nos um perfil muito condizente ao nosso poeta, apesar de o 

próprio Nicholl afirmar não possuir “documentação exata sobre isso”: 

 
Podia ser exuberante e taciturno, ‘dependendo da lua’, como dizia. 
Deslumbrava os outros hóspedes com gracejos singulares, 
temperados com gírias e citações literárias, e às vezes também com 
espiritualidade, e depois caía em total silêncio por vários dias, 
trancando-se em seu quarto [...]. (NICHOLL, 2007, p. 347 - 348). 

 

Bardey, um dos donos do estabelecimento comercial de Aden para o qual Rimbaud 

trabalhou, fez questão de descrevê-lo para a Société de Géographie, depois que 

soube de sua morte: 

                                                            
35 Optamos neste estudo pela tradução de Ivo Barroso. Une saison en enfer recebe ainda em nossa 
língua traduções como: Uma temporada no inferno (Trad. Ledo Ivo), Uma cerveja no inferno (trad. 
Portuguesa de Mário Cesariny). 
36 O pai Rimbaud — Frédéric Rimbaud — oficial do exército francês abandona a família em 1860. 
Vitalie e seus quatro filhos saem do campo rumo a Charleville, vão morar num dos bairros mais 
pobres da cidade. Aos dezessete anos Rimbaud compõe versos que descrevem o cenário “infernal”. 
Inúmeras vezes Rimbaud busca aproximar-se de seu pai em evocações: quando perguntado por sua 
região de origem, respondia que era da região do Dole (região do Jura) onde seu pai nasceu. Na 
verdade, Rimbaud era das Ardenas; dizia ser desertário do 47º regimento do Exército Francês, mas 
este era o regimento do qual havia desertado seu pai; Frédéric Rimbaud prestou serviço na Argélia e 
tornou-se um erudito na língua e cultura árabes. Rimbaud segue-o nisso também. 
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Ele é mais conhecido na França como um poeta decadentista do que 
como viajante, mas, por este último título, merece ser igualmente 
lembrado [...] por sua paixão pelo desconhecido, e por sua 
personalidade, absorvia avidamente os aspectos intelectuais das 
regiões onde viajava. Aprendia idiomas a ponto de conversar com 
fluência em cada região; e assimilava, tanto quanto possível, as 
maneiras e os costumes dos povos nativos [...]. (BERNARDES, 
2008, p. 176). 

 

Este depoimento de Bardey ajuda a compor o perfil de um homem que se 

especializou como um exímio excursionista instigado pelo desconhecido e capaz de 

conquistar o respeito de nativos naquelas regiões áridas, perigosas e tão alheias ao 

ideal francês que ele tanto detestou. Vale observar a referência frequente, em nada 

surpreendente, a sua facilidade com os diferentes idiomas. Seu dom linguístico já se 

fazia notar desde os bancos do colégio, quando ainda garoto, como vimos no 

primeiro capítulo. Essa habilidade linguística é o que o poeta fez com a própria 

língua: “encontrar uma língua [...] À espera disso, insistamos com os poetas pelo 

novo — ideias e formas”. (RIMBAUD, 2009, p. 40 - 41). Extrair da língua outras 

línguas, exercício que por vezes força-nos, não sem dificuldade, a traduzir sua 

poesia até mesmo para o francês. 

Em 1873, quando saiu da Bélgica rumo à Inglaterra, com Verlaine, sequer 

sabia inglês (1); em julho de 1875, em Charleville, estudava russo (2) e grego 

moderno (3), viajou à Itália, especialmente o norte (4); em junho de 1876 engajou-se 

ao exército holandês (5); em 1877 esteve em Viena (6), em Hamburgo (7) e teria 

trabalhado como intérprete, visitando Suécia (8) e Dinamarca (9); em 1880, já 

comerciava na África oriental da Somália e da Abissínia, “entre outras, a língua 

árabe (10) tornou-se-lhe familiar.” De 1882 a 1884, Rimbaud passou a trabalho por 

Ogaden (região extremamente selvagem) tornou-se um dos primeiros europeus a 

explorá-la, Aden, Harar37
 onde trabalhou com Bardey no comércio de café, marfim e 

                                                            
37 Encontramos em um blog informações valiosas quanto a línguas e hienas - desta falaremos na 
abertura da Estadia: De volta a Addis, ainda tínhamos que fazer algumas coisas, antes de ir para 
Harar. Visitamos o Museu Nacional e o Museu Etnológico. Deu para aprender um pouco mais sobre 
as diversas tribos do país (são 80 línguas e 200 dialetos diferentes). Harar e a quarta cidade mais 
sagrada para os muçulmanos, depois de Meca, Medina e Jerusalém. E uma antiga cidade murada, 
com um quilometro quadrado e praticamente 100 Mesquitas. (...) Existe uma tradição em Harar em 
que todo anoitecer alimentam hienas logo na saída de um dos portões da cidade. Dizem que faziam 
isto em épocas de fartura, para que em épocas de seca as hienas não atacassem os homens e seus 
rebanhos de cabras e ovelhas. Parece que funcionou, pois hoje as hienas circulam livremente 
durante a noite sem causar problemas. Hoje este “evento” já se tornou turístico, e pedem uma 
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peles. Em outubro de 1885 aprende a língua amhara (11) para traficar armas ao rei 

de Choa, Menelik. (IVO, 1982). Não podemos esquecer que ainda na escola 

Rimbaud ganhou dezenas de prêmios de latim (12) e grego (13) clássicos. Somadas 

a essas, a língua francesa, a espanhola. Desta declarou ter fluência — o que era, à 

época da declaração, “um exagero perdoável” (NICHOLL, 2007, p. 126) — numa 

carta ao cônsul dos Estados Unidos. Enfim, Rimbaud era conhecedor de, no mínimo, 

15 idiomas. 

Rimbaud era um andarilho nato, chegou a percorrer grande parte da Europa 

Ocidental a pé: em julho de 1876, na Batávia, desertou do exército colonial holandês 

fugindo ao longo de 200 km de floresta para alcançar o porto de Samara e poder 

voltar para casa. Após longa carona num veleiro inglês, a aventura se encerra em 31 

de dezembro desse ano. Ainda sobre essas andanças, afirma Barroso: 

 
Em 1872, chega pela quarta vez a Paris após seis dias de 
caminhada, andando trinta e quatro quilômetros por dia! [...] Percorre 
sessenta mil quilômetros, a maior parte a pé! Atravessa os Alpes 
com neve pelos joelhos. Percorre desertos. Explora regiões 
selváticas jamais percorridas pelo homem branco. (1998, p. 20, 23). 

 

Em outubro de 1885, na intenção de vender armas ao rei do Choa, Menelik, 

caminha cerca de cinquenta dias por desertos. Por extremo azar essa viagem 

acabou durando, e sem sucesso algum, quatro meses. (BARROSO, 1982). Como 

afirma Lima: “o mito da viagem não era apenas literário. Rimbaud tem o mérito de 

haver reconduzido o mito aos parâmetros da situação concreta da Europa 

expansionista [...]”. (1980, p. 147 - 148). E já que a obra do andarilho é 

intrinsecamente relacionada a sua vida, deixemos de ensaiar descrições de um 

personagem que não existe sem sua poética e vamos diretamente a ela: o viajor 

incansável remonta a uma de suas experiências de bordo em Minha boêmia 

(Fantasia) contexto de uma de suas primeiras fugas de casa para tentar chegar à 

Paris: 

 
 

                                                                                                                                                                                          
contribuição para pagar as “pelancas”. Disponível em: <http://saiporai.wordpress.com/2009/09/29/o-
feriado-cristao-e-a-cidadesagrada-muculmana/>. Acesso em: 15 fev. 2010. 
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MINHA BOÊMIA 
(Fantasia) 
 
Lá ia eu, de mãos nos bolsos descosidos; 
Meu paletó também tornava-se ideal; 
Sob o céu, Musa! Eu fui teu súdito leal; 
Puxa vida! A sonhar amores destemidos! 
 
O meu único par de calças tinha furos. 
— Pequeno Polegar do sonho ao meu redor 
Rimas espalho. Albergo-me à Ursa Maior. 
— Os meus astros nos céus rangem frêmitos puros. 
 
Sentado, eu os ouvia, à beira do caminho, 
Nas noites de setembro, onde senti tal vinho 
O orvalho a rorejar-me a fronte em comoção; 
 
Onde, rimando em meio à imensidões fantásticas, 
Eu tomava, qual lira, as botinas elásticas 
E tangia um dos pés junto ao meu coração! 
 

(RIMBAUD, 1994, p. 119). 
 

Seguindo entre tantas e tantas viagens, a pé, em embarcações, em trens, em 

lombos de escravos, camelos e cavalos, realiza sua última viagem, aos 37 anos, 

entre lancinantes dores e alucinações, saindo de Marseille, mas não do Vieux Port e 

nem de regresso à África ou a quaisquer outros locais que conheçamos e que 

tivesse estado ou imaginado estar. 
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3.1 ESTILO, INOVAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
 

 

Esta etapa do trabalho reservamos a descrições da escritura de Rimbaud, o 

que de fato mais lhe caracterizava; detalhes que o faziam parecer mais distante de 

outros poetas, “o Diabo entre os doutores38”. 

Wallace Fowlie em seu Rimbaud e Jim Morrison – os poetas rebeldes relata 

sobre a “linguagem e seu estilo agradáveis e estimulantes” da obra de Rimbaud, e 

aponta algumas características: 

 
Eu admirava as acelerações no movimento de seus versos, na 
energia dos poemas, nas tensões que emanavam da linguagem e da 
experiência que a linguagem exprimia. [...] O francês de Rimbaud é 
complexo e extremamente exigente. [...] sabia que haveria 
dificuldades quanto ao vocabulário de Rimbaud – palavras do dialeto 
da região de Ardenas, no norte da França, muitas vezes baseadas 
em vocábulos alemães. (FOWLIE, 2004, p. 22). 

 

Após algum tempo ministrando disciplinas sobre Rimbaud, na década de 

1960, a editora da Universidade de Chicago sugeriu que Fowlie traduzisse a obra de 

Rimbaud: “aceitei, com todas as inevitáveis apreensões que acompanham 

semelhante tentame”. (FOWLIE, 2004, p. 22). Fowlie conhecia a excelente tradução 

de Les Illuminations realizada por Louise Varèse, casada com o compositor francês 

Edgar Vasère. Sabendo que haviam fixado residência em Nova York, escreveu para 

a tradutora contado do projeto e pediu auxílio para o esclarecimento de, 

“aproximadamente vinte, no total”, palavras e expressões que se fizeram 

inextrincáveis: 

 
Ela gentilmente marcou o dia para a visita. Quando lhe estendi minha 
lista, ela tomou de um caderno e me mostrou a mesma relação de 
palavras que a havia intrigado. 
Então eu disse à Sra. Vasère:  
‘A senhora tem um marido francês, que foi amigo de Apollinaire. Ele 
não poderia ajudá-la com essas palavras?’. 
‘Não. Ele não entende essas palavras’. (FOWLIE, 2004, p. 23). 

                                                            
38 Assim o poeta Valade chamou a tela Le coin de table/ Canto de mesa de Fantain Latour. Essa 
alcunha diz da não-aceitação que gozava Rimbaud entre os letrados; junto a estes, Verlaine insistiu 
para que Rimbaud pudesse posar. A peça é exposta no Louvre. 
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Uma das marcas de Rimbaud é sua seleção vocabular: possuía apreço às 

palavras obsoletas, às gírias e aos palavrões (punha sempre quanto possível a 

palavra merda39
 em tudo). Os processos de formação de palavras nunca foram tão 

manuseados, revirados, na verdade, as mais antigas etimologias eram revisadas. 

Dito isso, cabe ainda a ressalva de que o pequeno ardeniense ganhara 

dezenas de prêmios por diversas habilidades linguísticas em latim e grego, línguas 

que havia estudado desde raízes etimológicas e filológicas e das quais provêm o 

francês, português, espanhol, italiano, entre outros idiomas. Nesse sentido, Friedrich 

comenta-nos singularidades linguísticas de Rimbaud: 

 
Os períodos tornaram-se ainda mais concisos, a omissão de 
conexões torna-se mais ousada, os grupos bizarros de palavras 
ainda mais frequentes. Informações da época relatam que ele 
costumava consumir maços inteiros de papel, antes que uma 
redação o satisfizesse, que tinha escrúpulos de colocar ou não uma 
vírgula ou de suprimir um adjetivo, e que colecionava palavras raras 
ou desusadas para, depois, [ir] servindo-se delas em seus textos. 
(FRIEDRICH, 1978, p. 90). 

 

Mínimas leituras de Rimbaud permitem reconhecer um grandioso poderio 

verbal, imagens exóticas, temas e concatenações não-poéticas (“câncer no ânus”, 

por exemplo) sua insubmissão poética, sua revolução vocabular, seus avanços 

estilísticos e, mais que tudo, sua capacidade de “fixar vertigens”. Vejamos o que 

Friedrich descreve-nos acerca das mudanças rimbaudianas: 

 
Desde 1871, a poesia de Rimbaud transformou-se cada vez mais em 
monólogo. Confrontaram esboços de algumas passagens das obras 
em prosa. Confrontando-se estes esboços com as redações 
definitivas, vê-se em que direção Rimbaud mudou. (1978, p. 90). 

 

E assim descreve-nos Prado: 

 
Ao conjugar, ao mesmo tempo, categorias aparentemente 
contrastantes como poesia e prosa, o poema em prosa nos oferece, 

                                                            
39 “Escreve merde á Dieu nas paredes do colégio” (BARROSO, 1998, p. 18); “Parmerde (= Paris de 
merda). O tom depreciativo em relação a Paris demonstra que R. não estava mais deslumbrado com 
a grande cidade [...]” (BARROSO, 1998, p. 73); “Os “emigrantes caropolmerdados” (caropolmerdés) 
eram os amigos e conhecidos que vinham de Charleville. O gentílico de Charleville é carolopolitano” 
(BARROSO, 1998, p. 74), são alguns exemplos. 



32 

 

muito convenientemente, a experiência do não-gênero, uma vez que 
carrega em seu bojo a poesia e a não-poesia, a prosa e a não-prosa, 
em perfeita consonância com uma reflexão sobre categorias e não-
categorias. Forma e conteúdo em romântica composição orgânica, 
fato que é em seu fazer. (2008, p. 04). 

 

Meira secundando o poeta Jacques Roubaud, descreve-nos os céleres 

avanços da poética de Arthur Rimbaud: 

 
Roubaud mostra, por exemplo, em seu livro A velhice do verso 
Alexandrino, como Rimbaud foi o primeiro a questionar 
‘irremediavelmente’ — em Que importa a nós, meu coração, de 1870 
— a estrutura envelhecida do alexandrino clássico, propondo várias 
soluções que ‘representam uma antecipação incrivelmente rápida de 
um caminho que a poesia francesa levará quase um século, 
coletivamente, para percorrer’. Ainda segundo Roubaud, Rimbaud 
vai, ao longo de sua curta obra, rompendo-criando a estrutura do 
verso francês — através de um progressivo apagamento de 
fronteiras entre verso e prosa —, abrindo várias frentes a serem 
desenvolvidas por diferentes poetas, chegando mesmo a inventar, 
em Marina e em Movimento, os dois primeiros exemplos do verso 
livre em poesia. (MEIRA, 2002). (Grifos do autor). 

 

A respeito desse “caminho que a poesia francesa levará quase um século, 

coletivamente, para percorrer” como afirma Roubaud, dessa morosidade com a qual 

caminhava a coletividade, Rimbaud registrou inúmeras lamentações da ciência n’O 

impossível e n’O relâmpago de Uma estadia no inferno, respectivamente: “Ah! a 

ciência não vai bastante ligeiro para nós”, “a ciência é lenta demais”.  

“Belo e feio já não são valores opostos, são digressões de estímulos”. 

(FRIEDRICH, 1978, p. 77). A fealdade é tema cultivado na poesia do poeta de 

Ardenas: dava beleza ao feio, ou atribuía preciosidade e esplendores ao que 

normalmente é desprezado ou desprezível: “um mar agitado pelo eterno nascimento 

de Vênus, pejado de frotas orfeônicas e de rumor de pérolas e conchas preciosas, 

— o mar se põe sombrio com esplendores mortais”. (RIMBAUD, 1998, 245). 

Em seus exercícios zúticos40, em parceria com Verlaine, produziu o esdrúxulo 

Soneto do olho do cu41. Silva não trabalha esse poema na perspectiva do hediondo. 

Vejamos suas considerações, ao dizer que Rimbaud e Verlaine,  

                                                            
40 Álbum Zútico é o círculo lítero-músico-entorpecente, no qual, aproximadamente 22 peças são de 
R., 12 são produções de V., 24 de Léon Valade entre outros menos conhecidos. Zut é uma interjeição 
de múltiplos empregos, desde um merda ou vapt-vupt. Rimbaud foi dos mais profícuos parodiadores. 
41 Conferir versões em Anexos A, B e C. 
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[...] autores (que mantiveram um relacionamento amoroso, tornado 
público), sem reduzir o poema a esse viés: é necessário lembrar que 
o erotismo anal existe também entre homens e mulheres, como 
tematizado, dentre outros escritores, por Hilda Hilst e João Ubaldo 
Ribeiro? Os exemplos de Hist e Ribeiro são evocados porque 
recentes, mas não devem fazer esquecer que a mesma parte do 
corpo humano figura em clássicos como Pietro Aretino (1492/1556), 
François Rabelais (1483/1553) e Manuel Maria Barbosa du Bocage 
(1765/1805), indicando seu caráter de tema clássico no imaginário 
erótico e na literatura ocidentais. (2007, p. 6). 

 

Esta segunda citação de Silva aponta-nos um ocultamento desse poema, 

provavelmente pela sua extrema hediondez e não-poeticidade de seus termos: 
 

[...] [esse soneto] não foi divulgado na forma impressa, mas 
preservado durante décadas, ambíguo ocultamento que também 
significou sobrevivência. Rimbaud e Verlaine não escreviam para se 
tornarem autores canônicos (o que lhes renderia, além de prestígio, 
dinheiro). Pelo contrário, enfrentavam os cânones do gosto e das 
relações de poder, e se tornariam leituras escolares muito 
lentamente, entre 1880 e 1970: no universo dos poetas franceses do 
século XIX, citados em manuais do secundário, têm presença zero. 
Até 1900; 1,7 % de Verlaine, entre 1900 e 1920; 5,6 % de Verlaine e 
1,6 % de Rimbaud, entre 1920 e 1940; 6,3 % de Verlaine e 4 % de 
Rimbaud, de 1940 a 1960; 9 % de Verlaine e 2,5 % de Rimbaud, de 
1960 a 1970. (MILO, p. 542/543) (MILO apud SILVA, 2007, p. 11)42. 

 

Segundo Friedrich (1978), um catálogo de exposição de Picasso, de 1955,  

registra uma declaração (supostamente oral) de Rimbaud que teria sido pronunciada 

em uma de suas temporadas em Paris e foi guardada como norte para a produção e 

compreensão da Pintura de século XX: 

 
Temos de arrancar à pintura seu hábito antigo de copiar, para fazê-la 
soberana. Em vez de reproduzir os objetos, ela deve forçar 
excitações mediantes as linhas, as cores e os contornos colhidos do 
mundo exterior, porém simplificados e dominados: uma verdadeira 
magia. (FRIEDRICH, 1978, p. 81) 

 

Consideramos, no mínimo, curioso o uso da declaração de Rimbaud por 

Picasso, pois, como registra Fowlie, em 1966, “Picasso era o único dos grandes 

                                                            
42  MILO, Daniel. “Les classiques scolaires”, in: NORA, Pierre (Dir.). Les lieux de mémoire – La 
république. Paris: Gallimard, 1984, p 517/562. 
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pintores vivos que não havia feito um retrato de Rimbaud”. (2005, p. 24). Esse autor 

retrata-nos desta forma o Rimbaud de Picasso: 

 
Eu sabia que um livreiro e colecionador de manuscritos, cartas e, 
principalmente, ilustrações relacionadas a Rimbaud morava em Nice. 
Henri Matarasso havia publicado,  em 1962, uma biografia, Vie 
d’Arthur Rimbaud, obra muito bem documentada para a época. [...] 
Matarasso explicou [...] ‘ontem, assim que Picasso chegou, perguntei 
se ele não faria um esboço de Rimbaud para a minha coleção’. O 
mestre respondeu: ‘Sim, é claro, dê-me uma fotografia’. O Rimbaud 
de Picasso é de uma juventude mais vigorosa, e seu cabelo assumiu 
o aspecto dos punks atuais. (FOWLIE, 2005, p. 24 - 26). 

 

Dentre suas características ressaltamos seu fascínio pelo mar. Desde O 

barco ébrio, infindas representações do mar, recurso natural que Rimbaud sequer 

conhecia de fato, pois não tinha saído de sua província. Anos após, em Iluminações 

(1874), conhecemos MARINHA43 um poema exemplar dessas representações 

marinhas que mais se afinam com processos descritivos, que, em lugar de 

metáforas estabelece uma equiparação absoluta: o poema não fala de mar, mas de 

espuma; não fala de navio, mas de proa. Vejamos: 

 

MARINHA 
 
Carros de prata e cobre — 
As proas de aço e de prata — 
Batem na espuma, — 
Erguem as cepas das sarças. 
As correntes da landa, 
E os sulcos imensos do refluxo, 
Correm circularmente para o leste, 
Para os pilares da floresta, — 
Para os fustes do molhe, 
Cujo ângulo está ferido por turbilhões de luz. 

 
(RIMBAUD, 1998, p. 265). 

 

Nomear somente parte em lugar do todo é uma técnica que se pode encontrar 

na poesia de qualquer tempo. Enquanto nomeia, precipuamente, só partes das 

coisas, Rimbaud introduz, por vezes, essa técnica de modo mais agudo, alojando 

                                                            
43 Em algumas traduções encontramos MARINA. 
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lacunas em agrupamento de versos como uma espécie de destruição do objeto, do 

objeto na íntegra, que passa a existir por partes e não pelo todo.  

Rimbaud cria com muita frequência uma miscelânea de cores e de cores 

irreais, isto é, cores que não correspondem aos objetos descritos (agriões azuis, 

égua azul, pianistas verdes, riso verde, azul-verde, luas negras), esse cromatismo 

configura algo novo que é estranho, o estranhamento causado pelo desconhecido 

que Rimbaud protestava para a poesia; a fantasia inverte a ordem do espaço: o mar 

paira acima das montanhas, a fantasia torna múltiplo aquilo que só existe no 

singular: os Étnas, as Flóridas, os Malstroms. Essa forma de representar o mundo 

intensifica, exacerba características de objetos, seres e fenômenos intensificando-

os, recriando-os, subtraindo-os de um para outro real; esse procedimento 

corresponde a uma tendência de Rimbaud em isentá-los de todas as limitações, dos 

procedimento que podem ser observados também com a utilização de pronomes 

indefinidos: “todos os homicídios e todas as batalhas”, “todas as neves”. É uma 

técnica de redimensionar, redelimitar, as tantas possibilidades de se perceber a 

mesma realidade em várias nuances. 

 
Criei todas as festas, todos os triunfos, todos os dramas. 
Experimentei inventar novas flores, novos astros, novas carnes, 
novas línguas. Acreditei-me possuidor de poderes sobrenaturais. 
Pois bem! devo enterrar minha imaginação e minhas lembranças! 
Que bela glória de artista e prosador que lá se vai! (RIMBAUD, 1998, 
p.189). 

 

Por fim, nessa perspectiva de criar múltiplos, gostaríamos de apresentar uma 

referência bíblica que carrega demasiadamente essa técnica que exacerba o que é 

singular em múltiplos. Tomaremos a liberdade de apontar no texto quais partes 

desta carta bíblica influenciaram qual texto do alquimista do verbo: 

 
I coríntios 1344 
1 ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não 
tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que 
tine45. 2 e ainda que eu tivese o dom de profecia46, e conhecesse 

                                                            
44 Disponível em: <www.bibliaonline.com.br>.  Acesso em: 30 out. 2009. 
45 Tiro uma nota ao violino: a sinfonia agita-se nas profundezas, ou ganha de um salto à cena. [Carta 
do vidente] (RIMBAUD, 2009, p. 38); tanto pior para a madeira que se descobre violino [...] 
[Carta do vidente] (RIMBAUD, 2009, p. 35). 
46 É mais-que-certo, oracular o que ora digo. (RIMBAUD, 1998, p. 137). 
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todos47 os mistérios48 e toda a ciência49, e ainda que tivesse toda 
a fé50, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse 
amor, nada seria. 3 e ainda que distribuísse toda a minha fortuna 
para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para 
ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 4 o 
amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor trata com 
leviandade, não se ensoberbe, 5 não se porta com indecência, não 
busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; 6 não 
folga com a injustiça, mas folga com a verdade51; 7 tudo sofre, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8 o amor nunca falha; mas, 
havendo profecias44, serão aniquiladas; havendo língua cessarão; 
havendo ciência47, desaparecerá; 9 porque, em parte, conhecemos 
e, em parte, profetizamos. 10 mas quando vier o que é perfeito52, 
então, o que é em partes será aniquilado. 11 quando eu era menino, 
falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, 
mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de 
menino. 12 porque, agora, vemos por espelho em enigma53; mas 
então, vemos face a face; agora, conheço em parte, mas, então, 
conhecerei como também sou conhecido54. 13 agora, pois, 
permanecem a fé, a esperança e o amor55, estas três; mas a maior 
destas é o amor. (Grifos nossos). 
 
 

 Após conhecermos um pouco das características da escritura de Rimbaud, 

tratemos de uma discussão sobre um possível projeto poético. 

                                                            
47 O uso “multiplicador” de indefinidos em toda sua obra. “Todas as formas de amor, de sofrimento, 
de loucura; [...] prova todos os venenos”. [Carta do vidente]. (RIMBAUD, 2009, p. 39). 
48 Vou desvendar todos os mistérios. (RIMBAUD, 1998, p. 149). 
49  [Dezenas de vezes invocada] Ciência, a nova nobreza! O progresso. O mundo marcha! Por que 
não havia de girar?. (RIMBAUD, 1998, p. 137). 
50 Inefável tortura para a qual se necessita toda a fé, toda a força sobre-humana. (RIMBAUD, 2009, p. 
39). 
51 Exemplos de conceitos que se reproduzem por toda a obra: injustiça, verdade. 
52 Ah! Que o tempo venha / Em que a alma se empenha. (RIMBAUD, 1994, p. 231). 
53 A questão lançada ao oráculo? 
54 [...] — e o Sabedor supremo! — Pois alcança o insabido! [...]. (RIMBAUD, 2009, p. 39). 
55 Retomar à nota “verdade”. 
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4. PROJETO POÉTICO? 
 
 

Há diversos posicionamentos a respeito de um percurso criativo de Rimbaud. 

E, obviamente, são equidistantes: há afirmações que defendam a execução de um 

projeto poético do passante considerável: “Em 1871, Rimbaud escreveu duas cartas, 

nas quais esboçou o programa da poesia futura” (FRIEDRICH, 1978, p. 61), 

inclusive, há especulações sobre o fracasso desse projeto, que teria originado o seu 

afastamento da poesia; há assertivas totalmente contrárias: 

 
Mas essa é uma maneira de determinar e de definir o que, a nosso 
ver, não pode ser nem determinado nem definido, sob pena de 
empobrecimento de seu alcance. Fazer das Cartas do Vidente, da 
Estadia no inferno e das Iluminações o relatório de um projeto 
esotérico e do posterior reconhecimento de seu fracasso, ou ainda, 
colocar o pensamento esotérico como determinante ou 
preponderante no pensamento rimbaudiano é, no mínimo, não levar 
em consideração o Eu é um outro. Além disso, essa abordagem 
introduz em Rimbaud algo que ele nunca teve: um método de 
continuidade e de homogeneidade. (MEIRA, 2002). 

 

Os registros que Rimbaud produziu a respeito da literatura, especialmente as 

Cartas do Vidente, não nos autorizam considerá-los um projeto poético, pois  

 
para Rimbaud, nunca se tratou de um projeto literário propriamente 
dito, mas de algo relativo à experiência e à existência. Como observa 
Maurice Blanchot, […] o que Rimbaud pede à poesia [...] que ela 
ajude o homem a ir a algum lugar, a ser mais do que ele mesmo, a 
ver mais do que ele pode ver, a conhecer o que ele não pode 
conhecer — resumindo, fazer da literatura uma experiência que 
interesse a totalidade da vida e a totalidade do ser. (MEIRA, 2002). 

 

A execução de um projeto iria de encontro a toda a poética de fragmentos, às 

linhas truncadas, imagens e cidades irreais, aos neologismos, às gírias, aos 

regionalismos, às apologias ao hediondo, ao caos em harmonias e desarmonias, 

sinfonias desconcertantes de sintaxes e sentidos, em que as frases são 

simplificadas até o primitivismo. Ou seja, um projeto iria fixar aquilo que só existe por 

estar em constante atividade eruptiva. É neste último pensamento que encontramos 

maior congruência. Por exemplo, na carta que Rimbaud remeteu a Paul Demeny, 
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em 15 de maio de 1871, uma das Cartas do Vidente, escreve audaciosamente: 

“Resolvi proporcionar-lhe uma hora de literatura nova. Começo logo com um salmo 

de atualidade [Canto de Guerra Parisiense]” (RIMBAUD, 2009, p. 37). Seguida à 

transcrição desse poema, destaca: — Eis um pouco de prosa sobre o futuro da 

poesia — (RIMBAUD, 2009, p. 38). 

Citamos abaixo uma descrição metalinguística do poeta produzida por 

Rimbaud e que muitos admitem como parte de seu projeto poético: 

 
Porque Eu é um outro. Se o cobre acorda clarim, nenhuma culpa lhe 
cabe. Para mim é evidente: assisto à eclosão de meu pensamento: 
eu a contemplo, eu a escuto. Tiro uma nota ao violino: a sinfonia 
agita-se nas profundezas, ou ganha de um salto à cena. [...] O Poeta 
se faz Vidente por meio de um longo, imenso e racional 
desregramento de todos os sentidos. Todas as formas de amor, de 
sofrimento, de loucura; buscar-se a si, esgotar em si todos os 
venenos, a fim de só lhes reter a quintessência. Inefável tortura para 
a qual se necessita toda a fé, toda a força sobrehumana, e pela a 
qual o poeta se torna grande enfermo, o grande criminoso, o grande 
maldito — e o Sabedor supremo! — Pois alcança o insabido! Por ter 
como ninguém cultivado sua alma, que já era rica, ele alcança o 
desconhecido, e quando, assombrado, termina por perder a 
consciência de suas visões, ele as terá visto!  
 
Rimbaud a Demeny. Charleville, 15 de maio de 1871. Carta do 
Vidente. 

 
(RIMBAUD, 2009, p. 38, 39). (Grifos do autor). 

 

Novamente as Cartas do Vidente são recursos utilizados para tentar 

compreender o Poeta. É a partir de suas correspondências aos amigos e aos 

parentes que temos algumas referências esparsas a sua poética “Quero ser poeta e 

trabalho para me tornar Vidente”. (Rimbaud, 2009, p. 35). É nesta dinâmica de ser 

poeta e tornar-se vidente, nesses impulsos de adolescente, pois quando as 

escreveu sequer tinha 17 anos, que vai se construindo o que posteriormente vem a 

se organizar como a obra rimbaudiana. É nesse buscar-se a si mesmo que Rimbaud 

vai estruturando seu pensamento, mas este não chega a tomar forma de um projeto 

poético, ou porque extrapola o campo do poético ou porque o próprio Rimbaud não 

chegou a concebê-lo/declará-lo como tal. 

Blanchot questionou-se se “chegar ao desconhecido por meio do 

desregramento de todos os sentidos” foi um empreendimento sem sucesso do poeta 



39 

 

das Ardenas56: “teria ele se acovardado diante desse desconhecido que ele dizia 

querer procurar?”. (BLANCHOT, 1997, p. 155). Ao contrário, observamos que essa 

equação trata “de um longo, imenso e estudado” processo que se encerra em êxitos, 

e os resultados destes são exatamente Uma Estadia no Inferno e Iluminações — 

suas duas revolucionárias prosas poéticas que permanecem hodiernas, vivas, 

polêmicas e instigantes. 

Outro argumento apontado pelos que propõem um fracasso no projeto 

poético-vidente é o silêncio de Rimbaud. Ora, jamais poderíamos encontrar algo que 

não existe (fracasso) em um objeto/local que também não existe (projeto). Rimbaud 

nunca elaborou um projeto poético ou de vidência, mas sim descreveu sua 

compreensão e seu processo de ser/torna-se poeta-vidente. Enfim, a ideia de 

fracasso é um ponto de vista do qual discordamos e já emitimos nosso pensamento 

a respeito do silêncio rimbaudiano, que mais se aproxima e se mescla à poesia, do 

que se distancia dela. 

O fato de reivindicar a condição de vidente para o poeta não é de forma 

alguma uma novidade. O platonismo renascentista chega com estas ideias a 

Rimbaud por meio de Montaigne “que, num ensaio, combinou dois trechos de Platão 

acerca da loucura poética”. (FRIEDRICH, 1978, p. 62). O alquimista do verbo 

confere novas nuances ao perfil desse pensamento antigo, atribui-lhe caracteres que 

nada têm de gregos, são extremamente inovadores, extremamente modernas: ele 

conjectura as visões que o poeta pode vir a ter e descreve o processo pelo qual se 

torna, pelo qual se converte em vidente: “Todas as formas de amor, de sofrimento, 

de loucura; [...] prova todos os venenos”. (RIMBAUD, 2009, p. 39). As suas visões 

de poeta-vidente se dirigem ao desconhecido-outro, este é o forte anseio da poética 

de Rimbaud, chegar ao desconhecido, (re)conhecer o outro. Mas nunca apresenta 

conteúdos, são sempre tensões destituídas destes conteúdos. A visão poética de 

Rimbaud incorre num mistérioso vazio criando uma realidade intencional em 

retalhos. Estamos longe da vidência dos gregos, aos quais, as Musas e os Oráculos 

falam pelos Deuses.  

C’est très-certain, c’est Oracle, ce que je dis ! / É mais-que-certo, oracular o 

que ora digo (RIMBAUD, 1998, p. 136, 137). Esta é a advertência contida em Mau 

                                                            
56 Ardenas é como se chama a região do nordeste da França da qual provém Rimbaud. 
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sangue, o título de introdução de Uma estadia no inferno — anseio e pressa pelo 

porvir, pelo desconhecido, pelo futuro; querer saber o que virá, saber o futuro; uma 

tentativa de trazer ao presente parte do que ainda talvez seria ou será. Daí a figura 

do Vidente, aquele que prevê. É uma ininterrupta batalha contra o cronos, o tempo 

não se admite numa linearidade passado, presente e futuro, se mescla e se 

sobrepõe indistintamente. Com essa característica de comunicação oracular dos 

gregos, Rimbaud tem uma grande semelhança, ao escrever, de maneira a formar 

com as palavras, frases ou versos uma imensa colcha de retalhos ou mesmo uma 

espécie de renda. Escrita com frequência elaborada com lacunas, e são estas que 

compõem os desenhos desejados, ironicamente uma das técnicas de renda mais 

populares, em nossa cultura, se chama labirinto, o que nos dá a ideia de 

complicação inextricável, extrema dificuldade e angústia. Ainda numa vertente 

popular de buscar o desconhecido é muito comum a prática de realizar uma 

indagação ou uma prece e espera uma resposta ao abrir um livro sapiencial como a 

Bíblia ou livros de auto-ajuda. Rimbaud exclama essa condição de sapiência 

oracular para si, no Mau sangue de Uma estadia no inferno: “C’est oracle, ce que je 

dit ! / oracular, o que ora digo”. (RIMBAUD, 2007, p. 136 - 137). 

Verdade é que Rimbaud sempre transgrediu paradigmas e agiu como se 

estivesse muito certo de que teria de trilhar um caminho rumo ao desconhecido, e 

essa travessia se daria de si para si: ele busca a si mesmo. Assim, procurando 

indistintamente o que nem se sabe, acaba percebendo-se num desregramento, que 

seria um tipo de negação ou não aceitação do que já existe, a negação de uma 

tradição, porque trilha um caminho de busca pelo novo, ao qual prefere chamar de 

desconhecido. A busca do Inominado, do desconhecido, uma busca do quê, de algo 

que nem mesmo o próprio poeta saberia dizer, é algo arredio, arisco, agreste, algo 

incapturável, a fixação da vertigem, exploração de um alhures que não se pode 

encontrar e que por isso mesmo se torna magnético, eterno, uma bravia e 

subversiva angústia de um falar que se encerra transgressor: “Ele chega ao 

desconhecido, e ainda que, enlouquecido, acabe perdendo a inteligência de suas 

visões, ele as viu!”57 (RIMBAUD, 2009, p. 39), como afirmou nas Cartas do Vidente. 

Esse transgredir, essa busca era, então, uma forma que inevitavelmente afasta o 

homem da condição humana, eleva-o a uma condição suprema de Poeta-Vidente. E 

                                                            
57 Tradução livre. Carta do Vidente a Paul Demeny. Charleville, 15 de maio de 1871. 
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assim dizia n’ O Barco Ébrio: “E vi alguma vez o que o homem pensou ver!”. 

(RIMBAUD, 1994, p. 205). 

O estranhamento rimbaudiano corresponde a uma convivência com o próprio 

desassossego, a viver em permanente estado de ruptura não somente ao que o 

cerca, mas também ao que lhe é mais íntimo. Do ponto de vista poético, isso traduz 

apenas um estudo: “Escrevia silêncios, noites, anotava o inexprimível, fixava 

vertigens” na Alquimia do Verbo, na autocrítica de um novo verbo poético, uma nova 

forma de expressar. (MEIRA, 2002). 

O que mais se estrutura na poética de Rimbaud não é a construção de um 

ideal estético, é algo que se aproxima mais de uma busca existencial, de uma busca 

por sentido para a poesia e para a vida. Como um apelo de mão-dupla: pede vida à 

poesia, e pede poesia à vida; um pedido de ajuda de quem está perdido, e que sabe 

que ficar onde está nunca seria uma solução, pois se sente impelido a partir; sabe 

que tem o dever de ir a algum lugar, só que desconhece qual. Nunca se encontra a 

chegada, pois não há. Nunca se tem em totalidade, pois não há. Há incompletude. 

— Assim como em sua última viagem, de Roche58
 para Marselha, 23 de agosto de 

1891, quando perdeu o trem e segundo sua irmã Isabelle Rimbaud ele “só pensa 

numa coisa: partir.” E repetia ininterruptamente “Rápido! Rápido!”, como se fosse 

possível partir, naquele exato instante para tão longe, sem trem e amputado. — 

(NICHOLL, 1997, p. 434). Uma ânsia na qual todas as experiências são válidas. 

Uma ânsia de não caber-se em si mesmo, um contorcionismo para libertar-se de sua 

própria pele, para libertar-se do mal-estar de uma pele que o sufoca, pois não o 

comporta e concomitantemente também é inútil porque não o delimita. 

Partir. Repartir, partilhar, fender-se, quebrar-se, afligir-se, ir-se, originar-se, 

dizer adeus. Partir, deixar de ser. Partir para existir. Partir. Pôr-se ou meter-se em 

movimento, em marcha. “[...] Não sabes aonde vais, nem porque vais, mas entra em 

toda parte, aberto a tudo. Não te matarão mais do que se já fosses cadáver". 

(RIMBAUD, 1998, p. 141).  

                                                            
58 Roche era a propriedade rural de sua família em Charleville, Rimbaud sempre escrevia essa 
palavra no plural, ou seja, pondo-lhe um “s” o que não gera alteração fonética no idioma francês. Foi 
em Roches que escreveu a “Carta de Laïtou”, vários comentadores indicam, baseados no patuá 
ardeniense e em canções populares, que Laïtou seria “também”, “inocência” ou o nosso “tralalá”. 
Atentamos para a proximidade com a palavra “trou” que no uso corrente quer dizer “buraco”, e numa 
acepção obsoleta e familiar, como n’O adormecido do vale quer dizer “rincão”. Num senso mais 
pejorativo podemos entender como “lá do buraco”. 
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Nosso próximo passo diz-nos de sua maior partida: o silêncio literário 

definitivo que pontuou de ecos a voz revolucionária e original da poesia.  
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5. O SILENTE E ANUNCIADO “ADEUS” À POESIA 
 

E grandes ondas de silêncio vibram em poemas. 
Gaston Bachelard. 

 

Em nossas buscas foram muito frequentes as ocorrências de especulações, 

de deixas, a respeito da parada que Rimbaud efetuou em sua carreira literária. 

Deixas que indicariam ou indagariam sobre uma continuidade da obra rimbaudiana. 

Uma perene interrogação sobre o que Rimbaud deixou de dizer ao mundo, ao 

silenciar-se e desconhecer a Musa, inclusive a sua. Que ânsia seria essa por mais 

Rimbaud, se ao longo de mais de um século ainda se fala tanto de uma obra 

hermética, de poesias obscuras? 

Há muito equívoco em torno de Rimbaud. Embora, a princípio, não tenhamos 

o escopo de realizar reconstituições biográficas, em se tratando de Rimbaud, isso é 

praticamente impossível uma vez que muito de sua obra reconstitui sua vida, o 

poeta-personagem é constante, cruzam-se várias vezes o eu e o outro-eu, o eu-

biográfico e o eu-lírico se confundem; em alguns casos não sabemos quando ele 

chega ou sai de cena; cenários e atos imaginários, fugas e rebeldias são preludiadas 

em poesias, e muitos desses prelúdios são executados social e poeticamente, o que 

culmina por gerar demasiadas leituras “românticas” sobre seus mínimos passos. 

Digamos, quando lemos um poema de Rimbaud, estamos conhecendo uma 

representação de experiências de sua vida. Evidentemente, essas representações 

aguçam-nos a curiosidade, já que o aventureiro conseguiu viver seus escritos e suas 

ideias. Essa vivência de escritos e ideias conflui numa virtude: a coerência. Essa 

virtude persiste e é ela que nos permite conhecer o famoso silente “Adeus” à Poesia. 

Quanto a isso, Fowlie diz: 

 
[...] ele literalmente viveu as viagens que antes criara por escrito, 
tendo-as empreendido mentalmente, na imaginação. À sua brilhante 
precocidade se seguiu numa súbita renúncia à Literatura. Essa 
atitude tem sido objeto de muitas conjecturas e lendas, que todo 
estudioso de Rimbaud tem procurado solucionar. (2005, p. 19). 
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Poesias obscuras é uma das expressões mais recorrentes aos textos 

rimbaudianos, o que não define, conceitua ou explica a sua poesia. Friedrich, em 

seu Estrutura da lírica moderna, utiliza as seguintes expressões “e um segundo 

período de poesia obscura” e “Rimbaud canta com o tom de uma canção popular 

uma de suas poesias mais obscuras, [Chanson de la plus haute tour / Canção da 

mais alta torre] (1978, p. 60;  83). O autor afirma ainda: “A obra, dissonante, provoca 

as aspirações mais contraditórias, que vão desde a exaltação de Rimbaud como 

poeta supremo à sua depreciação a jovem turbado da puberdade” (FRIEDRICH, 

1978, p. 61). Seriam essas expressões adequadas ou justas à obra que tanto emana 

Iluminações e inspira tantos artistas de diversas artes?  

De forma geral, todas as referências sobre Rimbaud dão conta de mitos, algo 

como uma tentativa de aprisionar, fixar uma imagem com a qual se pudesse 

conhecer Rimbaud ou sua poesia. Todavia, o rapaz raro sempre fez o favor de se 

encerrar em si mesmo numa invariável constante de nunca ser o mesmo, de nunca 

se repetir ou seguir tradições. O iconoclasta de si mesmo, quando explicava algo 

que pudesse ajudar a compreender sua produção, como vimos, o fazia em cartas, 

as chamadas Cartas do Vidente, ou em seus próprios poemas, por exemplo, as 

reescrituras de poemas em Delírios II — Alquimia do verbo, do livro de 1873 — Uma 

estadia no inferno. É nesse espaço metalinguístico de cartas e de refazer-poesias 

que podemos nos apoiar para tentar compreender sua obra.  

Há muita obscuridade sim, mas não em Rimbaud ou em sua obra. O que 

turva a visão de muitos não é o eterno estrangeiro, o poeta ou suas poesias, mas 

sim os mitos que ele próprio sempre fez questão de criar a respeito de si, quando, 

por exemplo, mentia ou calava acerca de suas origens e tantos outros mitos que 

ajudou a construir. Para essa construção de mitos, lembremos que seu 

temperamento radical e intolerante, seguido de suas condutas antissociais e suas 

demasiadas anedotas absurdamente sarcásticas, o que era enlouquecedor aos 

olhos dos homens da sociedade parisiense. Dessas anedotas, as mais leves, seriam 

sustos pregados em passantes ou clientes que entrassem em lojas e interpelações 

infernais feitas a padres e seminaristas. Ora, um menino esdrúxulo de 16 anos, alto, 

belo, tímido, de poucas falas e sotaque ardeniense carregado, mas eloquente e 

surpreendentemente conhecedor minucioso de variantes linguísticas, que surge “do 

nada” entre tantos senhores respeitáveis com carreiras e famas encaminhadas e 

acomodadas, já é um impacto. Essa descrição seria benevolamente elogiosa se 
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esses impactos não se transformassem logo em sucessivos escândalos, e se não 

repercutissem tão mal e daí surgissem mitos e mitos.  

Afora seus próprios esforços, Rimbaud teve grandes ajudantes na construção 

desses mitos e, em 1952, a intelectualidade francesa assistia na Sorbonne a 

soutenance de la thèse de doctorat de René Etiemble, Le Mythe de Rimbaud. Foi 

um acontecimento. Paris transformou-se em palcos para debates críticos, um desses 

palcos era o hebdomadário Arts. Sem dúvida Le Mythe é uma obra referencial para 

o estudo de Rimbaud, todavia não estuda sua obra e sim seus comentadores, que 

são infindáveis. Sobre essa característica, Fowlie ironiza: “É comum para o crítico 

escrever sobre um poeta. O livro de Etiemble é um pouco menos comum: alguém 

que escreve sobre as pessoas que escreveram a respeito de um poeta”. (2005, p. 

96). Alguns críticos mais severos achavam que ele (Etiemble) não “tivesse ido além 

da pura documentação, limitando-se a estabelecer um monumental fichamento”. 

(FOWLIE, 2005, p. 96). Polêmicas e fúrias titânicas à parte, vale dizer que o 

fichamento foi uma tarefa de vinte anos, acumulou dezesseis mil notas, em várias 

línguas, e englobou tudo o que se publicou sobre Rimbaud entre 1869 e 1950. 

Temos uma síntese de Fowlie sobre o livro de Etiemble ou os mitos: 

 

Etiemble argumentou que cada mito literário em torno de Rimbaud se 
baseava em algum erro de interpretação. Para os simbolistas, era 
especialmente ‘Le Bateau ivre’. Para os surrealistas, era a obra em 
prosa Un coeur sous une soutane (Um coração sob a sotaina). O 
mito da conversão de Rimbaud no leito de morte foi difundido por sua 
irmã Isabelle. Etiemble vê o mito de Rimbaud como uma religião 
inteiramente organizada, com suas formas de devoção, seus livros 
sagrados, suas interpretações. Ele chama as testemunhas da vida do 
poeta de ‘evangelistas’: Verlaine, Isabelle, o marido desta, Paterne 
Berrichon, um amigo da escola Ernest Delahaye. Foram eles os 
responsáveis pelos primeiros exageros, pelo método graças ao qual 
cada movimento a seu turno se apropriou de Rimbaud: simbolistas, 
surrealistas, fascistas, comunistas, existencialistas. (FOWLIE, 2005, 
p. 93). 

 

Regressando propriamente ao silêncio rimbaudiano, uma das vozes que o 

questionam é a do norte-americano Henry Miller. Ele afirma que Rimbaud 

teriatrocado a literatura pela vida enquanto ele fez o contrário; Rimbaud fugiu das 
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quimeras que tinha criado, enquanto Miller59
 as aceitou. Felizmente essa proposição 

é objetada por Meira: 

 

Dizer que Rimbaud abandonou a literatura em nome da vida não é o 
mesmo que dizer que sua literatura não continha vida? [...] Admirar 
um poeta que, segundo o próprio escritor norteamericano, precisou 
abdicar de sua poesia para encontrar a vida é o mesmo que afirmar 
que se admira uma poesia que está separada da vida (MEIRA, 
2002). 

 

A partir dessa asserção de Meira, podemos interpelar: vida e literatura separam-se? 

E seguindo apenas a resposta lógica dessa indagação, que é mais um recurso 

retórico que propriamente uma pergunta, estipulemos outras: como poderíamos 

dizer que Rimbaud sai da literatura para buscar a vida, se sempre estiveram as duas 

num fazer só, nas mesmas viagens, se sempre vida e literatura se fizeram 

inseparáveis? O que poderíamos dizer de suas fugas descritas em dezenas de 

poemas que saem de descrições incríveis das linhas da vida para as linhas da 

literatura? Os exemplos clássicos podem ser vistos em “Minha boemia” ou em O 

adormecido do vale, que são cenas estéticas de diários de viagens-fugas de 

Charleville (sua cidade natal) rumo a Paris (trechos desses poemas que citamos 

nesta explanação são traduções livres). Esse primeiro poema, “Minha boemia”, fala 

de uma “Fantasia” (subtítulo do poema) na qual um narrador-personagem ao léu, 

aos farrapos, devota-se à Musa, anuncia que seu albergue é Ursa Maior e tira os 

cadarços “dos sapatos machucados” como se puxasse cordas “das liras”, “rimando 

entre sombras fantásticas”; a segunda poesia compõe o cenário de um soldado que 

“dorme estendido na relva”, “pálido no seu leito verde onde também deita a luz”, mas 

que na verdade estava morto, sem que em algum momento seja mencionada a 

palavra morte; ao contrário, a todo o momento nos são dadas representações de 

vida, nas quais “o regato canta”, “borbulha de raios”. Para intrigarmos e 

enriquecermos a discussão com Henry Miller, perguntemos de que vida e de que 

literatura ele fala. Será mesmo que ele fala de Rimbaud? 

É muito recorrente encontrarmos referências ao inexplicável silêncio do jovem 

poeta, mas o homem Rimbaud nunca foi de falar muito, e quanto à poesia também 

não tinha grandes arroubos, produzia seus textos e os apresentava ou os dedicava a 
                                                            
59 MILLER, Henry. A hora dos assassinos. Um estudo sobre Rimbaud. Porto Alegre: LePM, 1983. 
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seus confrades. Assim, grande parte de sua obra foi guardada, em 

correspondências, em especial suas primeiras poesias. O único texto que Rimbaud 

fez questão de compilar e publicar foi Une saison en enfer - Uma estadia no inferno - 

de 1873. Sua divulgação se dava entre amigos, e é justamente graças a esses, em 

especial, Delahaye (seu sempre amigo e primeiro biógrafo), Izambard (professor 

incentivador de seus talentos, uma espécie de mentor intelectual e empresário das 

primeiras viagens), e Verlaine, a quem se deve grande parte da glória póstuma de 

Rimbaud. 

Mas, já que sua obra sempre buscava/praticava uma ruptura, esse 

famigerado silêncio não seria mais uma dessas rupturas, mais uma de suas ânsias, 

de suas buscas? Não seria até uma espécie de ponto final abrupto que acaba nos 

chocando e nos diz para realizarmos outra(s) leitura(s) e buscarmos outras 

respostas nas poesias já apresentadas? E, se observamos, esse silêncio é algo tão 

enigmaticamente intrigante quanto uma morte: só restam questões e hipóteses e 

não temos respostas; causa-nos uma inquietação, por que não dizer, uma 

inquietação poética?  

Uma das mais verossímeis (e também das mais belas) associações que 

fazem ao silêncio de Rimbaud é quando se afirma que produz ecos e que estes 

Espalham-se e renascem nas poéticas mais vigorosas que o sucederam. Porém, 

comumente, esse silêncio sofre a acusação de ser um dos enigmas de toda a 

literatura, uma espécie de pergaminho em branco. Outra recorrente associação 

relacionada ao silêncio poético rimbaudiano é com o verbo decifrar, como se fosse 

possível decifrar aquilo que não foi cifrado, é a própria cifra; não foi codificado, é o 

próprio código. Desde modo permanecendo sem uma única linguagem, mas 

inerente, possuindo a todas, tornada ininteligível por quaisquer tentativas de 

tradução (estas já nasceriam sem fôlego). O silêncio fala por si (?). O silêncio fala e 

fala alto. Tentar traduzi-lo é perdê-lo, é quebrá-lo. Nas palavras de Blanchot: “O 

silêncio é talvez uma palavra, uma palavra paradoxal, o mutismo da palavra 

(conforme a etimologia) [...] que não se encerra em non-sens, tudo ficando hors 

sens, um sentido infinitamente suspenso, desdito, decifrável-indecifrável”.60 (1980, p. 

86). 

                                                            
60 Tradução livre. 
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Entre tantas acusações, expressões e associações obscuras ou mesmo as 

louváveis e belas imagens que se construíram ao correr dos tempos sobre o silêncio 

de Rimbaud, o fato é que esse silêncio já era anunciado: o próprio ladrão do fogo 

afirmava constantemente que não se poderia ter o ofício poético aliado a qualquer 

outra atividade, por mais que esta fosse necessária à subsistência; era preciso que o 

poeta trabalhasse apenas para, e, em poesia e não se esgotasse em outras 

atividades por mais que essas outras também fossem “vitais”.  

Joseph Delteil apud Fowlie, ilustra a partida de Rimbaud assim: 

 

No dia em que Rimbaud escolheu Harrar em vez da Académie 
Française ou da ilha de Guernsey, foi instalada em todo artista uma 
sensação de desconforto. O fato de Rimbaud ter-se dedicado ao 
sacrificante trabalho braçal depois de escrever um livro como Une 
saison en enfer põe em evidência a lógica extraordinária que 
governou a vida do poeta. (FOWLIE, 2005, p. 95). 

 

Cremos que não há um mistério nesse silêncio, que insistem em tê-lo 

enigmático. Há, apenas, momentos que se alternam: o Deus da adolescência, aos 

16 anos exclama “Trabalhar agora, jamais, jamais; estou em greve” (RIMBAUD, 

2009, p. 35). Ele estava empenhado em fazer poesias até que um dia resolveu não 

mais fazê-las. Nada mais coerente que honrar sua palavra, afinal “A mão que 

escreve vale a mão que lavra”. (RIMBAUD, 1998, p. 135). Como falávamos no 

segundo parágrafo deste texto, a coerência rimbaudiana entre falas e atos pode 

ajudar-nos a entender seu silêncio poético: quando o homem das palmilhas de vento 

larga a poesia é porque está decido a trabalhar, a empenhar-se em algo que lhe 

trouxesse dinheiro, algo mais factual, mais consistente, afora do campo que sempre 

buscou viver, o campo das ideias. É assim, por meio do trabalho em que também foi 

bem sucedido, porém, — ao contrário da poesia — imediatamente reconhecido, que 

se decide Rimbaud por outras viagens.  

Outrora o Vidente disse de si que assistia a eclosão do seu próprio 

pensamento (RIMBAUD, 2009, p. 39).  Desse fenômeno nasceram suas poesias e a 

posteriori, com esse silêncio assistimos, nós, à eclosão do seu mutismo. De certo 

modo, essa dinâmica se passa como se Rimbaud tivesse percebido que toda a 

palavra também estaria validada em calar-se e não só em dizer; como se tivesse 

chegado à conclusão de que a ausência da palavra também conquistasse vitórias, 
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auguste retraite / admirável recolhimento61. Uma espécie de morte de toda palavra, e 

uma espécie de atenção a esse desaparecimento. Normalmente, o silêncio que 

simboliza calmaria e bonança, rico e paradoxalmente, acaba resignificado como um 

sinônimo de intempestividade e indagações, como quase tudo no preciso e 

impreciso Rimbaud. E sendo assim, interpretar o silêncio como um simples Adeus, 

possivelmente seria incorrer numa radicalidade que não se aplica; quiçá o silêncio 

seja uma alternativa possível numa sequência dialogal, ou seja, seria uma (breve?) 

mudança, um pausa entre turnos de fala? 

No prefácio do romance de Pierre Michon — Rimbaud, o filho — Juremir 

Machado da Silva nos descreve um quadro que sintetiza de forma enxuta e clara, 

com palavras precisas, vida e obra do Vidente e nos abre caminho para 

compreender esse silêncio de Rimbaud: 

 
Rimbaud é um dos grandes poetas de todos os tempos. Dificilmente 
o terceiro milênio da era cristã poderá alterar essa constatação. A 
sua história não se resume a uma série de infortúnios, nem ao amor 
tumultuado com Verlaine, e menos ainda às aventuras na África. 
Evidentemente, homem e obra, mais do que nunca, aparecem 
entrelaçados, cúmplices, espelhados, escandalosos. O homem, 
porém, mais uma vez não explica a criação; [...] Rimbaud, para 
desespero de incontornáveis românticos, não planejou sua escapada 
para a glória da poesia. Apenas viveu. (SILVA, 2000, p. 15). 

 

Enfim, ao contrário do que tantos críticos apregoam, que o silêncio 

rimbaudiano foi mais uma das suas radicalidades em resposta a sua poética 

fracassada, ao insucesso de seu projeto poético e de vidência (projetos que nunca 

existiram como argumentamos em Projeto poético?), acreditamos que seria bem 

mais apropriado pensar como Gabriel Bouroune e Maurice Blanchot62: esse 

rompimento de Rimbaud com a literatura é um ato intrínseco à sua poética e aos 

variáveis imperativos na busca pelo desconhecido. O seu silêncio pode ter sido um 

ato alheio a qualquer poética, todavia tornou-se algo indissociável a sua poesia, 

tornou-se um complemento de seus escritos; parte de seu modo de vida que se alia 

à poesia tornando-se também um meio de expressão.

                                                            
61 Tradução livre da primeira versão da Canção da mais alta torre. Ver comentários de suas versões 
no tópico Delírios II – Alquimia do verbo. 
62 Maurice Blanchot (La Part du Feu) e Gabriel Bounoure (Le silence de Rimbaud, petite contribution 
au mythe) utilizados por Meira, 2002, Rimabud, o estranho. 
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6. INTRODUÇÃO ÀS GRANDES PROSAS: POLÊMICAS E CURIOSIDADES 
 
 

Iluminações — pratos pintados63
 precedeu ou sucedeu Uma estadia no 

inferno64? Independente de qual conjunto de prosas foi criado primeiro: Podemos 

admitir dois percursos de leitura. Um percurso “católico” com Iluminações e suas 

visionárias imagens para culminar na Estadia no Inferno, “expiação e punição”, e, 

outro percurso, gnóstico e hermético que compreende a Estadia e poemas 

anteriores nos quais o inferno é neste mundo até as Iluminações da Gnose, o 

conhecimento revelado e o silêncio da Glória. (WILLER, 2007, p. 272 - 273). 

Segundo Roland de Réneville, organizador da edição completa de Rimbaud 

pela coleção Plêiade, o conjunto de textos que se chamaria Iluminações teria sido 

escrito em 1872 em Charleville após uma de suas crises com Verlaine na Inglaterra, 

e Uma estadia no inferno seria de 1873, data que coincide com a ruptura final da 

relação com o simbolista. Anotações do próprio Rimbaud em originais de 

Iluminações confirmariam essa hipótese. Todavia, André Breton firmando-se nos 

estudos grafológicos de Bouillane de Lacoste (um dos maiores estudiosos de 

Rimbaud) argumenta que Iluminações seria posterior a Uma estadia no inferno, pois 

haveria um índice orgânico sobre a evolução de Rimbaud65, associado ao abandono 

das formas fixas em favor do poema em prosa. Outro argumento fundamental 

dessas observações diz respeito a sua interlocução: o período de 1874, em que 

Rimbaud fica com Germain Nouveau em Londres, deixaria de ser uma lacuna, um 

“parêntese vazio”: seria um período de diálogo como outro poeta altamente mordaz 

e visionário também integrante da “marginália simbolista”. (WILLER, 2007, p. 272 - 

273). Produto dessa interação “marginália” entre Rimbaud e Nouveau, temos uma 

polêmica sobre o poema Poison perdu / O veneno perdido: seria um Rimbaud “à 

maneira” Germain Nouveau. Esse poema foi traduzido por Ivo Barroso que redigiu 

uma nota sobre essa “obra atribuída”: 

 

                                                            
63 Iluminações é a escolha de Ledo Ivo e de Ivo Barroso para traduzir Illuminations, é por essa praxe 
que também adotamos. Iluminuras é outra possibilidade de tradução; o subtítulo da obra é pinted 
plates — pratos pintados. 
64 Uma estadia no inferno é a tradução de Ivo Barroso, encontramos ainda em língua portuguesa 
Uma cerveja no inferno (Mário Cesariny), Uma temporada no inferno (Lêdo Ivo) e (LePM). 
65 Índice referenciado em La clé des champs de Breton. 
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facilmente atribuível, pelo tom, a Germain Nouveau. Contudo, a uma 
carta de Verlaine, de novembro de 1888, em que ‘atesta a 
autenticidade do poema’. Marcel Coulon66

 argumenta contra, 
alegando a fragilidade das rimas, porém Verlaine especifica na carta 
que R. o compusera sur le tard (tardiamente). Embora discutível, 
pode se tratar de um poema de R. feito “à maneira” de seu amigo 
Germain Nouveau. (BARROSO, 1998, p. 373).  

 

Ivo, afirma que os exames grafológicos realizados por H. de Bouillane de 

Lacoste nos manuscritos de Iluminations apresentam “algumas das rasuras acusam 

letra de Germain Nouveau”. (IVO, 1982, p. 17). 

Apesar dos esforços para a edição de Uma estadia no inferno, poucos foram 

os exemplares entregues pelo correio apenas para noticiar o fim da impressão, pois, 

por falta de pagamento a edição esperou muitas décadas pela retirada. Em 1901 em 

Bruxelas, um jurista belga, bibliófilo, que buscava um número especial da revista La 

Belgique Judiciaire, encontra casualmente, no porão da editora Poot et Cie., cerca 

de 500 exemplares da obra-prima do alquimista do verbo, que  

 
[...] acumulara a poeira de 28 anos, parcialmente mofado por ter 
permanecido em um local sujeito a goteiras [...] 75 exemplares 
imprestáveis foram queimados, e os restantes 425, adquiridos por 
Losseau, que somente em 1914, revelou sua descoberta à 
Sociedade dos Bibliófilos Belgas. (BARROSO, 1998, p. 123). 

 

Dos dez exemplares que chegaram para Rimbaud, alguns foram doados. Este 

episódio é narrado assim por Ivo: 

 
Rimbaud mandou um para Verlaine, ainda na prisão, três para Paris, 
e distribuiu alguns com amigos de Charleville, como Delahaye e 
Millot. [...] Esse texto tem servido, em definitivo, a todas as edições 
posteriores. [...] se houve queima, foi de borrões do livro já impresso. 
(IVO, 1982, p. 16). 

 

Barroso discorda de Ivo quanto à destruição de alguns exemplares e discorre 

sobre essa polêmica, “sempre de conformidade com o depoimento familiar”: 

 

                                                            
66 Marcel Coulon lançou em 1923 um estudo intitulado “O problema de Rimbaud – poeta maldito”.  
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Rimbaud vai a Paris, provavelmente com o dinheiro que a mãe lhe 
dera para saldar a dívida com o impressor; lá, evitado pelos 
conhecidos e os homens de letras, em consequência do ‘affaire’ com 
Verlaine, deixa com seu amigo Forain alguns exemplares da obra e 
regressa a casa, onde – novembro de 73 – num acesso de irritação e 
amargura, atira na lareira os exemplares que lhe restam, bem como 
rascunhos, manuscritos, notas, reminiscências [...]. (BARROSO, 
1998, p. 122). 

 

No final de 1872, alguns textos desse livro já estavam redigidos. No início de 

1873, Rimbaud parte à Inglaterra para encontrar-se com Verlaine. Ao declarar seu 

desejo de finalizar sua relação com Verlaine; eles têm uma grave discussão. Dias 

depois se encontram em Bruxelas. Rimbaud passa por um dos momentos mais 

drásticos de sua convivência com Verlaine: este dispara dois tiros de revólver contra 

Rimbaud, um atinge a mão e outro, de raspão, atinge a perna direita (perna que 

mais tarde, em sua temporada na África, devido a um ferimento ocasionado por uma 

queda, será amputada e levará o então comerciante, Rimbaud à morte). Rimbaud 

retorna à Roche. Por vários dias permanece isolado, se interna num silo de onde 

partiam “soluços convulsivos, entrecortados de gemidos, escárnios, gritos de cólera, 

maldições”. (BARROSO, 1998, p. 122). Soam pancadas de seus punhos sobre sua 

escrivaninha improvisada. Entre pequenas tragédias como o incidente de Bruxelas, 

é concluída a escritura do "Livro pagão ou Livro negro". O Britânico Charles Nicholl 

(1997) descreve em detalhes a cena: 

 
[...] a obra foi escrita em uma das dependências anexas a Roche; 
dizem que a família ouvia “gritos” estranhos vindos de lá; dizem que 
a mesa sobre a qual escreveu foi achada mais tarde com profundos 
entalhes feitos a faca, entalhes na forma de um cruz. (NICHOLL, 
1997, p. 102). 

 

A primeira notícia que temos de Uma estadia no inferno é em maio de 1873, numa 

carta endereçada ao seu amigo Delahaye, o poeta pagão afirmava “razoável 

regularidade” nos trabalhos: 

 
Apesar de tudo, trabalho com bastante regularidade fazendo 
pequenas histórias em prosa, título geral: Livro pagão ou Livro negro. 
É idiota e inocente. [...] Minha sorte depende deste livro, para o qual 
me falta inventar ainda uma meia dúzia de histórias atrozes. Mas 
como inventar atrocidades aqui? Não lhe envio as histórias, embora 
já tenha três [...]. 
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Rimbaud a Delahaye, 15 de maio de 1873. 
 

(RIMBAUD, 2009, p. 81, 82) 
 

A editora parisiense Le Mercure de France publicou em 1912 a primeira 

coetânea de versos de Rimbaud, L’Oeuvre Complète. Na verdade, estava muito 

longe de ser uma Obra Completa, entretanto, era uma impressão de qualidade 

gráfica apreciável e trazia a assinatura de Paul Claudel, num prefácio que iria se 

tornar famoso por suas controvérsias e um apelo mordaz quanto a uma conversão 

de Rimbaud. Conta-nos Wallace Fowlie que durante vinte anos essa edição foi 

comercializada por um preço módico, enquanto o mercado elevava os custos 

consideravelmente. Mais uma vez a edição tornava-se atraente pelo aspecto e pelo 

preço. Certa vez, visitou o escritório da Le Mercure de France, “por conta de uma 

questão comercial de menor importância” e indagou ao editor “como eles tinham 

conseguido manter o preço tão baixo por tantos anos”, conseguindo o seguinte 

depoimento e assim desvendando o segredo da Mercure: 

 
Vou-lhe revelar um segredo da casa. Vivemos desse livro durante 
muitos anos. Vamos por isso em cifras. Durante vinte anos 
vendemos uma média de 32 exemplares por dia do volume de 
Rimbaud. Isso incluindo, é claro, as vendas no mundo inteiro, na 
América do Sul, por exemplo, onde os livros franceses têm um bom 
mercado. (FOWLIE, 2005, p. 18). 
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6.1 LIVRO PAGÃO OU LIVRO NEGRO — UMA ESTADIA NO INFERNO 
 
 

Quis dizer o que está dito. Literalmente e em todos os sentidos.67 

Rimbaud 

 

Como vimos, “pagão” ou “negro” eram possíveis nomes que batizariam o livro 

no qual Rimbaud criava “histórias atrozes”, em 1873. “Pagão”, como o uso denota, 

algo alheio aos dogmas religiosos critãos; o indivíduo, por exemplo, que não tenha 

recebido Cristo no sacramento do Batismo, ou seja, renega a Cristo como salvador, 

quebra “o sangue da nova e eterna aliança”, e, assim, “Ressurge o sangue pagão! O 

Espírito está próximo, por que Cristo não me ampara, dando à minha alma nobreza 

e liberdade? Mas qual! o Evangelho passou. O Evangelho! O Evangelho”. 

(RIMBAUD, 1998, p. 137).  

“Negro” — de forma alguma, por mais que possa parecer redundância dizer 

isso, não pode ser admitido como chagas da historicidade escravocrata brasileira — 

Negro era a associação a tudo que é escuro, sombrio, que é renegado e que é ou 

torna-se abominável, impuro, indigno, selvagem, indomável, insubmisso. “É verdade, 

meus olhos estão fechados para a vossa luz. Sou um bicho, um negro. Mas posso 

ser salvo”. (RIMBAUD, 1998, p. 141). Em nota a esses versos, Barroso (1998, p. 

337), diz que “negro”, “trata-se do tema do pagão que não pode ser danado por não 

estar submetido às leis cristãs nem às leis sociais, permanecendo fora da noção do 

Bem e do Mal”. Essa aproximação de Rimbaud ao “negro” ironiza as práticas 

colonizadoras dos europeus pondo-o como vítima de seu próprio povo ou lendo a 

história a partir do ângulo do colonizado, admitindo-se como colono: “Os brancos 

desembarcaram. O canhão! Há que submeter-se, vestir-se, trabalhar. Recebo o 

golpe da graça em pleno coração. Ah! Não havia previsto!”. (RIMBAUD, 1998, p. 

141; 143). E ainda: “[...] sou da raça que cantava no suplício; não compreendo as 

leis, não tenho senso moral, sou um bruto, enganai-vos... [...]” (RIMBAUD, 1998, p. 

141).  

Por fim “as histórias atrozes” receberam o título Uma estadia no inferno, no 

qual negro e pagão são frequentemente contemplados. Desde este título, definitivo, 

                                                            
67 Resposta de Rimbaud a sua mãe, quando após a leitura do Inferno teria lhe perguntado “o que 
significa tudo isso?”. 
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podemos observar seu coerente percurso discursivo construído com inúmeras 

palavras de cunho indefinido, entre essas, pronomes e artigos, que geram um efeito 

multiplicador de possibilidades (tratamos disso no tópico 2.1). Do título, podemos 

sacar o artigo indefinido “uma”. Essa palavra não generaliza os objetos como os 

pronomes indefinidos todos/todas, porém restringe os objetos — Estadia, no caso — 

sem defini-los, sem apontar especificamente, deixando assim uma lacuna a ser 

preenchida por sequências descritivas para podermos identificar, definir os objetos, 

as possibilidades. Uma em detrimento de outras. Esse jogo com palavras de caráter 

múltiplo se espalha em toda a obra de Rimbaud, especialmente em sua prosa. 

Desde os primeiros versos da Estadia surgem abundantes os pronomes 

indefinidos68: “[...] minha vida era um festim — aberto a todos os corações, regado 

por todos os vinhos” (RIMBAUD, 1998, p. 133). (Grifos nossos). 

Da “Estadia”, a finitude é uma de suas principais características — por 

exemplo, as quatro estações do ano têm características bem definidas, previsíveis e 

esperadas, e são elas que delimitam a passagem de uma a outra (mas nada impede 

a ocorrência de características típicas de uma em outra, ou simplesmente a não 

ocorrência de alguma ou algumas). Essa característica (a finitude) se concretiza com 

a definição de início e fim de algo, o que não se pode precisar quando falamos de 

fenômenos naturais. Estadia pode ser sinônimo de período, época, temporada, 

estada, ou permanência, e todas essas palavras têm correlação com o verbo Estar. 

Segundo o Houaiss, “Estar” pode significar (3) encontrar-se momentaneamente (em 

determinada posição); (12) dividir a mesma moradia; coabitar, observemos, então, a 

ideia de transitoriedade, de passagem desse verbo sem esquecer que em seu 

primeiro poema — sem título — a Estadia é aberta com, digamos, os ritos de 

chegada e saudação do eu-lírico para com o “caro Satan”: por uma temporada 

coabitam o inferno. 

O Inferno de Rimbaud é algo subterrâneo como sugere a etimologia do termo 

— lugar inferior — e como foi frequentemente representado pela Antiguidade, pela 

Mitologia e pela Bíblia. Rimbaud mostra-nos representações cristãs as quais dilui em  

ácidas subversões. Ao contrário de Dante, Rimbaud raramente faz referências às 

representações topografias tradicionais do inferno, como fizera tão exaustivo e 

didático o teocrático italiano; vejamos como Edward Said demonstra as visões de 
                                                            
68 Comentamos em 2. Eu é um outro: 2.1 Estilo, inovações e características. 
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Dante sobre o inferno e assinala os usos e a temporalidade desse espaço; esta 

última (a temporalidade) discutiremos pouco mais à frente: 

 
[...] quão dramaticamente eficaz sua colocação na geografia 
imaginativa ocidental pode ser ilustrado se nos voltarmos agora para 
o Inferno de Dante [...] de forma inconsútil o retrato realista da 
realidade secular e um sistema eterno e universal de valores 
cristãos. O que Dante, o peregrino, vê enquanto caminha pelo 
Inferno, pelo Purgatório e pelo Paraíso é uma singular visão de 
julgamento. Paolo e Francesca, por exemplo, são vistos eternamente 
confinados no inferno por causa de seus pecados, mas são vistos 
representando, na verdade vivendo, os mesmos caracteres e ações 
que os colocaram onde permanecerão para toda a eternidade. [...] 
Assim cada uma das figuras na visão de Dante não só representa a 
si mesma, mas é também uma representação típica de seu caráter e 
do destino que lhe foi imposto. (SAID, 2008, p. 108-109). (Grifos do 
autor). 

 

São muito poucas as situações em que Rimbaud apresenta o inferno em sua 

topografia, para ele o inferno é em baixo. Uma referência no poema Mau sangue: 

 
— Ah! Sinto-me tão desamparado que ofereço a qualquer divina 
imagem impulsos para a perfeição. 
Ó minha abnegação, ó minha maravilhosa caridade! Aqui em baixo, 
então!69

 

De profundis Domine, como sou idiota!  
(RIMBAUD, 1998, p. 139). (Grifos do autor). 

 

Duas outras situações topográficas no poema subsequente, Noite do inferno, 

são encontradas. Na primeira interroga: “Não estarão, lá embaixo, almas honestas 

que me querem bem?... Vinde... tenho um travesseiro sobre a boca, elas não me 

ouvem, são fantasmas”. (RIMBAUD, 1998, p. 147, 149). Reafirma, ironizando a 

teologia, a ideia de o inferno está em baixo: 
 

Ah! o relógio da vida parou de repente. Não estou mais no mundo. — 
A teologia é séria, o inferno certamente está em baixo70

 — e o céu no 
alto. — Êxtase, pesadelo, sonho em meio a um ninho de labaredas. 
(RIMBAUD, 1998, p. 149). 

 

                                                            
69 Adaptamos essa citação a partir de Ivo Barroso que traduziu “ici-bas, pourtant!” por “mas aqui, 
neste mundo!”. Preferimos “aqui em baixo, então!” corroboram com a ideia “De profunis Domine”.  
70 O grifo itálico é do original. Adaptação da tradução de Barroso. 
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E outra em O impossível traz outra exclamação que fala de condenados e debocha 

das convenções sociais e hipocrisia: 

 
Ainda ontem suspirava: ‘Céus! Já somos tantos os condenados cá 
em baixo! E eu, há muito faço parte desse bando! Conheço todos. 
Nós nos reconhecemos sempre; e nos detestamos. A caridade nos é 
desconhecida. Mas somos polidos; nossas relações com o mundo, 
bastante convencionais’. (RIMBAUD, 1998, p. 179). 

 

A Mitologia e a Bíblia são sempre evocadas no livro de 1873, e é também 

comum as duas o conceito de Eternidade do inferno. De acordo as representações 

bíblicas, o inferno é um lugar no qual a estadia é permanente, não há quem de lá 

regresse já que “a danação é eterna!”. (RIMBAUD, 1997, p. 233). Podemos 

constatar isso precisamente em Lucas XVI, 19-31, “A Parábola do rico e Lázaro”: 

 
23No Hadesc71, onde [o rico] estava sendo atormentado, [...]/24 Pai, 
Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que/Lázaro molhe a 
ponta do dedo na água e refresque a minha/Língua, porque estou 
sofrendo muito nesse fogo. 25 [...] Agora, porém, ele [Lázaro] está 
sendo consolado aqui e você está em sofrimento. 26 E, além disso, 
entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que 
desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para nosso, 
não conseguem. 

 

Para a Mitologia, o inferno — lugar de estadia para bem-aventurados e malditos, 

permite passagens, entradas e saídas, como por exemplo, a do deus grego Dionísio, 

que antes de subir ao Olimpo, desceu aos infernos para retirar sua mãe, Sêmele e 

levá-la consigo, elevando-a a categoria de Deusa72. 

Os hebreus e vários povos pagãos vizinhos seus já representavam nas 

profundezas da terra o Xeol ou <<infernos ou abismo>>, que era a morada dos 

mortos, bons e maus, ou seja, um local de Estadia, de temporada, de passagem. Em 

traduções gregas o Xeol se chama Hades e também é um lugar de bons e maus, 

que só terá fim com a ressurreição dos mortos: os bons ascenderão aos céus e os 

                                                            
71 Para esta palavra foi atribuída na Bíblia consultada a nota “c” na qual se indicam algumas traduções 
como “inferno, sepulcro, morte ou profundezas”. Os demais números da citação que vão de “23 a 26” 
são evidentemente a indicação de versículos. 
72 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%AAmele>. Acesso em: 10 jan. 2009; também 
disponível em: <http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/S%C3%AAmele>. Acesso em: 10 jan. 2009. 
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maus serão designados ao Geena, ou sofrimento eterno. (A BÍBLIA DO PÃO, 1994, 

p. 1518; 1554). 

Devemos observar a força e a representatividade que tem o inferno nas 

culturas em que predominam as religiões cristãs como um local de banidos e 

eternos culpados, os quais, não podem mais fugir de suas penas. No ocidente, 

várias sociedades e, porventura, suas instituições são debitantes da cristandade. 

Entretanto, não foram os cristãos que cunharam este termo. Cada povo formulou 

uma imagem do inferno. O passaporte e a descrição do destino (o inferno) quase 

sempre, senão sempre, “conquistados” pela não aceitação de dogmas 

sócioreligiosos. A exemplo disso, Spence (1996) afirma que no Egito Antigo, esses 

dogmas variavam de província para província, mas quais fossem, seriam regras 

obrigatórias. Uma das concepções mais interessantes que temos notícia vem dos 

Egípcios. Estes em função do fascínio que a morte e seus enigmas exercia sobre 

eles é que organizavam a vida política, social e religiosa. Comum aos povos da 

Antiguidade, o politeísmo era exacerbado e divergia demasiadamente de província 

para província, assim “em cada província e em cada cidade do Alto e Baixo Egito, a 

religião tomava o que poderíamos chamar uma forma local [...] os grandes deuses 

do país eram conhecidos em cada província por nomes diferentes, com rituais 

diferentes, e até as lendas da sua origem e das suas aventuras ganhavam formas 

diferentes”. (SPENCE, 1996, p. 20). Esse caráter politeísta e de variabilidade de 

manifestação de deuses e cultos também era comum aos gauleses, ancestrais de 

Rimbaud. O poema Mau sangue registra essa observação: 
 
Os Gauleses foram os mais ineptos esfoladores de animais e 
queimadores de ervas, de seu tempo. 
Deles, guardo: a idolatria, o amor ao sacrilégio; —  oh! todos os 
vícios: cólera, luxúria, — magnífica, a luxúria; — e principalmente a 
preguiça e a mentira. (RIMBAUD, 1998, p. 135). 

 

E ainda: 
 
A quem vender-me? Que animal é preciso adorar? Que santa 
imagem atacaremos? Que corações destruirei? Que mentira devo 
sustentar? Sobre que sangue prosseguir?. (RIMBAUD, 1998, p. 139). 

 

Os Egípcios chamavam a região dos mortos de Duat (o mundo subterrâneo), era  
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[...] escura e sombria cheia de lagos de fogo e de monstros horríveis, 
limitada por rio e por uma altíssima cordilheira. A parte mais próxima 
do Egito era descrita como um misto de floresta e deserto que a alma 
do defunto não poderia esperar atravessar se algum espírito 
benévolo, conhecedor do caminho, a não guiasse. Tudo ali estava 
coberto de trevas e os seus habitantes praticavam todas as espécies 
de atos hostis ao recém-chegado. (SPENCE, 1996, p. 25). 

 

Os Campos Elísios é a parte bonita da Duat, onde as almas são aguardadas 

por Osíris e sua corte de mais 42 juízes, caso as almas não sejam julgadas 

“merecedoras” são impelidas para fora onde o monstro Baba as devora e a “pessoa” 

deixar de existir definitivamente. O inferno para os Egípcios não era nominal e a 

morte era uma etapa, uma continuação da vida. O percurso que a “alma egípcia” 

executava refletiu-se muito em representações que posteriormente “surgiram”, um 

bom exemplo disso é a imagem dos guias em Dante que “no fim do século XIII, 

Dante, com sua plena autoridade, restabelecera o velho Caronte como barqueiro do 

seu Inferno”. (BACHELARD, 1989, p. 82). Em seu ensaio A água e os sonhos, 

prossegue Bachelard: 

 
[...] para compreendermos melhor o significado do rio dos infernos e 
todas as lendas da fúnebre travessia [...] esses devaneios infinitos, 
todas as almas, qualquer que seja o gênero dos funerais, devem 
subir na barca de Caronte [...] A morte é uma viagem que nunca 
acaba, é uma perspectiva infinita de perigos. Se o peso que 
sobrecarrega a barca é tão grande, é porque as lamas são culpadas. 
A barca de Caronte vai até os infernos. Não existe barqueiro da 
ventura. (1989, p. 78; 82). 

 

Enfim, realizamos uma leitura palavra por palavra do título final do “livreto de 

1873” Uma estadia no inferno, que além de ser uma revolução, um grande 

acontecimento na arte poética, é um ápice que se sustenta, resultado da reunião e 

releitura de diversos recursos de expressão psicológica, estilística, linguística, entre 

outros, de exercícios praticados em poemas esparsos, em suas sátiras poéticas na 

reconstrução de vários textos seus e alheios no Album Zutique e em suas 

correspondências. 

A prosa de diamante73, como assim foi chamada Uma estadia no inferno por 

Barroso, possui uma extrema sequência lógica entre as nove prosas poéticas da 

                                                            
73 O Tradutor ainda usou as expressões Poema Imortal e Obra Magna para se referir a essa peça 
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Estadia evidencia-nos que estamos diante de um único poema. Cada prosa trata de 

um tema em particular, mas a articulação, a passagem de uma a outra é que 

denuncia e confere uma perícia muito sutil e coesa de orquestrar um concerto de 

infernos. (RIMBAUD, 1998, p. 149). Essa percepção macro do Poema Imortal73 

rechaça as sugestões “malditas” de “poesias obscuras” e “ininteligíveis” que também 

já comentamos. 

Fowlie apresenta-nos a Prosa de 1873 elencando aproximações à tradição: 

 
Une saison en enfer é a autobiografia de Rimbaud, e um texto 
seminal na história da literatura moderna. Tem a forma de uma 
‘confissão’ [...] como as de Santo Agostinho, Cellini, Montaigne e 
Rousseau, envolve gêneros diversos: autobiografia, filosofia, 
psicologia, história, teologia. A confissão de Rimbaud difere de todas 
as demais não porque não contém nenhum dos modos anteriores de 
conhecimento e discurso, mas por ser tão breve e por excelência 
exuberante de sua tessitura. (FOWLIE, 2005, p. 76). 

 

Assim como fez Nietzsche que escreve para si: “E assim eu me conto a minha 

vida” ao escrever Ecce Homo — que, além de ser sua prendida autobiografia, é o 

texto que explica seus outros textos, o texto elaborado para tentar livrar seus textos 

anteriores de leituras errôneas — Rimbaud, também com medo de más 

interpretações (?), escreve Uma estadia no inferno — uma autobiografia, filosofia, 

psicologia, história, teologia — daí a necessidade de escrever de si para si: “A mim. 

A história de uma de minhas loucuras” (RIMBAUD, 1998, p. 161) e de elaborar 

releituras de poemas seus na prosa Delírios II — Alquimia do verbo. 

Munida de uma ânsia intensa, a Estadia possui um caráter epistolar, tons e 

narrativas íntimas, retomando o termo de Fowlie, as confissões desvelam-se. A 

Estadia é um diário: experiências e experimentações de “todos os sentidos, todas as 

formas de amor, de sofrimento, de loucura; buscar a si, esgotar em si mesmo todos 

os venenos [...]” (RIMBAUD, 2009, p. 39), anotações da alquimia de todo verbo 

(Delírios II), de toda carne (Delírios I), por exemplo, um diário de “viagens”: 

 
Desde muito me ufanava em possuir todas as paisagens possíveis 
[...] Viagens de descobertas cujos relatos não existem, repúblicas 
sem história, guerras de religiões reprimidas, revoluções de 

                                                                                                                                                                                          
rimbaudiana. 
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costumes, deslocamento de raças e de acreditava em todos os 
sortilégios. (RIMBAUD, 1998, p. 161). 

 

Encontramos em Fowlie uma muito rica e sintética compilação acerca de  

 
[...] o tema da viagem e da evasão é um dos mais recorrentes da 
literatura de qualquer época. A Odisséia, de Homero, na Antiguidade, 
a Comédia de Dante, na Idade Média, o Pantagruel de Rabelais, no 
Renascimento, e Anábase, de Saint-John Perse, na atualidade são 
exemplos do largo emprego do símbolo da viagem. (FOWLIE, 2005, 
p. 65). (Grifos do autor). 

  

E insere Rimbaud no rol do épico moderno para o autoconhecimento: 

 
Uma temporada no inferno, de Rimbaud (1873), A terra devastada, 
de Eliot (1922), e Marcas marinhas de Saint-John Perse (1958) 
constituem os marcos balizadores do épico moderno. São viagens 
nas quais a meta é o auto-conhecimento. (FOWLIE, 2005, p. 65, 66). 
(Grifos do autor). 

 

Comunicação entrecortada pela ânsia da celeridade. As frases soltas 

parecem saltar sobre o papel. O diário é a epístola à moi, é o veículo na urgência 

imperativa de um resgate (o salvamento ou a danação). Comunicar o Eu ao Outro-

Eu. Comunicar — combater o tempo: o Eu nunca é um só e nunca se é o mesmo. 

Considerar o tempo e não negar, pois, “o tempo em sua crueza ou fingir amansá-lo 

por intermédio de fábulas frágeis, é apenas, em última análise, adiar um exame mais 

clarividente da finitude”. (ESTEBAN, 1987, p. 9). E a Crítica da razão poética 

prossegue a examinar o tempo: 

 
Pensar o minuto presente, e não mais submeter-se a ele, é 
fatalmente aceitar o tempo em sua dimensão de desenrolar infinito, e 
portanto relativizar esse absoluto de um Agora-mesmo. [...] Mas 
Cronos, nossa modernidade também sabe disso, não cessa de 
devorar os filhos dos homens. [...] esposar o instante aquém ou além 
das palavras, na contemplação ou no mutismo, prende-se a certa 
conduta da alma, a do monge zen ou anacoreta, mas não pode, de 
maneira alguma, satisfazer aquele que sonha, fabricante de formas, 
em fazer surgir fora dele essa experiência da qual é o palco e a 
testemunha. (ESTEBAN, 1987, p. 8; 10). 

 

Uma estadia é uma fragmentação que circunstancia um percurso temporal em 

um espaço atemporal, no caso, o inferno. Este tem sua “Eternidade” exclamada, por 
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exemplo, no poema Noite do Inferno: “É o inferno, a eterna pena!”. (RIMBAUD, 

2008, p. 147). Justamente por reconhecer a concepção de eternidade do inferno (em 

nossa cultura ocidental) que Rimbaud faz seu recorte, fragmenta o tempo nesse 

eterno. E não podemos esquecer que o conceito de inferno que se apresenta nele 

guarda muito da religiosidade católica, na qual Rimbaud foi educado, e a qual 

sempre é alvo de suas críticas, um dos mais famosos ataques está em Canção da 

mais alta torre (comentamos essa romança mais a frente, Delírios II — Alquimia do 

verbo) “Mas quem rezaria / à Virgem Maria?74” (RIMBAUD, 1997, p. 233). 

A assertiva de passagens bíblicas em Rimbaud é cíclica. Em um sem-

números de vezes Jó, os Evangelhos, Salmos e Cânticos são parodiados ou 

parafraseados, passagens da Bíblia são sempre utilizadas em toda a obra 

(consideramos pouco pertinente é enxergar em cada linha da sua obra um sinal de 

conversão). Sobre as relações de Rimbaud com Jó, o “sábio hebreu”, Fowlie, 

argumenta-nos: 

 
Os capítulos 32 e 38, repletos de perguntas [...] ao jovem poeta das 
Ardenas, que se definia vidente: ‘Ou entraste tu até as origens do 
mar, ou passaste no mais fundo do abismo?’ A visão exposta em ‘Le 
Bateau Ivre’ pode muito bem ser a resposta aos questionamentos 
submersos no subconsciente do menino depois de ter lido em Jó: ‘Ou 
entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da 
saraiva?’. (2005, p. 71). 

 

Entre os Evangelhos vamos destacar Mateus. Este é o evangelista que mais 

surge em Rimbaud, fato que sempre nos intrigava. De pronto, encontramos registros 

que aproximariam demais os dois, Rimbaud e Mateus. Este homem, segundo A 

Bíblia do Pão 

 
[...] não poderia ser um discípulo direto de Jesus [...] é versado nas 
Escrituras e nas tradições judaicas e era um exímio catequista e 
conhecedor da língua grega [...] teria surgido num ambiente misto de 
cristãos provenientes do judaísmo e do paganismo. [...] É típico seu 
gosto por agrupamentos numéricos em torno dos números dois, três 
e, sobretudo sete: sete pedidos de Pai-Nosso, sete bem-
aventuranças, sete parábolas, sete ais, três grupos de duas vezes 
sete nomes para a genealogia. (1994, p. 1176 - 1177). 

                                                            
74 Essa Canção é reescrita no poema Delírios II — Alquimia do verbo, 5º poema de Uma estadia no 
inferno. Nessa reescritura essa crítica é retirada. 
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Podemos apreender dessa descrição de Mateus diversas características 

comuns a Rimbaud. Este era conhecedor das Escrituras, de tradições (não só 

judaicas), conhecedor da língua grega (da qual recebeu dezenas de prêmios de 

récitas e versões em idade escolar. E ainda debochava de ter de estudar línguas 

mortas). E a última característica, gosto por agrupamentos numéricos, é a mais 

próxima a Rimbaud. Temos várias situações em que o número sete circunda a 

biografia do poeta das Ardenas: Rimbaud tinha sete anos quando seu pai, Frédéric 

Rimbaud, abandona a família; O barco ébrio foi terminado quando tinha quase 

dezessete anos e “morava com mãe, o irmão e duas irmãs no número 7 do quai de 

Moulinet, em Charleville” (FOWLIE, 2005, p. 69); um dos seus mais famosos 

poemas chama-se “Os poetas de sete anos”, no qual remonta a cenas da infância, 

especialmente cenas em família. Mas, não é meramente a coincidência com esses 

números que pretendemos registrar, esse “gosto [de Mateus] por agrupamentos 

numéricos”, segundo a Bíblia consultada, afirma que podemos dividir o Evangelho 

de Mateus em sete grandes partes e em “secções narrativas precedentes”, esta é a 

face que queremos apresentar como maior pertinência entre as duas “Boas-Novas”, 

segundo (São) Mateus e segundo (São) Rimbaud: a Saison — também podemos 

entendê-la com esta distribuição: 

 

Narrativas precedentes: 

 

“Dedicatória — ao caro Satan” 

Mau sangue 

 

Sete grandes partes: 

 

Noite do inferno 

Delírios I — Virgem louca  —  esposo infernal 

Delírios II — Alquimia do verbo 

O impossível 

O relâmpago 

Manhã 
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Adeus 

 

Passemos às considerações específicas de cada poema de Uma estadia no 

inferno. Vamos então adentrar ao inferno de Rimbaud. 

 

“Dedicatória — ao caro Satan” 
 

Como dissemos, a primeira prosa de Uma estadia no inferno é uma 

dedicatória ao “caro Satan”, na qual “horrendas páginas do meu caderno de 

condenado” lhe são ofertadas, ou seja, o livro é dedicado a ele, afinal, Satan é seu 

anfitrião, seu hospedeiro. Nessa mesma dedicatória o “caro Satan” faz uso da voz 

ao coroar seu hóspede com “tão amáveis papoulas” e discursa: “Permanecerás75 

hiena, etc.” “Ganhe76
 a morte com todos os teus apetites, e teu egoísmo e todos os 

pecados capitais”. Nestas passagens temos inúmeros motivos da literatura pagã. E 

o próprio Rimbaud: “compreendo, mas incapaz de me explicar sem palavras pagãs, 

preferiria emudecer”. (RIMBAUD, 1998, p. 137). Entre esses motivos do paganismo, 

encontramos Ó feiticeira, E me espojei na lama [remissão ao porco, que segundo os 

bestiários encarnava espíritos impuros para tentar as pessoas], vindo também por 

meio dos bestiários, a “hiena” — que é um grande mamífero carnívoro do grupo dos 

felinos e não dos caninos como normalmente se pensa — possui garras e 

mandíbula fortes, de dentes grossos e pesados, o que lhe possibilita esmagar os 

ossos. Vejamos como é descrito esse animal pelos Bestiários: 

 
As ‘naturezas’ das hienas são de todo negativas. Abre túmulos e 
devoram cadáveres (é assim que as miniaturas a representam). Era 
de todo proibido comer sua carne. A hiena era capaz de mudar de 
sexo, virar macho e fêmea e vice-versa. (Aristóteles repudiou esta 
crença). Esta duplicidade servia de alegoria para denunciar os 
cristãos que levam uma vida de duplicidade, amigos de Deus e de 
Satanás. À noite, a hiena ronda a casa e alicia, imitando a voz 
humana, as pessoas para saírem de casa e serem devoradas por 

                                                            
75  “Permanecerás hiena etc.” em detrimento de “Sempre hás-de ser hiena etc...” de Barroso, em 
nossa leitura “Tu resteras hyène, etc.” é um forma de o “cara satã” demonstrar controle sobre o 
indivíduo. 
76 Usamos a forma verbal “ganhe” que mais literalmente aproxima-se do francês, pois mantém a ideia 
de mérito, como se a morte fosse “prêmio”. Preferimos assim em detrimento da forma “alcança” 
usada por Barroso. 
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ela. Tem poderes mágicos: anda três vezes ao redor de um animal e 
o imobiliza. Possui uma pedra dentro do olho, e uma pessoa, 
colocando esta pedra debaixo da língua, adquire o dom da profecia. 
A risada da hiena é possivelmente traiçoeira. (WOENSEL, 2001, p. 
205). 

 

O Eu-lírico remonta-nos a lembrança de um festim. “muitos comentaristas 

procuram relacionar este texto com a “parábola do festim” (Mateus, XXII, 2-10), 

(BARROSO, 1998, p. 373), na qual bons e maus, que se encontravam na rua, 

festejam as bodas do filho de um rei, pois os convidados recusaram-se a participar. 

Mas, a reminiscência do festim do inferno de Rimbaud se faz com muitas outras 

imagens, apresenta-se carregado de representações da cultura popular e do 

medievo. Com isso é possível enxergar muito de Rabelais em Rimbaud. Vejamos 

como Bakhtin (1999) descreve o inferno em Rabelais77
 e como a Saison está repleta 

de imagens da “praça pública”: 

 
No começo, apresentou-se um simulacro de combate bastante 
espetacular, com fogos de artifício e combatentes mortos, que nada 
mais eram do que marionetes de palha [Grifos do autor]. Essa festa 
era nitidamente carnavalesca, como aliás todos os folguedos desse 
gênero. O ‘inferno’, atributo obrigatório do carnaval, aí figurava sob a 
forma de um balão que cuspia fogo, e que era chamado ‘goela do 
inferno e cabeça de Lúcifer.’ No fim da festa, organizou-se para o 
povo um festim monstro com uma quantidade astronômica — 
verdadeiramente pantagruélica — de comidas e bebidas. (BAKHTIN, 
1999, p. 136). (Grifos nossos). 

 

Com essa citação de Rabelais estamos nos umbrais da Estadia; essas palavras em 

negrito são grifos nossos, chamamos a atenção para eles, pois surgem nas prosas 

inicias do “Poema Imortal”. São vocábulos que vêm desde a primeira prosa da 

Saison: a “dedicatória” ao “caro Satan”: 

 
Outrora, se bem me lembro, minha vida era um festim — aberto a 
todos os corações, regado por todos os vinhos. [...] Porém, caro 
Satan, eu vos conjuro, uma pupila menos carregada! e à espera de 
minhas pequenas covardias em atraso, para vós que apreciais no 
escritor a ausência de faculdades descritivas ou instrutivas, arranco 
estas páginas odientas do meu caderno de maldito. (RIMBAUD, 
1998, p. 133). (Grifos nossos). 

 
                                                            
77 “1871: R. freqüenta a Biblioteca Municipal e lê Rabelais, Saint-Simon, Babeuf, Rousseau, Helvetius, 
Victor Hugo e decerto obras de magia negra, tratados de ocultismo”. (IVO, 1982, p. 11). 
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O livro abre-se sem porta, ou seja, sem o título dessa primeira prosa, que, 

como dissemos, configura-se uma dedicatória ao “caro Satan” para vós que 

apreciais no escritor a ausência de faculdades descritivas ou instrutivas arranco 

essas horrendas páginas do meu caderno de condenado.78 

Podemos ver nessa “dedicatória” o tom de ironia e afronta, ao menos de 

advertência, que outrora, na primeira Carta do Vidente, dirigida a George Izambard: 

seria Satan, os homens de letras, os homens da Sociedade como Izambard, que 

Ensinante, se permitia realizar juízos, nomenclaturas e correções? 

 
Ei-lo de novo professor. Temos deveres com a Sociedade, o senhor 
me disse; o senhor faz parte dos corpos docentes. [...] deixo-me 
cinicamente entreter. [...] No fundo o que vê em seu princípio é 
apenas poesia subjetiva; sua obstinação em retornar à manjedoura 
universitária — desculpe! — é a prova disso. Mas acabará sempre 
como alguém satisfeito que nada fez. [...] O senhor não é Ensinante 
para mim. Mando-lhe isto: será sátira como diria o senhor? Será 
poesia? Sempre há de ser fantasia. Mas lhe peço, não sublinhe 
muito a lápis, nem com o pensamento. 
[Envia-lhe Coração Logrado]. (RIMBAUD, 2009, p. 34-35). (Grifos do 
autor). 

 

Evidentemente Rimbaud não estabelece o contato com o professor, mas com 

o colega que também poetava, ascendendo de “discípulo”, imprime “um nivelamento 

intelectual entre ambos” (BARROSO, 2009, p. 36). A vós, “caro Satan”, “que 

apreciais no escritor a ausência de faculdades descritivas ou instrutivas” (RIMBAUD, 

1998, p. 133), vos desafio: apreciai-me!  

E a respeito dessas faculdades descritivas ou instrutivas gostaríamos de 

demonstrar dois mínimos exemplos (que grifamos a seguir), para tanto partimos da 

dedicatória e vamos ao 

 

Mau sangue 
 

Mau sangue é uma viagem no tempo, desde os ancestrais aos 

contemporâneos, uma viagem de autoapresentação: “Rememoro a história de 

França, filha primaz da Igreja. [...] na mente guardo caminhos nas planícies 

suábias, paisagens de Bizâncio, muralhas de Jerusalém”. (RIMBAUD, 1998, p. 136, 
                                                            
78 Tradução livre. 
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137). (Grifos nossos). É possível verificarmos em Barroso, secundando Michelet, 

que essa expressão usada por Rimbaud para com a França havia sido retirada de 

História da França (Livro III, cap. 2), e, quanto a nossa segunda observação, vale 

salientar que, no original, Rimbaud usou Solyma, o antigo nome da Cidade Santa. 

Esse uso denota conhecimento histórico-religioso. Esses conhecimentos são 

heranças de uma ávida infância-adolescência de muita leitura e assim constatamos 

pedidos de empréstimo a seu sempre amigo George Izambard, em um bilhete de 

janeiro de 1870: 

 
Se o senhor tem, e pode me emprestar: 
(principalmente) 1º Curiosidades Históricas, 1 vol. de Ludovic 
Lalanne, eu creio. 
2º Curiosidades Bibliográficas, 1 vol. do mesmo autor; 
3º Curiosidades da história da França, de P. Jacob, primeira série, 
contendo a Festa dos Loucos, o Rei dos Devassos, os 
Francosapadores, 
Os bufões dos reis de França, (principalmente este)... e a segunda 
série dessa mesma obra. Virei buscá-los amanhã, por volta das 10 
horas ou 10 e quinze. — Ficarei muito grato. Serão muito úteis. 
(RIMBAUD, 2009, p. 17). 

 

Essa reconhecida avidez por um saber universalista e histórico alicerça a 

segunda prosa da Estadia, a “narrativa precedente”, como dissemos, do poema Mau 

sangue. Nesse poema, o narrador realiza uma autoapresentação por meio de uma 

introdução na qual fala de seus ancestrais gauleses e como se tivesse abraçado os 

conselhos do “caro Satan” quanto aos pecados capitais —  “Deles, eu herdo: a 

idolatria e o amor ao sacrilégio; — oh! todos os vícios: cólera, luxúria, — magnífica, a 

luxúria; — sobretudo mentira e preguiça” (RIMBAUD, 1998, p. 135); exclama à 

ciência: “Oh! A ciência! Tudo foi revisto. Para o corpo e para a alma79, [...] mas 

exclama também que “Vamos em direção do Espírito” (RIMBAUD, 1998, p. 137). 

Mau sangue é o mais longo e talvez denso de toda a Estadia: encontramos 

toda a sorte de tema e de celeridade em abordá-los: o cristianismo, e por 

conseguinte o culto mariano são ferozmente crucificados pela enézima vez. A 

Ciência — como em toda a Estadia — é muita aclamada: 

                                                            
79 A dicotomia corpo-alma é herança grega [pagã?], enquanto para a antropologia bíblica a dicotomia 
se faz corpo-espírito. Corpo é a simbologia da transitoriedade e fragilidade humana e Espírito é o 
alento vital, a ação de Deus no homem. (A BÍBLIA DO PÃO, 1994, p. 1503). 
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Oh! a ciência! Tudo foi revisto. Para o corpo e a alma, — o viático — 
tem-se a medicina e a filosofia, — os remédios caseiros e as 
canções populares adequadas. E as distrações dos príncipes e os 
jogos por eles proibidos! Geografia, cosmografia, química, 
mecânica... 
Ciência, a nova nobreza! O progresso. O mundo marcha! Por que 
não havia de girar?. (RIMBAUD, 1998, p. 137). 

 

Apesar de exclamar que “Vamos em direção do Espírito”, a Estadia é encerrada com 

a “previsão” de “possuir a verdade em uma alma e um corpo” (RIMBAUD, 1998, p. 

191): possuir a verdade numa alma-corpo [herança grega, pagã].  

E se ser Poeta é ser Vidente, é nessa prosa que misteriosamente descreve 

seu fim. Desculpamo-nos por entrecortar toda a citação com fatos e questões que 

consideramos elucidá-la: 

 
Retornarei, membros de aço [muletas e padiolas], pele queimada 
[suas grandes andanças sob o sol], olhar em fúria [torpor das dores 
lancinates do câncer em metástase e da incapacidade motora]: a 
julgar pela máscara, dirão que sou de alguma raça forte. Terei ouro 
[o ouro que carregava amarrado à cintura e prejudicou a saúde do 
joelho direto propiciando a amputação]: serei indolente e brutal [o de 
sempre]. As mulheres [Vitalie Cuif e Isabelle Rimbaud] assistem 
esses ferozes inválidos [esta expressão, podemos lê-la com a elipse 
de ‘anseios’] em seu regresso dos países quentes [da África dos 
derradeiros onze anos de sua vida]. Estarei envolvido nas questões 
políticas [Quais? Planos?]. Salvo [De quê?!]. (RIMBAUD, 1998, p. 
139). 

 

A pungente imagética que depois “eclode” em Illuminations vem surgindo aos 

poucos na prosa do Mau sangue: 

 
Mas não se parte. — Retomemos os caminhos do aqui, a carregar 
meu vício, desde que a idade da razão deitou raízes de sofrimento 
no meu flanco — que ergue ao céu, me açoita, me derruba e arrasta. 
[...] Nas cidades via a lama surgir vermelha e negra de repente como 
um espelho [...] e via no céu um mar de chamas e fumaça; e, à 
esquerda, à direita, todas as riquezas a flamejar como um bilhão de 
raios. (RIMBAUD, 1998, p. 139 e 141).  

 

Fowlie descreve assim essa prosa: 
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Dois tipos de passado o dominam: o passado remoto dos gauleses 
sacrílegos e pagãos e o passado imediato dos valores burgueses do 
século XIX, segundo os quais o filho herda a fortuna do pai para 
então transmiti-la a seu filho. A raça inferior dos gauleses se 
transforma nos cruzados da Idade Média, aos quais se seguem três 
séculos de França moderna, designada por três palavras: la raison, 
la nation et la science. Foram esses os marcos do progresso 
moderno: a razão no século XVII, a nação no XVIII e a ciência no 
XIX. [...] O artista procura se ajustar ao código moral vigente numa 
sociedade da qual ele não é um simples membro, senão profeta e 
intérprete. Rimbaud, como Cam, filho de Noé, precisava deixar o país 
e encontrar outra raça em outra terra. (FOWLIE, 2005, p. 78). 

 

Idealiza um discurso de perdão de Joana d’Arc: “Eu me via frente à multidão 

exasperada, diante do pelotão de fuzilamento, chorar pela desgraça de não me 

terem podido compreender, e perdoando! — Como Joana d'Arc!” (RIMBAUD, 1998, 

p. 141), e remonta à França de “seus dias”, digamos a historicidade mais recente a 

dele, provenho de e sou de. Após a fabulação e paralelismo com a padroeira da 

França, o poema, paulatinamente, admite um tom ameno que até então jamais se 

pensaria. Mas, de fato, não poderemos pensá-lo. Bem mais provável uma sutilíssima 

ironia ao martírio e à beatitude de Joana d’Arc (e, a reboque, à tenaz insistência de 

sua mãe em cobrar da Igreja razões pelas quais a filha fora devorada pelo fogo em 

praça pública; insistência, sem a qual jamais saberíamos da bruxa como santa e 

pratona e mártir da fé que a assassinou e que depois a coroou). Logo após o 

discurso de perdão d’arquiano, o narrador deflagra: “Os brancos chegaram. O 

canhão! Há que submeter-se ao batismo, vestir-se, trabalhar” (RIMBAUD, 1998, p. 

141), e súplicas irônicas são desferidas em (ditas) blasfêmias: “Deus dá-me forças, e 

bendigo a Deus. [...] Não sou prisioneiro da razão. Já disse: Deus. Quero liberdade 

na salvação: como alcançá-la?”. (RIMBAUD, 1998, p. 143). Por volta da metade 

dessa prossissão do povo francês ao longo do tempo “Vamos! A marcha, o fardo, o 

deserto, o tédio e a fúria” (RIMBAUD, 1998, p. 139), para finalizar a prosa temos a 

declaração da pena —  Em marcha!: 

 
Basta! eis o castigo. — Em marcha! 
Ah! os pulmões me queimam, as têmporas latejam! A noite rola nos 
meus olhos, com este sol! o coração... os membros... 
Aonde vamos? ao combate? Sou um fraco! os outros avançam. Os 
petrechos, as armas... o tempo!... 
Fogo! Fogo sobre mim! Vamos! Ou me entrego – Covardes! 
— Eu me mato! Atiro-me às patas dos cavalos! 
Ah!... 
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— Habituar-me-ei a isso. 
Seria a vida francesa, o caminho da honradez!  

(RIMBAUD, 1998, p. 145). (Grifos do autor). 
 

Então, marchemos à 

 

Noite do inferno 
 

Passadas as “narrativas precedentes” (“Dedicatória — ao caro Satan” e “Mau 

sangue”) somos levados ao portão principal da Estadia que se inicia de fato com o 

poema Noite do inferno e finaliza com Manhã. Sendo assim, Uma estação no inferno 

vai da escuridão à luz, ela se passa de um cenário noturno (e porque não infernal — 

qual representação do inferno não se faz na escuridão, nas trevas?), a um cenário 

diurno (e qual representação do dia não remete à luz?). Esse percurso caracteriza a 

balada, considerada uma breve canção-histórica, que geralmente apresenta “um 

processo dramático de pergunta-resposta, ou diálogo, sempre utilizado para 

desenvolver a fabulação, e a chave do seu desenlace freqüentemente se adia até 

próximo do fim”. (MOISÉS, 2002, p. 82). Regressemos a “as origens”: criou-se o dia, 

mas já havia a noite, pois já havia as trevas. Rimbaud que a partir da Noite (do 

inferno) fez chegar a Manhã (o primeiro dia): 

 
No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e 
vazia, as trevas cobriam o Oceano e um vento impetuoso soprava 
sobre as águas. Deus disse: ‘Faça-se a luz!’: E a luz se fez. Deus viu 
que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. E à luz Deus 
chamou ‘dia’, às trevas ‘noite’. Fez-se tarde e veio a manhã: o 
primeiro dia. (GÊNESIS, I, 1-5). 

 

“Traguei um enorme gole de veneno!” está em substituição à “Tomei uma 

talagada de veneno!”, de Barroso. “Talagada” é obsoleta e quebra o tom informal da 

exclamação, apesar de obscuramente vir de “tragar” (que vem de trazer). Entre 

tantos meandros da etimologia podemos apreender que tragar seria “deslocar de 

todo, veloz e/ou avidamente”, independente de como se daria esse deslocamento: 

arrastar, arremessar, emborcar, derrubar, engolir, devorar, fumar. Enfim, devido ao 

uso (no português atual, Brasil) do verbo tragar ser tomado como sinônimo de fumar, 

tragar ainda não seria também a palavra mais adequada. Porém, se sairmos do uso 

corrente e admitirmos as possibilidades etimológicas, e se pensarmos veneno não 
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apenas como algo líquido, já teríamos digerido esse veneno rimbaudiano. Coisa que 

outros estudiosos não fizeram: realizaram leituras individuais e isoladas que 

poderiam muito bem somar e não se repelirem: inúmeras divagações que podemos 

encontrar em dezenas de comentadores de Rimbaud: 

 
Para Delahaye, seria uma bebida alcoólica; para Enid Starkie, é a 
taça da ignomínia; Mario Matucci crê que seja o veneno da dúvida. 
Faz-se alusão às poções mágicas de Fausto recupera a juventude, e 
que R. ingere para recuperar a fé (o antigo apetite). [...] uma droga (o 
ópio, p. ex.). (BARROSO, 1998, p. 378). (Grifos do autor). 

 

Veneno pode ser tudo isso e pode ser ainda injuriar a beleza, a dúvida, a 

traição, os pecados capitais executados superlativamente em sua vida e por demais 

evocados em sua poética. E das leituras que podemos conjecturar a respeito do que 

seria esse veneno, tomemo-lo de sua fonte: a própria escrita do poeta Rimbaud ao 

“caro Satan” ou do homem Rimbaud, que em sua vida não hesitava em executar 

suas hipérboles poéticas “Outrora, se bem me lembro, minha vida era um festim — 

aberto a todos os corações, regado por todos os vinhos” (RIMBAUD, 1998, p. 133). 

Se tomarmos de todos os vinhos, para proporcionar o desregramento de todos os 

sentidos, o que fez o poeta ver, o que o fez vidente. Entre todos os vinhos estavam o 

absinto e o haxixe80, dois venenos que Rimbaud e seus confrades usavam 

frequentemente. Aquele atingia teores alcoólicos acima de 80%, e, este, o haxixe, é 

obtido a partir da resina da maconha (cannabis sativa) e tem poder oito vezes mais 

forte que sua matriz. Ainda sobre o haxixe, no poema Manhã de embriaguez das 

Iluminações, Rimbaud retomou muitos conceitos que perpassaram sua obra como 

veneno, fanfarra inarmonia, vigília, embriaguez. Nesta prosa usou a célebre frase 

“Eis o tempo dos Assassinos”. (RIMBAUD, 1998, p. 231) (grifos do autor), Barroso 

ressalta que 

 
Enid Starkie foi a primeira comentarista a admitir que R. se lembra 
aqui do sentido etimológico da palavra assassino: haschischins (ou 
assassinos), membros devotos do ‘Velho da Montanha’ a mando do 
qual cometiam cegamente crimes. A menção está na História da 
França, de Michelet, onde está dito que a seita, fundada na antiga 

                                                            
80 A “embriaguez como método” é descrita por Baudelaire (que também era adepto desse método) em 
seu ensaio Do vinho e do haxixe, afirma que essas drogas são “meios de multiplicação da 
individualidade”. 
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Pérsia [Oriente]81
 no século onze, atuava sob o efeito do haxixe, pois 

‘o chefe os fascinava com bebidas embriagantes, levava-os 
adormecidos a lugares de prazeres e os persuadia em seguida que 
haviam desfrutado das primícias do paraíso prometido os homens 
devotados [à causa]82’. (BARROSO, 1998, p. 390). 

 

Traguei um enorme gole de veneno! As representações que se seguem ao 

veneno são muito pertinentes a uma descrição narrativa real a uma situação de 

envenenamento “ardem-me as entranhas”, “morro de sede, sufoco, não consigo 

gritar”, como também são montados cenários de um cristão lançado ao inferno “É o 

inferno, a pena eterna! Vede como o fogo se aviva!”, e corroborando com a 

afirmação de Moisés (2002) sobre “balada” conferimos um diálogo, o primeiro 

parágrafo termina na exclamação “Vai, demônio!”. Mas, consideramos que o mais 

relevante para observamos não é isso, a prosa poética de Noite do Inferno um 

tempo diferenciado onde as ações admitem uma celeridade feroz como que de um 

êxtase, pesadelo quando de repente  

 
Esta agora! o relógio da vida estancou de repente. Não estou mais 
no mundo. — A teologia sabe o que diz, o inferno está certamente 
em baixo — e o céu em cima. —  Êxtase, pesadelo, sono em um 
ninho de chamas. (RIMBAUD, 1998, p. 149). (Grifos do autor). 

 
E o embate ao tempo continua no intento de desvendar os mistérios: 
 

Vou desvendar todos os mistérios: mistérios religiosos ou naturais, 
morte, nascimento, futuro, passado, cosmogonia, o nada. Sou mestre 
em fantasmagorias. (RIMBAUD, 1998, p. 149). 

 

E exclamando uma única palavra, a faz parágrafo 

 

Escutai!... 

 

Para se proclamar melhor que Jesus, por várias vezes no mesmo poema satirizou, 

nem suplico orações: 

 

                                                            
81 Adiante tratamos do Oriente. 
82 Observação de Barroso. 
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Confiai pois em mim, a fé conforta, guia, cura. Vinde todos — até as 
criancinhas, — para que vos console, para que se derrame por vós 
seu coração. — o coração maravilhoso! — Pobres homens, 
trabalhadores! Não suplico orações; vossa confiança me basta para 
ser feliz. (RIMBAUD, 1998, p. 149). 

 

A abnegação do espaço e do tempo ressurge com mais clareza: 

 

— E pensemos em mim. Isso me faz sentir pouca falta do mundo. 
[...] Estamos, positivamente, fora do mundo83. Nem mais um som. 
Meu tato desapareceu. Ah! meu castelo, minha Saxônia, meu bosque 
de salgueiros. As tardes, as manhãs, as noites, os dias... Cansado 
estou! (RIMBAUD, 1998, p. 149). 

 

Após o excêntrico narrador reivindicar um concerto de infernos, um para cada um 

dos seus pecados e caprichos, reclama novamente de cansaço “morro de fadiga”, e, 

como acabamos de ver, tinha se dado conta de não estar no mundo. Agora, 

constatando num tom de decepção de também não estar no inferno diz onde está e 

evoca Satan pela quarta vez na Noite: 

 
É o túmulo, vou-me aos vermes, o horror dos horrores! Satan, 
farsante, queres dissolver-me com teus encantos? Exijo. Exijo! uma 
gota de fogo, um golpe de tridente. (RIMBAUD, 1998, p. 151).  

 

E agora transcrevemos a parte final do poema para em seguida retomá-lo quase 

por completo: 

 
Ah, voltar à tona da vida! Contemplar nossas deformidades! E esse 
veneno, esse beijo mil vezes maldito! Minha fraqueza, a crueldade do 
mundo! Piedade, meu Deus, oculta-me, eu me encontro mal 
mesmo!84

  — Estou escondido e não estou. É o fogo que se aviva 
ardendo o condenado (RIMBAUD, 1998, p. 151). (Grifos do autor). 

 

E voltar à vida [para] “contemplar nossas deformidades!” Volta também à cena esse 

veneno que tinha iniciado e agora retorna para finalizar o poema, esse beijo mil 
                                                            
83 Os comentadores vêm nesse “fora do mundo, sem som e sem tato” frutos de intoxicação, e “Ah! 
meu castelo, minha Saxônia, meu bosque de salgueiros. As tardes, as manhãs, as noites, os dias...”, 
suas alucinações. (BARROSO, 1998, p. 378). 
84 No original “je me tiens trop mal”, ao pé da letra seria “eu me tenho demasiado mal”. Na tradução 
de Barroso “que não me aguento mais”. Preferimos dizer “eu me encontro mal mesmo”, pois, 
estabelecemos o paradoxo ocultar x encontrar e a palavra “mesmo” intensifica “mal” dá um tom 
coloquial de prece exclamativa como é a frase original e soa ao mesmo tempo irônica já que em todo 
o poema Deus – que agora é evocado – foi satirizado. 
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vezes maldito! – qual é esse beijo tão maldito? O da traição? – Estou escondido e 

não estou. Esconder-se após a traição, e não esconder-se: a consciência ou 

lembrança do erro, da deformidade vai junto. Ao enxergar traição encontramos no 

fim da Estadia, em seu Adeus uma passagem que não julgamos despropósito  

 
[...] Dura noite! O sangue seco esturrica no meu rosto, e não posso 
contar com coisa alguma atrás de mim, a não ser este horrível 
arbusto!... O combate espiritual é tão brutal quanto à batalha dos 
homens... Mas a visão da justiça é prazer só de Deus. (RIMBAUD, 
1998, p. 191). 

 

Com a sentença “a não ser este horrível arbusto”, estamos diante de um desfecho 

clássico da bíblia, o suicídio de Judas (Mateus, XXVII) “e, chegando a manhã, então 

Judas, trouxe, arrependido, as trinta moedas de prata Dizendo: Pequei, traindo o 

sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E 

atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar”85. Para 

corroborar essa nossa leitura de traição tomamos uma parte de um poema que é 

reescrito na Alquimia do verbo 
 

A hora da fuga, aí de mim! 
Será a hora do fim. 
Ó castelos, ó sazões! 
(RIMBAUD, 1998, p. 177). 

 

Para essa passagem ad matutinum que cante o galo gaulês (p. 175) “é a hora que 

Pedro renega a Cristo [...] o narrador se sente traído como Cristo e pelo próprio 

Cristo”. (BARROSO, 1998, p. 381). Mas voltemos à última oração da citação anterior 

É o fogo que se aviva ardendo o condenado é no mínimo interessante aproximá-la 

de outra já citada Êxtase, pesadelo, sonho em um ninho de chamas, veremos a 

confirmação de a imagem da salamandra, o bicho mitológico que Aristóteles já 

registrava que “seria capaz de apagar um fogo”: 

 
Em um bestiário afirma-se que, quando mergulha na água, esta se 
esfria. [...] comparada à figura bíblica de Daniel, que saiu ileso da 
fornalha: da mesma forma, o cristão que obedece à lei de Deus 
escapa ao fogo do inferno. [...] o veneno da salamandra era letal e 
capaz de envenenar maçãs na árvore e água num poço. O couro 

                                                            
85 Texto adaptado. Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/27>.  Acesso em: 13 dez. 
2009. 
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serve para produzir um tecido [...] que não se lava na água, mas no 
fogo. Em algumas versões a salamandra é apresentada como uma 
ave. (WOENSEL, 2001, p. 217). 

 

A respeito da Noite do inferno, apresentamos duas características de Rimbaud 

indicadas por dois teóricos, respectivamente, Badiou e Leibniz. O primeiro autor é 

apresentado por Caio Meira e o segundo, apresentado e atualizado por Deleuze. As 

características chamam-se respectivamente “indecidibilidade” e 

“incompossibilidade”. Caso quiséssemos citar todas as ocorrências, reescreveríamos 

— mais do que já o fizemos — todo o texto, assim atentamos para situações mais 

representativas para demonstrar a aplicação das teorias. 

 

Indecidibilidade 

 

Meira diz que o filósofo francês Badiou, em seu livro Conditions, observa que 

toda a produção literária de Rimbaud é dedicada à interrupção. E a função da 

interrupção dentro do poema rimbaudiano é a de ir ao encontro de um pensamento 

do indecidível. E prossegue: “Mesmo os poemas em versos, que datam em sua 

maioria do início da década de 1870, estão repletos de invenções e rupturas, tanto 

do ponto de vista da métrica quanto das imagens, dos temas e das alusões ali 

encontradas”. (MEIRA, 2002). Sobre a “indecidibilidade radical presente na poética 

de Rimbaud”, afirma o teórico: 

 
Se há uma indecidibilidade radical presente na poética de Rimbaud, 
seu ponto de partida só poderia estar no eu é um outro. Além do 
mais, a noção de indecidível também é fundamental para a 
compreensão da estadia no inferno e das iluminações [...] Rimbaud 
nunca decide entre o bem e o mal, entre o cristianismo e o 
paganismo, entre a razão e a loucura, entre o eu e o ele (ou o outro), 
entre o masculino e o feminino, entre virtude e a luxúria, entre a 
beleza e a feiúra, entre a preguiça e a ação, entre o vício e a saúde 
e, principalmente, entre a danação e a salvação. Ele se mantém 
sempre na tensão aberta por essa herança do pensamento cristão e 
ocidental [...]. (2002). (Grifos do autor). 

 

Na Noite do inferno, a voz lírica produz um solilóquio em que descreve o 

inferno misturando antigas representações como gritos e fogo; o poema se inicia 

com a situação de um envenenamento “Traguei um enorme gole de veneno!”, logo 
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adiante diz que está no inferno, destino dos suicidas, culpa as religiões cristãs por 

essas ideias “É a execução do catecismo. Sou escravo do meu batismo”, tão logo se 

furta desse destino (cristão) “O inferno não pode acometer os pagãos”, para na 

frase/verso seguinte exclamar que todo esse jogo de indefinição, de indecidibilidade 

“É a vida ainda!”, que esse conjunto de brevidades “E ainda é vida! — Se a danação 

é eterna!” para novamente voltar a possibilidade que “acomete” os cristãos, pois, 

“Mais tarde, as delicias da danação vão ser mais profundas”. 

 
A grande dificuldade e ao mesmo tempo a grande fascinação de 
qualquer tentativa de abordagem da obra de Rimbaud é a 
heterogeneidade radical presente desde o seu início. Isso significa 
dizer que ele nunca foi o mesmo, nunca se repetiu. A cada poema, 
Rimbaud procurou a destruição de algum tipo de tradição, literária ou 
cultural, interior ou exterior à sua própria poética, pois o que lhe 
interessava era sobretudo a busca e a gênese do novo. Dificilmente 
poder-se-ia atribuir um estilo a Rimbaud; ou ainda: fazê-lo significaria 
congelar algo que se caracterizava justamente por estar em contínua 
transformação. (MEIRA, 2002). 

 

Próximo do que acaba de dizer Meira, “Rimbaud procurou a destruição de 

algum tipo de tradição”, digamos que há algo de destruição na poética de Rimbaud, 

mas isso não se encontra limitado a “algum tipo de tradição”, se estende por toda 

sua razão literária, que é um eterno quebra-quebra de todo tipo de tradição, de 

convenção. Daí sua contínua transformação, sua indecidibilidade. O que valida uma 

convenção, o que afirmaria valor, o que lhe confere status de verdade, porque 

simplesmente aceitar convenções? 

 

Incompossibilidade 

 
Ainda no poema de abertura Noite do inferno, o eu-lírico constrói uma gama 

de possibilidades a partir da sua primeira sentença: “Traguei um enorme gole de 

veneno!” De acordo com Deleuze em “A Dobra — Leibniz e o Barroco,” essa 

sentença geradora de possibilidades se chama bifurcação ou primeira singularidade. 

Segundo esse filósofo “o mundo é uma infinidade de séries [‘possibilidades’] 

convergentes, prolongáveis umas nas outras, em torno de pontos singulares 

[bifurcações]”. Como exemplo de incompossibilidade Deuleze cita: 

 



77 

 

Saído da casa de Júpiter, ora um Sexto vai a Corinto, tornando-se aí 
um notável, ora outro vai à Trácia e torna-se rei, em vez de retornar a 
Roma e violar Lucrécia, como no primeiro aposento. Todas essas 
singularidades divergem entre si e cada uma só converge com a 
primeira (a saída do templo) sob valores diferentes das outras. Todos 
esses Sextos são possíveis, mas fazem parte de mundos 
incompossíveis. ‘Chama-me bifurcação a um ponto, como a saída do 
templo, na vizinhança do qual as séries divergem’. (1991, p. 97). 

 

Considerando a sentença “Traguei um enorme gole de veneno”, de Noite do 

inferno, como uma bifurcação de séries, podemos apresentar as diversas 

singularidades estabelecidas por seu narrador. O poema se inicia com um 

envenenamento — e seja este de que tipo for ou de substâncias tóxicas, maus 

sentimentos ou quaisquer outras acepções poéticas que se articulem. Adiante diz 

que está no inferno (1ª singularidade que só ocorre porque outrora fora batizado “É a 

execução do catecismo. Sou escravo do meu batismo”), depois se furta dessa 

singularidade (cristã) ao negar o batismo, “Pobre inocente! — O inferno não pode 

acometer os pagãos”, o que acaba lhe possibilitando outra singularidade (2ª), em 

seguida estabelece outra série dizendo que todo esse jogo “É a vida ainda!”, terceira 

singularidade. Regressamos (novamente) à primeira possibilidade, mas em condição 

de hipótese “Mais tarde, as delicias da danação serão mais profundas” (poderíamos 

considerar como 4ª singularidade a hipótese de voltar à 1ª?), ou seja, recuperar a 

condição de cristão. E uma 5ª singularidade é sugerida: “Um crime, ligeiro, que eu 

caia no nada, segundo a lei humana”, a 5ª seria a queda no nada. Todas essas 

singularidades são incompossíveis, são séries que divergem e pertencem, portanto 

a dois mundos possíveis; todas elas divergem entre si e cada uma só converge com 

a primeira, “o envenenamento”. Para Gilles Deleuze essas “singularidades” são 

admitidas como possíveis, mas, incompossíveis, pois fazem parte de mundos 

diferentes. 

 

 

 
 
 



78 

 

Délírios 
I 

Virgem louca 
O esposo infernal 

 
Aqui ouvimos a Virgem louca, que automaticamente associamos a Verlaine. 

Apesar de ser um dos poemas mais biográficos e também dos mais belos por sua 

carga dramática, não daremos maiores e devidas atenções a essa prosa, para não 

sermos “acusados” ou mesmo incorrermos em leituras-clichês de crises conjugais e 

outras scènes de ménage. Merece bastante atenção. Quaisquer comentários já são 

muito redutivos — e a insatisfação de “não dizer” seria maior que a “sensação” de 

ter dito. Expomos pertinentes descrições de Fowlie sobre este poema: 

 
Rimbaud é um escritor sempre rebuscado demais para se satisfazer 
com a transcrição literal de uma experiência. Portanto, lemos, 
primeiro, a história de amor de Verlaine por um menino, sua renúncia 
ao dever conjugal, sua fuga para seguir o menino de cidade em 
cidade, suas bebedeiras em tabernas vulgares, suas promessas e 
brigas como amantes, a loucura dessa relação. ‘Délire I’86

 é a história 
do homem carnal, que se inicia com a convicção de que a verdadeira 
vida está em outra parte. “La vraie vie est absente”, manifestação 
suprema da aflição romântica. “O amor está se reinventando” é o 
corolário da primeira declaração e um adendo que redefine o vácuo 
romântico. (FOWLIE, 2005, p. 79, 80). 

 

É com a fala da Virgem louca que se inicia o Delírios I, muitas vezes vemos a 

reprodução do discurso d’O esposo infernal, raras vezes sua própria voz: 

 
Ouçamos a confissão de um companheiro de inferno: ‘Ó divino 
Esposo, meu Senhor, não desdenheis a confissão da mais triste de 
vossas servas. Sou uma perdida. Uma bêbada. Uma impura. Ah! que 
vida!’. (RIMBAUD, 1998, p. 153). 
 
 
‘Sou viúva... — Eu era viúva... mas sim, fui muito honrada 
antigamente e não nasci para virar esqueleto!... — Ele, quase uma 
criança... Fui seduzida as suas misteriosas delicadezas. Larguei todo 
dever humano para segui-lo. Que vida! A verdadeira vida está 
ausente. Não estamos no mundo87. Vou para onde vai ele, tenho que 

                                                            
86 [sic] O título corretor é “DÉRILES I” com “S”, DELÍRIOS I. 
87  Barroso traduz “não estamos neste mundo”, original diz “Nous ne sommes pas au monde” e 
usamos “Não estamos no mundo” que corrobora com expressões equivalentes da Noite do Inferno. 
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ir. E não raro ele se volta contra mim, a pobre alma. O Demônio! — 
Ele é mesmo um demônio, bem sabeis, e não um Homem’. 
(RIMBAUD, 1998, p. 153; 155). (Grifos do autor). 

 
 

Delírios 
II 

Alquimia do verbo 
 
 

A mim88. A história de uma de minhas loucuras. A história de uma das minhas 

loucuras fora a Alquimia do verbo. Assim, em total oposição a Virgem louca, O 

Esposo Infernal opta pela palavra e não “pela carne, pelo amor”: [esposo infernal] “o 

amor precisa ser reinventado”. Depois do Delírios I, da história do amor carnal, 

lemos no segundo, Delírios II, a história do poeta, do vidente, do alquimista do 

verbo. O poeta descido, rebaixado a condição de ser mortal, mero mortal, incapaz 

de recriar o mundo, deçu como mago da palavra, mago da vidência, impedido de 

ver, vê que chegou ao fim: “Ele chega ao desconhecido, "e ainda que, enlouquecido, 

acabe perdendo a inteligência de suas visões, ele as viu!89”e como disse n’O barco 

ébrio: E vi alguma vez o que o homem pensou ver!.90
 (RIMBAUD, 1994, p. 205). 

Rememora passados e descreve o que mais à frente chama de “velharia poética”: 

 
Desde muito me ufanava em possuir todas as paisagens possíveis, e 
tinha por irrisórias as celebridades da pintura e da poesia moderna. 
Admirava as pinturas idiotas91; portais, decorações, telas de 
saltimbancos, desenhos, estampas populares; literatura fora de 

                                                            
88  (RIMBAUD, 1998, p. 161). O tradutor usa “Minha vez.” Baseado em outros autores, observa o 
narrador retoma a fala, que, no poema anterior Delírios I – Virgem louca, esposo infernal esteve com 
a Virgem louca. Concordamos com esta leitura, porém preferimos a literariedade do original “A moi”, 
propondo outra leitura: “Eu me escrevo. Ninguém me entenderá, ou por inexpressividade minha ou 
incapacidade alheia. Nunca tenho quem me acompanhe em pário.” Como disse na primeira carta do 
Vidente, à Izambard, em maio de 1871: “não está compreendendo nada e talvez nem lhe soubesse 
explicar”. (RIMBAUD, 2009, p. 35).  
89 Tradução livre. Rimbaud à Paul Demeny, Carta do Vidente. Charleville, 15 de maio de 1871. 
90 As Cartas do Vidente e O Barco Ébrio são textos de um período muito próximo, não só a cronologia 
os aproxima: “a mesma poética” se apresenta no poema e nas cartas. 
91 “J’aimais les pintures idiotes”, no original. Trocamos “medíocres” (Barroso) por “idiotas”. Inúmeras 
vezes R. poderia escolher palavras como “medíocre, imbecil, estúpido”, mas sempre opta por “idiota”. 
Acreditamos que seja graças a sua etimologia: na Roma antiga designaria o homem que decide por 
não participar de “questões políticas” que ocorriam em praça pública: Estarei envolvido nas questões 
políticas. (RIMBAUD, 1998, p. 139).  
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moda, latim de igreja, livros eróticos sem ortografia, romances de 
nossos avós, contos de fadas, livros infantis, velhas óperas, ditados 
tolos, ritmos ingênuos. (RIMBAUD, 1998, p. 161). 

 

Experiências e suas representações poéticas, seu ufano mundo de mago que 

mudará o mundo com suas alquimias, nas quimeras de menino-poeta emergem 

novas cores poéticas e como havia dito em suas Cartas do Vidente: “sempre há de 

ser fantasia” (primeira carta) ou Fantasia, o subtítulo de Minha boêmia, “encontrar 

uma língua” [...] A poesia não marcará mais o ritmo da ação; ela estará na frente. 

(Grifo do autor). [Segunda Carta do Vidente]. O poeta tornou-se apenas homem a 

olhar a realidade, e “condenado a ela”, radicaliza-se, virar-lhes as costas, 

mergulhando em si mesmo. 
 

Inventei a cor das vogais! — A negro, E branco, I vermelho, O azul, U 
verde. — Regulei a forma e o movimento de cada consoante, e, com 
ritmos instintivos, me vangloriava de inventar, um verbo poético 
acessível, algum dia, a todos os sentidos. Eu me reservava a sua 
tradução. 
A princípio era apenas um estudo. Escrevia os silêncios, as noites; 
anotava o inexprimível. Fixava as vertigens. (RIMBAUD, 1998, p. 
161). 

 

E num percurso alquímico no qual a sinestesia [alquimia simbolista?] impera e 

desregra todos os sentidos: Chorando eu via o ouro — e sem poder beber. 

(RIMBAUD, 1998, p. 163). 

 

A velharia poética tinha uma boa parte na minha alquimia do verbo. 
Habituei-me à alucinação simples [...] Acabei achando sagrada a 
desordem de meu espírito. Ocioso, presa de opressiva febre, 
invejava a felicidade dos animais — as lagartas, que representam a 
inocência dos limbos, as toupeiras, o sono da virgindade! 
Minha natureza exasperava-se. Dizia adeus ao mundo sob a forma 
de romanças: [canções]. (RIMBAUD, 1998, p. 165). 

 

Como produto dessa “desordem de meu espírito”, da minha natureza 

exasperada e ociosa, vitimada por febre opressiva invejava a felicidade de bichos 

que estão sob a terra — as lagartas92
 que são insetos de corpos alongado e moles, e 

                                                            
92 É símbolo de metamorfose em borboleta, mas “nunca foi um paradigma de opulência, mas sempre 
foi símbolo de beleza efêmera, de amores fugazes, de fragilidade, de vôos desajeitados. Sendo 
assim, a vã promessa de riqueza para o poeta que trabalhar mais soa como um desabafo auto-irônico 
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das toupeiras93
 que são insetívoras, o narrador se põe em paralelo a esses bichos: 

ocioso como lagartas e presa da habilidade febril da toupeira. Habituado à 

alucinação simples sob a forma de romanças: 

 
Canção da mais alta torre94

 

 
Ociosa juventude 
Submissa a tudo, 
Por delicadeza 
Eu perdi minha vida 
Ah! Que venha logo o dia 
Dos corações se encantarem! 
 
Eu me disse: deixe, 
E que não te vejam: 
E sem a promessa 
Das mais altas alegrias. 
Que nada te empeça, 
Admirável95

 recolhimento. 
 
Eu fui tão paciente 
Que jamais esquecerei; 
Receios e sofrimentos 
Partiram aos céus. 
E a sede funesta 
Espreita minhas forças. 
 
Desta forma a campina 
Entregue ao esquecimento, 
Cresce, e floresce 
Incensos e joios 
Sob o zunido eco-infernal 
De cem míseras moscas. 
 
Ah! Mil viuvezes 
Da tão pobre alma 
Que apenas tem a imagem 
Da Nossa Senhora! 
É verdade que rogamos 

                                                                                                                                                                                          
do autor”. (WOENSEL, 2001, p. 134). Poema de Apollinaire: A lagarta – Ficar rico, só trabalhando: / 
meu pobre poeta, te aplica / A lagarta, sempre penando / se torna borboleta rica. (WOENSEL, 2001, 
p. 135). 
93 [...] vive debaixo da terra e causa estrago a lavoura. [...] era tida por cega, conforme ensinaram – 
indevidamente! – Aristóteles e Plínio, e esta cegueira servia como imagem da cegueira espiritual [...] 
sua audição é tão aguçada que nunca é surpreendida. (WOENSEL, 2001, p. 220). 
94 Tradução livre a partir da primeira forma do poema.  Original no anexo D. 
95 “Auguste” em nossa língua não sustenta mais o significante adjetivo de “admirável”. E até mesmo 
no francês é um arcaísmo usado como recurso irônico, como podemos ver nesse provérbio: Le roi 
salut la foule avec son auguste main / O rei saúda a multidão com sua mão augusta. 
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A Virgem Maria? 
 
Ociosa juventude 
Submissa a tudo, 
Por delicadeza 
Eu perdi minha vida. 
Ah! Que venha logo o dia 
Dos corações se encantarem! 
 
Maio de 1872. 
 
(RIMBAUD, 1994, p. 231). 
 
 
 
Canção da mais alta torre 
 
Que venha, que venha, 
O tempo em que se empenha. 
 
Tamanha paciência 
Não me hei de esquecer. 
Temores, dolências 
Aos céus fiz erguer. 
E esta sede estranha 
Me escurece a entranha. 
 
Que venha, que venha, 
O tempo em que se empenha. 
 
Tal o campo imenso 
Condenado ao olvido, 
Coberto e florido 
De joio e de incenso, 
Ao feroz zunzum das 
Moscas imundas 
 
Que venha, que venha, 
O tempo em que se empenha. 
 
(RIMBAUD, 1998, p. 167). 

 

Esta é mais conhecida de suas canções-romanças gênero de canção popular 

muito cultuada na Idade Média, de temas históricos e de aventuras. Por exemplo, as 

aventuras do Pequeno polegar — do poema Fantasia, que mais de uma vez citamos 

neste estudo. A primeira versão que apresentamos é uma tradução livre, realizada 

nos tempos da graduação em Letras e se refere ao texto integral da primeira forma 

da Canção. Podemos ainda consultar as versões integrais de Jorge de Sena, 

Augusto de Campos e Carlos Lima. A segunda versão compõe a reescritura do 

poema na Estadia. 
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A música é por várias vezes evocada por Rimbaud em sua obra como em 

Mau Sangue — Canções populares adequadas [...] que são equiparadas às 

ciências, ao progresso “Geografia, cosmografia, química, mecânica... A ciência, a 

nova nobreza! O progresso. O mundo marcha!”. (RIMBAUD, 1998, p. 137). A 

“música desconhecida”, que escuta em “castelos construídos com ossos” na “canção 

metálica dos postes do telegráfo”, “canto límpido de nova desgraça”, “música mais 

intensa”, “concerto de infernos”. Gritos e bramidos se interpõem as canções: música 

dissonante. Na Estadia: “Gritos, tambor, dança, dança, dança, dança! Não vejo nem 

mesmo a hora em que desembarcam os brancos, cairei no nada”. (RIMBAUD, 1998, 

p. 141). “Fome sede, grito, dança, dança, dança, dança! O ar do inferno não tolera 

hinos! [...] um suave concerto espiritual, [...] Segredam-me erros, magias, falsos 

perfumes, músicas pueris. [...] Nem mais um som” (RIMBAUD, 1998, p. 147, 149). 

“Nada de cânticos: manter o terreno conquistado”. (RIMBAUD, 1998, p. 191).  

Seria praticamente impossível não associarmos o “adeus ao mundo sob a 

forma de romanças” com o auguste retraite / admirável recolhimento da segunda 

estrofe da primeira versão, de 1872. Porque bater em retirada, será o fim, porque o 

recolhimento (sagrado?)?  

O recolhimento de quem está remido do dever que se reafirma nas 

Iluminações de Vidas (III) cumpri minha imensa obra e passei [ao] meu ilustre96
 

recolhimento97.  

Quase ao fim da Alquimia do verbo, “Rimbaud insere um poema, 

normalmente conhecido pelo título L’Eternité98. É um dos arrebatadores, tendo sido 

lembrado inúmeras vezes na comemoração de 1991”. (FOWLIE, 2005, p. 81): 

 
Elle est retrouvée! 
Quoi? l’éternité. 
C’est La mer mêlée 

Au soleil. 
 
[Foi reencontrada! 
Quê? A eternidade. 
É o mar misturado 

                                                            
96  Ilustre recolhimento que já havia sido cantado na Canção da mais alta torre ou/e seu tão famoso 
ócio e desprezo ao trabalho já que “A mão que escreve vale a mão que lavra”. (RIMBAUD, 1988, p. 
135). 
97 [...] j’ai accompli mon immense oeuvre et passé mon ilustre retraite, no original. (RIMBAUD, 1998, 
p. 222). 
98 Original de L’Eternité no Anexo E, e a versão de Barroso Anexo F, sua segunda forma em francês 
integrante do poema Alchimie du verbe (Saison), Anexo G, e a tradução de Barroso, Anexo H. 
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ao sol.] 
 

Essas duas linhas aparecem revisadas num manuscrito: 
 
C’est la mer allée 
Avec le soleil. 
 
[É o mar que se foi 
Com o sol.] 
 
 (FOWLIE, 2005, p. 81). 

 

Por ser esse poema “dos mais arrebatadores” e muito retomado, vejamos suas 

reutilizações apresentadas por Fowlie: 

 
Dois diretores de cinema apreciaram a beleza desses versos e 
usaram a estrofe: No final de Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard, 
quando Pierrot está fugindo, essa estrofe de Rimbaud é projetada na 
tela. E no final de Satiricon, de Fellini, quando a história a que 
assistimos se transforma em arte  — uma sequência de afrescos   —, 
Encolpio foge da cidade na direção do litoral, onde a luz do sol une 
céu e mar, e podemos ouvir e ver as palavras do poema de 
Rimbaud. (2005, p. 81, 82). (Grifos do autor). 

 

Sobre esse poema gostaríamos de lembrar da imagem do horizonte: La mer 

melée au soleil. Lembremos então das navegações. O que não deixa de ser uma 

errância pelo mundo. “Navegar é preciso!” — seria esse bordão uma espécie de 

“conhece-te a ti mesmo” de Aristóteles ou um “É preciso ser absolutamente 

moderno”, de Rimbaud? — Provérbio mais velho que Camões pôde sugerir-nos, 

mas, certamente, sabia que os primeiros registros dessa exclamação são do século 

XIII, e foi utilizada por dezenas de navegadores. “Aqui uma pergunta me oprime: 

Não terá sido a Morte o primeiro Navegador?”. (BACHELARD, 1989, p. 75). 

O vidente possui ou é o oráculo anunciado no poema Mau Sangue. Rimbaud 

cita o reino da Ciméria99
 “pátria das sombras e dos turbilhões” onde Ulisses, guiado 

pela feiticeira Circe, consulta a sombra do vidente Tirésias. Ser vidente é “chegar ao 

desconhecido pelo desregramento de todos os sentidos”; um imperativo e apelativo 

mítico-religioso que mescla a quintessência dos mitos, do exagerado politeísmo 

gaulês e do catecismo religioso cristão. Vejamos o trecho final da audaciosa 
                                                            
99 “Ciméria é o hades homérico, um país setentrional, na Odisséia, para o qual Ulisses se dirige para 
consultar os mortos”. (BARROSO, 1998, p. 381). 
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Alquimia cuja minha vida seria sempre grandiosa demais para devotá-la à força e à 

beleza: 

 
Tive que viajar, distrair os sortilégios acumulados em meu cérebro. 
Sobre mar, que eu amava como se fosse me lavar de toda a mácula, 
via erguer-se a cruz consoladora. Fora condenado pelo arco-íris. A 
Ventura era a minha fatalidade, meu remorso, o meu verme: a minha 
vida seria sempre grandiosa demais para devotá-la à força e à 
beleza. 
A Ventura! Seu dente, suave até a morte, me advertia ao cantar do 
galo, — ad matutinum, ao Christus venit, nas cidades mais sombrias: 
 
Ó castelos, ó sazões! 
Que alma é sem senões? 
 
Fiz o mágico estudo 
Da ventura, que diz tudo. 
 
Louvai-o, pois, cada vez 
Que cante o galo gaulês. 
 
Ah! não terei mais desejos: 
Ele a vida me protege 
 
O encanto fez-se alma e corpo 
Dispersando-se os esforços. 
 
Ó castelos, ó sazões! 
A hora da fuga, ai de mim! 
 
Será a hora do fim. 
Ó castelos, ó sazões! 
 
Tudo isto passou. Hoje eu sei saudar a beleza. 
 

(RIMBAUD, 1998, p. 175; 177). 
 

Para o fim da Alquimia é elaborada um situação semelhante às de Noite do 

inferno, o cristo anunciado é suplantado pelas representações do culto mítico-pagão; 

os símbolos cristãos “de lavar de toda a mácula pela cruz consoladora” é substituída 

pela condenação do arco-íris. E a Ventura o mortificava: era meu verme e afirma 

minha vida seria sempre grandiosa demais para devotá-la à força e à beleza — mas 

à quê sua vida seria devotada, porque não dizer ao que sua vida é dedica, não pode 

ser nomeado? Às loucuras, a si mesmo: A mim. A história de uma de minhas 

loucuras — primeira situação da Alquimia ou E andei pregando peças à loucura – da 

“dedicatória ao caro Satan”? Ao fim de tudo: Isso passou. Hoje eu sei saudar a 
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beleza. E, novamente, não nomeia. O que seria essa beleza, e, ao que passou a 

devotar-se? 

 

 

O impossível 
 
 

L’Impossible é das prosas mais longas, é como um grande canto de 

lamentações. Para Fowlie é o mais específico desses temas de encerramento. E 

ainda afirma: 

 
O menino nascido nos pântanos ocidentais, em plena inquietação 
cristã, tentou retornar à sabedoria primavera do Oriente, à placidez e 
ao nirvana orientais. Tratava-se de um tipo de pureza a ser atingido: 
a filosofia e a pureza do Éden, um repouso do espírito quase 
esquecido pelo homem ocidental. (2005, p. 82). 

 

Dos pântanos ocidentais somos quatro vezes levados por Rimbaud ao Oriente, à 

sabedoria primordial, eterna: 

 
[...] minha inquietude decorre de não me haver dado conta a mais 
tempo de estarmos no Ocidente. Os pântanos ocidentais! Não me 
ache diferente a luz, extenuada a forma, extraviado o movimento... 
Bem! Eis que meu espírito quer se responsabilizar por todos os 
refinamentos cruéis por que sofreu o espírito desde o fim do 
Oriente... Assim o quer, meu espírito! (RIMBAUD, 1998, p. 179). 
 
Mandaria ao diabo as palmas dos mártires, os lampejos da arte, a 
presunção dos inventores, a violência dos assaltantes; para retornar 
ao Oriente, à sabedoria primordial, eterna. — Parece até um sonho 
de grosseira indolência! [...] Não será porque cultivamos a bruma? 
Ingerimos a febre nos legumes aquosos. E a embriaguez! O fumo! a 
ignorância! os devotamentos! —  como tudo isto está distante do 
pensamento, da sabedoria do Oriente, a pátria primeira? Para que 
um mundo moderno, se nele inventam tais venenos! [...] Os filósofos: 
O mundo não tem idade. A humanidade simplesmente se desloca. 
Estás no Ocidente, mas livre para viveres no teu Oriente, por mais 
remoto que o desejes — e aí viver bem. Não sejas um vencido. — 
Filósofos, vós pertenceis ao vosso Ocidente. (RIMBAUD, 1998, p. 
181). 

 

O que haveria de tão rico, de tão sapiencial no Oriente? E deixar-nos-ia a nós, dos 

pântanos ocidentais, o efêmero cultivo de brumas? Por mais três vezes Rimbaud 
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apresenta-nos o Oriente, contudo, não mais na Estadia, virá um Oriente “menos 

carregado” nas Iluminações. Essas constatações nos intrigaram bastante e nos 

questionamos o porquê de o Oriente ser sugerido sete100
 vezes como um centro de 

emanação de saber. O Catedrático Edward Said elucida-nos de onde vem essa 

“riqueza” do Oriente: 

 
Todo escritor sobre o Oriente (e isso vale até para Homero) assume 
algum precedente oriental, algum conhecimento prévio do Oriente, a 
que se refere e em que se baseia. Além disso cada obra sobre o 
Oriente associa-se a outras obras, a públicos, a instituições ao 
próprio Oriente. O conjunto das relações entre as obras, os públicos 
e alguns aspectos particulares do Oriente constitui, portanto, uma 
formação analisável — por exemplo, a dos estudos filológicos, a das 
antologias de trechos tiradas da literatura oriental, a dos livros de 
viagens, a das fantasias orientais — cuja presença no tempo, no 
discurso, nas instituições (escolas, bibliotecas, serviços de relações 
exteriores) lhe dá força e autoridade. (SAID, 2008, p. 50, 51). 

 

Iniciamos então a conhecer demarcações histórias importantes para a 

compreensão de qual Oriente os intelectuais europeus (e norte-americanos) 

inclusive Rimbaud exprimiam: 

 
Considere-se primeiro a demarcação entre Oriente e Ocidente. Já 
parece ousada na época da Ilíada. Duas das qualidades mais 
profundamente influentes associadas com o Oriente aparecem em 
Os Persas de Ésquilo, a mais antiga peça ateniense existente, e em 
As Bacantes de Eurípedes, a última que chegou até nós [...]. (SAID, 
2008, p. 93). (Grifos do autor). 

 

E nessa busca pelo conhecido e desconhecido Oriente, descobrimos dezenas de 

indícios das influências de Rimbaud, influências as quais emergiam nos textos de 

menino dos “pântanos” das Ardenas: 

 
[...] o Oriente alemão101

 era quase exclusivamente um Oriente erudito 
ou ao menos clássico: tornou-se tema de poemas líricos, fantasias e 
até romances, mas nunca foi real, como o Egito e Síria eram mais 
reais em Chateaubriand, Lane, Lamartine, Burton, Disraeli ou Nerval. 
Há algum significado no fato de as duas obras alemães mais 
famosas sobre o Oriente, Divã Ocidental-Oreintal, de Goethe, e 

                                                            
100 Lembremos dos “ritos” [pagãos?] que envolvem o número primo “sete” que enumeramos no início 
deste capítulo. 
101 É bom termos em mente que Rimbaud é de uma região da França muito próxima da Alemanha, 
devido a isso muitos vocábulos, costumes e gestos dele são “de origem alemã”. 
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Sobre a língua e a sabedoria dos hindus, de Friedrich Schlegel, 
fossem baseadas, respectivamente, numa viagem pelo Reno e em 
horas passadas em bibliotecas de Paris. O que a erudição alemã 
oriental fez foi refinar e elaborar técnicas aplicadas a textos, mitos, 
idéias e línguas quase literalmente colhidos no Oriente pela Grã-
Bretanha e pela França imperiais. (SAID, 2008, p. 49). 

 

Talvez o que se busque nessa aproximação do Oriente é o Conhecimento seja mais 

veloz, e que, se ao fim, o Oriente não for mais sábio que o Ocidente pelo menos ele 

possui, como nos diz Fowlie a placidez e o nirvana. Talvez um admirável 

recolhimento, sem a promessa das mais alta alegrias, da Canção da mais alta torre. 

O diálogo com o espírito ocorre desde a “dedicatória”, ou seja, desde o “início 

dos tempos”, desde as trevas da Noite: “Cautela, meu espírito. Nada de projetos 

violentos de salvação. Exercita-te! — Ah! a ciência não avança com a rapidez que 

gostaríamos!” (RIMBAUD, 1998, p. 181). A fé na Ciência e a repulsa a Deus: Pelo 

espírito vai-se a Deus! Dilacerante desgraça! (RIMBAUD, 1998, p. 183). 

 

O relâmpago 
 
 

O trabalho humano! eis a explosão que de quando em quando aclara 
o meu abismo. 
‘Nada é vaidade; rumo em direção à ciência e avante!’ exclama o 
Eclesiastes moderno102, ou seja, Todo o mundo.  
(RIMBAUD, 1998, p. 185). 

 
 

Nesta prosa novamente a lentidão da Ciência é alvo de suas fúrias, e acompanha-se 

a essa lentidão cientifica o “maldito” trabalho do qual sempre fugiu enquanto fez 

poesia: Eu, que posso fazer? Conheço o trabalho; e a ciência é muito lenta. Mas 

Não! Não! no momento eu me revolto contra a morte!”103. (RIMBAUD, 1998, p. 185). 

 

 

Manhã104 
 

                                                            
102  Livro que integra o conjunto chamado Livros Sapienciais. Rimbaud instaura o “moderno”, a 
sabedoria repaginada. 
103 Tradução livre. 
104 Esta prosa é traduzida como “A MANHÃ”, por Barroso. 
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Tentai descrever minha queda e meu sono [...] nem sei mais falar! 
Hoje creio haver, no entanto, terminado a relação do meu inferno. 
E era bem o inferno; o antigo, aquele cujas portas o filho do homem 
abriu. (RIMBAUD, 1998, p. 187). 

 

De qual queda fala, da queda que fez “nascer” o inferno, a queda de Lúcifer? 

De qual sono ele fala, do sono em um ninho de chamas, da Noite do inferno, da 

salamandra que resiste ao fogo e permanece em seu sono de êxtase, pesadelos?. 

(RIMBAUD, 1998, p. 149). Qual filho do homem abriu as portas do Inferno e em que 

momento, num inaugural ou diversas vezes: Adão, Cam, Caim, Lúcifer, Judas, 

Pedro, Jesus? Qual o crime, que erro, me fez merecer a miséria de agora? 

(RIMBAUD, 1998, p. 187).  

Se outrora o narrador exclamou em Mau sangue: “Ressurge o sangue pagão! 

O Espírito está próximo, por que Cristo não me ampara, dando à minha alma 

nobreza e liberdade? Mas qual! o Evangelho passou. O Evangelho! O Evangelho” 

(RIMBAUD, 1998, p. 137). Aqui parece dizer que o Messias sequer veio 

 
Quando iremos afinal, além das praias e das montanhas, saudar o 
nascimento do trabalho novo, da nova sabedoria, a fuga dos tiranos 
e dos demônios, o fim da superstição, para adorar — os primeiros! 
[os Reis Magos] — o Natal na terra? 
O cântico dos céus, a marcha dos povos! Escravos, não 
amaldiçoemos a vida. (RIMBAUD, 1998, p. 187). 

 

Tudo é o mesmo: no céu, cânticos; na terra, a marcha dos povos. E de novo, 

o narrador se põe negro: “Escravos, não amaldiçoemos a vida”. 

 

 

Adeus 
 

Criei todas as festas, todos os triunfos, todos os dramas. Tentei 
inventar novas flores, novos astros, novas carnes, novas línguas. 
Acreditei-me possuidor de poderes sobrenaturais. Pois bem! Devo 
enterrar minha imaginação e minhas lembranças! Bela glória de 
artista e prosador que lá se vai! [...] Afinal, pedirei perdão por ter me 
alimentado de mentiras105. (RIMBAUD, 1998, p. 189). 

 
                                                            
105 Seria também veneno que inicia a Noite do inferno? 
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E se em Manhã afirmou “O cântico dos céus, a marcha dos povos! Escravos, não 

amaldiçoemos a vida” e agora diz “Nada de cânticos: manter o terreno conquistado”, 

é porque sem cânticos não é o céu, ou seja, “não estamos nos céus” e “manter o 

terreno conquistado” é ação dos povos, dos escravos: 

 
Nada de cânticos: manter o terreno conquistado. Dura noite! O 
sangue seco esturrica no meu rosto, e não posso contar com coisa 
alguma atrás de mim, a não ser este horrível arbusto!... O combate 
espiritual é tão brutal quanto à batalha dos homens... Mas a visão da 
justiça é prazer só de Deus. (RIMBAUD, 1998, p. 191). 
 

 

Logo em seguida confirmamos nossa hipótese de “não estamos nos céus e das 

ações dos povos” 

 
É a vigília, contudo. Acolhamos todos os influxos do vigor e de 
autêntica ternura. E à aurora, revestidos de ardente paciência, 
entraremos nas cidades esplêndidas. (RIMBAUD, 1998, p. 191). 

 

Na entrada Estadia, Noite do inferno, constatações como “É o inferno, a pena 

eterna!” e “É ainda a vida!”, estruturas análogas a essa que temos agora no fim da 

Estadia: É a vigília, contudo. Vale dizer estamos esperando. Encerra-se a Estadia, e 

o que é a verdade? Não sabemos. Temos então a promessa (das mais altas 

alegrias, da Chason?) de Possuir a verdade em uma alma e num corpo. Frase final. 

Assim como é dito em Manhã (penúltima prosa): “O cântico dos céus, a 

marcha dos povos! Escravos, não amaldiçoemos a vida” (RIMBAUD, 1998, p. 187) e 

uma vez já conhecida a mentira e poder “rir dos velhos amores mentirosos, e cobrir 

de vergonhas esses casais de mentira esperar, não o crime que sempre proclamou, 

mas a legalidade, a licitude de possuir a verdade em uma alma e num corpo”. 

(RIMBAUD, 1998, p. 191). Consideramos bastante consistente compreender Uma 

estadia no inferno, um percurso narrativo, uma visão dos fatos, mas esse narrador 

não percorre esse itinerário sem meandros e principalmente não está só “Escravos, 

não amaldiçoemos a vida”. (RIMBAUD, 1998, p. 187). Leiamos no vocativo 

“escravos”, os vocativos que tanto povoaram esse “concerto de infernos”: negros, 

raça inferior, criminosos, saltimbancos, as mulheres — lá embaixo eu vi o inferno 

das mulheres —  (RIMBAUD, 1998, p. 187): 
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Esses poetas virão! Quando for quebrada a servidão da mulher, 
quando ele vier para si e por si mesma, quando o homem – até então 
abominável – lhe tiver dado sua alforria, também ela será poeta! A 
mulher encontrará o ignoto! Seu mundo de idéias diferirá do nosso? 
– Ela encontrará coisas estranhas, insondáveis, repelentes, 
deliciosas; nós as tomaremos, as compreenderemos. 
 

Rimbaud à Paul Demeny, 15 de maio de 1871. Carta do Vidente. 
(RIMBAUD, 2009, p. 41). 

 
 
O amor precisa ser reinventado, bem sabemos. [...] vejo então 
mulheres, com todos os sinais de ventura, com quem poderia fazer 
camaradagem, cedo devoradas por um brutamontes tão sensíveis 
quanto as fogueiras... (RIMBAUD, 1998, p. 155). 

 

Enfim, todos subjugados, os oprimidos que compõem a massa como é dito no 

Mau sangue (p. 145): “Eis o castigo — Em marcha!”  

No Adeus que “é a vigília, contudo”. A vigília que se encerra com a aurora: “E 

à aurora, revestidos de ardente paciência, entraremos nas cidades esplêndidas”. 

(RIMBAUD, 1998, p. 191). Cidades esplêndidas das Iluminações? 
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6.2 ILUMINAÇÕES — PRATOS PINTADOS 
 
 

Para mim um quadro é a soma das destruições. 
Picasso 

 

 

Passada a Estadia, estamos agora nas Iluminações. Diz-se que este título 

seria em inglês Illuminations: “Segundo Verleine, que foi o primeiro editor do texto, 

1886, “a palavra é inglesa” e quer dizer “gravuras coloridas — coloured plates”106, 

título e subtítulo que atribui ao próprio Rimbaud”. (BARROSO, 1998, p. 197). 

Rimbaud olha para trás e rever por meio do poema Vidas fragmento “III” de 

Iluminações recorre  

 
Num sótão onde me trancaram aos doze anos conheci o mundo, 
ilustrei a comédia humana. Numa adega aprendi a história. Em 
alguma festa noturna numa cidade boreal, encontrei todas as 
mulheres dos antigos pintores. Numa velha galeria de Paris 
ensinaram-me as ciências clássicas. Numa residência magnífica 
rodeada do Oriente inteiro, cumpri minha imensa obra e passei [ao] 
meu admirável recolhimento107. Fermentei meu sangue. Sou livre do 
dever. Não vale a pena em pensar. Sou realmente do além túmulo, e 
nada de compromissos. (RIMBAUD, 1998, p. 223). (Grifos do autor). 

 

Para depois de rever o já vivido, partir de novo e ao novo: 

 
Partida 
Farto de ver. A visão reencontrada em toda parte. 
Farto de ter. Os ruídos das cidades, à noite, e ao sol, e sempre. 
Farto de saber. As paradas da vida. — Ó Ruídos e Visões! 
Partir para afetos e rumores novos! (RIMBAUD, 1998, p. 225). 

 

Mas, retomemos agora às Vidas, é na citação anterior que fizemos que nos 

reaparece a questão do Oriente, pela primeira vez nas Iluminações. Suas outras 

imagens são em Místico e Cenas, respectivamente: 
 

 
Místico 
 

                                                            
106 Normalmente encontramos o subtítulo painted plates. 
107 Tradução livre. Ver nota 95, página 81. 
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Por trás da crista da direita a linha dos orientes, dos progressos 
(RIMBAUD, 1998, p. 257). 
 
 
Cenas 
 
Cenas líricas, acompanhadas de flauta e de tambor, inclinam-se me 
redutos dispostos sob os tetos, em torno de salões de clubes 
modernos ou salas do Oriente antigo. (RIMBAUD, 1998, p. 287). 

 

Se na Grande Balada de 1873, o Oriente vinha muito carregado de lamentos 

que condenavam o Ocidente, encerrando-o em si mesmo, em seus “pântanos 

ocidentais”, todavia o narrador agia como se não percebesse que esses lamentos 

eram muito ocidentais (assim como frases, sofismas e silogismos etc.) — porque 

não excessivamente latinos? — a menos que a intenção final ao condenar o 

Ocidente fosse banir-se com ele em seus “pântanos”. Mas, essa fuga poderia 

resultar no lugar-nenhum, num grande engodo como já havia ocorrido em outras 

representações do Oriente: “Os persas obscurece o fato de que o público está 

assistindo uma encenação altamente artificial de algo que um não-oriental 

transformou num símbolo de todo o Oriente”. (Said, 2008, p. 51). Essas imagens, 

pouco nítidas, de Oriente parecem destituídas de conteúdo que outras vezes já 

indagamos: que beleza, que veneno, que recolhimento! E outras tantas dezenas de 

“figuras” que não enumeramos: pureza, razão, mundo, condenação e evasão. E o 

que dizer da palavra-termo sempre pouco explorada Saison108. 

Aliadas a essas representações de um Oriente sóbrio também temos os 

sacramentos divinos 

 
[...] um dos impulsos importantes para o estudo do oriente no século 
XVIII foi a revolução nos estudos bíblicos estimulados por pioneiros 
tão diversos e interessantes como bispo Lowth Eichhorn, Herder e 
Michaelis. (SAID, 2008, p. 47). 

 

Seguimos marcas orientais nos Rimbauds da Estadia e das Iluminações  

 
Nas profundezas desse palco oriental, encontra-se um repertório 

                                                            
108  Barroso: segundo S. Bernard, “parece mais simplesmente que as estações sejam (conforme 
comentários do próprio R.) as “idades da vida” (ou simplesmente períodos, fases, como Une saison 
en enfer), tendo R. certamente por essa palavra uma predileção estranha”. (1994, p. 363). 
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cultural prodigioso, cujos itens individuais evocam um mundo 
fabulosamente rico: a Esfinge, Cleópatra, o Éden, Tróia, Sodoma e 
Gomorra, Astartéia, Isis e Osíris, Sabá, Babilônia, os Gênios, os 
Magos, Nínive, Prester Jhon, Maomé e mais dezenas; cenários, em 
alguns casos apenas nomes, meio imaginados, meio conhecidos; 
monstros, diabos, heróis; terrores, prazeres, desejos. A imaginação 
européia era amplamente nutrida com esse repertório: entre a Idade 
Média e o século XVIII, autores capitais como Ariosto, Milton, 
Marlowe, Tasso, Shakespeare, Cervantes e os autores da Chason de 
Roland e do Poema del Cid recorreram à riqueza do Oriente para 
criar as suas produções de maneira que aguçavam os contornos das 
imagens, das idéias e das figuras que as povoam. Além disso, 
grande parte do que era considerado estudos orientalistas eruditos 
na Europa forçava mitos ideológicos a entrar em ação, mesmo 
quando o conhecimento parecia estar genuinamente progredindo. 
(SAID, 2008, p. 102; 103). (Grifos do autor). 

 

A pesquisa mostrou-nos três dessas marcas do Oriente na Estadia que são, 

em ordem, Sabá, Babilônia e Éden. Vejamos: 

 

Sabá109 — Mau sangue: Ah! Tem mais: danço o sabá numa clareira rubra, em meio 

a velhas e crianças. (RIMBAUD, 1998, p. 137); 

 

Babilônia — Alquimia do verbo 

 
Pelos Obreiros bons, vassalos 
De um rei da Babilônia, ó Venus! 
Deixai os amantes da alma em halos 
Por um instante ao menos. 
(RIMBAUD, 1998, p. 163); 

 

Éden — O impossível 

 

Os homens da Igreja dirão: ‘É isso mesmo. Queres referir-te ao 
Éden, não? Nada te interessa na história dos povos orientais’. — É 
verdade; era como o Éden que eu sonhava! Que vale para o meu 
sonho essa pureza das raças antigas! (RIMBAUD, 1998, p. 181). 

 

E uma ocorrência de duas cidades orientais, nas Iluminações do Noturno Vulgar: 

— Aqui se vai assoviar aos vendavais, e às Sodomas, — e às Solimas110, — e aos 

animais ferozes e aos exércitos [...]. Curiosamente as Solimas ocupam o lugar de 

                                                            
109 Segundo o Houaiss: assembléia de feiticeiros e feiticeiras, que, segundo uma superstição popular, 
se reuniam no sábado, à meia-noite sob a direção de Satanás. Sábado o sétimo dia, referência ao 
número 7 que mencionamos. 
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“as Gomorras”; as cidades profanas destruídas por Deus vêm sempre na ordem 

Sodoma e Gomorra, largar às Sodomas, — e às Solimas é afirmar que a Cidade 

Santa também merece a fúria divina graças as suas perversidades e atinge a Deus 

que assim errou na cidade eleita — expressão que Rimbaud usa em relação à Paris, 

no poema Orgia parisiense ou Paris se repovoa; essa ousadia demonstra mais que 

uma blasfêmia: no ano 70, Jerusalém foi destruída, esse episódio é conhecido entre 

os cristãos como a queda de Jerusalém (Mc 13; Mt 24). Podemos ir mais além, em 

companhia do texto rimbaudiano: assoviar os vendavais sobre essas cidades é 

dizer-se Deus, pois graças a Sua Vontade e indignação as destruições, no mínimo 

ser testemunha-agente das ações — seria um apocalipse no Gênese (Sodoma e 

Gomorra) e nas “Boas Novas” de Marcos e Mateus. 

No terceiro Cidades somos apresentados a uma cosmopolita miscigenação 

fantástica 

 
Um Nabucodonosor norueguês mandou construir as escadarias dos 
mistérios; os subalternos que consegui ver já são mais altivos do que 
Brahmas111

 [...] O bairro alto tem partes inexplicáveis: um braço de 
mar, sem barcos, estende seu manto de granizo azul entre o cais 
repleto de candelabros gigantes. (RIMBAUD, 1998, p. 249). 

 

Temos um rei de regiões quentes do Oriente, Nabucodonosor, mas que na verdade 

é norueguês e ordena construções nababescas pelas mãos de criados soberbos, 

mais que a mais nobre das castas do povo indiano, os Brahmas. 

                                                                                                                                                                                          
110 Como vimos, nome antigo de Jerusalém. 
111 Barroso traduziu aqui, essa palavra sem o “h”, apesar de ter o “h” em comentários da obra. Em 
outros estudos encontramos “Brahmas”. (ver Prado, 2008; Said, 2008, p. 212). 
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6.2.1 A(s) Cidade(s), o Oriente e o não-lugar 
 
 

Além do Oriente outra recorrência em Rimbaud que nos chamou a atenção foi 

a ideia de cidade que por três vezes elaborou nas Iluminações: Cidade, Cidades [I] e 

Cidades [II], respectivamente, Ville, Villes e Villes. É evidente que o tempo e o 

espaço sempre foram tematizados e reelaborados, em Rimbaud, dois exemplos que 

mais detalhamos foram Le dormeur du val / O adormecido do  vale; e a própria 

Saison. 

Passamos a perceber que nesse trato do tempo-espaço em Rimbaud havia 

uma característica que também era comum ao Oriente. A essa característica do 

texto de Rimbaud quanto ao tempo-espaço, Prado (2008) chama de Utopia. Explica 

que em sua etimologia a palavra designaria “lugar nenhum”, por associação passou-

se a conceber a ideia de um lugar que de tão idealizado não poderia pertencer a 

nossa “realidade corrompida”: “Este conceito também está presente em Platão, 

Santo Agostinho, Maquiavel, Hobbes, Bakunin e tantos outros que poderíamos 

chamar para compor esta cidade heterogênea do pensamento humano”. (PRADO, 

2008, p. 01). 

Said adverte-nos de um Oriente “real”, em detrimento de uma mitologia livre 

do Oriente, preconceitos e demais fatos que convergem para a criação dessa 

“utopia”, na formação do “não-lugar”: 

 
Da mesma forma, William Beckford, Byron, Goethe e Hugo 
reestruturaram o Oriente com sua arte e tornaram visíveis suas 
cores, suas luzes e seus povos por meio de imagens, ritmos e temas. 
Quando muito, o Oriente “real” provocava a visão do escritor; muito 
raramente o orientava. (SAID, 2008, p. 53). 
 
[...] número estimável de escritores importantes durante o século XIX 
eram entusiástas do Oriente: é perfeitamente correto, creio eu, falar 
de um gênero de escritores orientalistas exemplificado nas obras de 
Hugo, Goethe, Nerval, Flaubert, Fitzgerald e outros. O que 
inevitavelmente acompanha essa tipo de obra, entretanto, é uma 
espécie de mitologia livre do Oriente, um Oriente que deriva não só 
das atitudes contemporâneas e preconceitos populares, mas também 
do que Vico chamou a vaidade das nações e dos eruditos. (SAID, 
2008, p. 93). 
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Prado continua: a “palavra, utopia, abre-nos caminho para uma outra perspectiva: 

aquela do não-lugar, do não-espaço, da anulação existencial de ao menos uma 

categoria que sustenta a realidade humana no mundo.” (2008, p. 02). 

Retomemos as três aparições do Oriente do Rimbaud de Iluminações: na 

primeira, o Oriente surge como o detentor de uma mística protetora “Numa 

residência magnífica [um sótão] rodeada pelo Oriente inteiro” (RIMBAUD, 1998, p. 

223) na qual se produz algo, sábio, ou, no mínimo, extraordinário “cumpri minha 

imensa obra e passei [ao] meu admirável recolhimento112”. Pois bem, a idealização 

de fonte da Sabedoria “que mana e corre”, como diria São João da Cruz, outro 

bruxo, é representada pelo universo inteiro; em Místico as bonanças são anunciadas 

“por trás da crista da direita a linha dos orientes, dos progressos”. (RIMBAUD, 1998, 

p. 257). É óbvia a relação de orientes e progressos; e por fim, em Cenas: “Cenas 

líricas, acompanhadas de flauta e de tambor, inclinam-se em redutos dispostos sob 

os tetos, em torno de salões de clubes modernos ou salas do Oriente antigo” 

(RIMBAUD, 1998, p. 287), vale dizer, que o Oriente — mesmo o antigo, com suas 

(simples) “salas” equivale a “salões de clubes modernos”, isso confere ao Oriente 

(antigo) o exercício de supremacia, inclusive, em relação ao “moderno”. Um antigo 

que um moderno não supera. 

Em marcha! — vamos à(s) Cidade(s). 

Para que a cidade que nos transmite a ideia de permanência, se o homem 

está em trânsito, o judeu errante, Cam do Mau sangue, filho de Noé, que abriu a 

genealogia dos errantes, que partiu e fundou a raça “negra”? A ideia de “cidade” 

aporta-nos ao menos dois anseios dos fundamentos existenciais do homem: o 

anseio de segurança e o anseio de perenidade. Ambos, ao fim, convergem e 

coadunam em um só desejo, o da imortalidade. 
 

A cidade, desde seus primórdios, teve também uma função de 
proteção de grupos, desempenhando, deste modo, um importante 
papel na manutenção da vida de cada elemento constituinte destes 
grupos. Tal tendência não desapareceu nos nossos dias, 
transparecendo, ainda, naquilo que é o produto atual da evolução 
das cidades-estados, os países, chegando mesmo, nesta passagem 
do século XX para o XXI, à xenofobia mórbida que norteia o governo 
da grande potência mundial, os Estados Unidos 

                                                            
112 Tradução livre. Ver nota 81. 
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da América. Junte-se a isto um ideal de perenidade que encontramos 
nas construções cada vez mais feitas para durarem para sempre. 
(PRADO, 2008, p. 03).  

 

A proposição é muito bem estruturada e ilustra bem sobre as cidades, porém 

discordamos do último período da citação, pois acaba atribuindo um caráter 

hodierno à tendência de as construções (das cidades) serem produzidas 

extremamente duráveis, com o intuito de “durarem para sempre”. Afirmaríamos que 

nós, a Humanidade, cada povo ou sociedade a sua época, desenvolve técnicas de 

edificações que revolucionam as anteriores e daí pensam que estão mais próximos 

que outros povos já estiveram da indestrutibilidade, do eterno, do perene. Preferimos 

asseverar que “as construções não estão sendo feitas cada vez mais para durarem 

para sempre”. Senão, o que diríamos das Pirâmides do Egito, dos Jardins 

Suspensos da Babilônia, do Colosso de Rodes e tantas outras obras “indestrutíveis 

e revolucionárias” que o Homem já edificou e permanecem, sem necessariamente 

estarem de pé? Enfim, acabamos por transferir às cidades e suas edificações uma 

necessidade nossa, um anseio de eternidade. 

E o que dizer dos castelos, forma de construção europeia-medieval que 

abrigava “a cidade” no seio de suas muralhas ou usava a “cidade” como “muralhas”, 

pondo-a em seu redor? O castelo, a cidade principal, não teria a (falsa?) ideia de 

inabalável, de força e resistência, com suas torres (Chanson de la plus haute tour, 

reescrita na Alquimia do verbo) e minaretes para servirem na vigília, para prever os 

perigos e alertar as defesas?. Ó saisons, ó chateaux! / Ó estações, ó castelos!113
 — 

podemos compor uma leitura mais denotativa ó coisas fugidias, efêmeras, ó coisas 

indeléveis, imbatíveis. Os burgos presos a sombra dos castelos e suas nuanças de 

fatuidade, de vulnerável, de corrente, de finito.  

Essa finitude margeia o poema Cidade no qual esperar-nos em seu pórtico 

uma declaração direta, crua que equivaleria a um “calma, aqui não há nada demais”: 

“Aqui não encontrareis traços de nenhum monumento de superstição”. (RIMBAUD, 

1998, p. 241). E realmente essa prosa se faz muito próxima de nossa realidade. E o 

factual do homem vem sobre o poeta-narrador desde a primeira letra: Sou um 

cidadão efêmero [o tempo], e este, se apresenta bem um “pacato cidadão” e 

                                                            
113 Tradução livre. 
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descreve-se (cidade) desde o mobiliário [interior das casas, espaço] ao “exterior das 

casas”, e também ao “plano da cidade” [espaços]. Neste Ville, segundo Prado 

 
[...] estamos perigosamente próximos de nossa realidade factual, o 
lugar-aqui, o sim-lugar que vemos, sentimos, cheiramos, ouvimos, 
degustamos e não aceitamos, marcado que é pela mediocridade e 
pela inevitabilidade da Morte. Barbárie das eras, este locus 
horrendus é o espaço da impossibilidade da realização plena de 
comunicação ou da manutenção de valores (“La morale et la langue 
sont réduites à leur plus simple expression, enfin!”114), bem como da 
impossibilidade de conhecimento (“Ces millions de gens qui n’ont pas 
besoin de se connaître”115). (2004, p.3). (Grifos do autor). 

 

(Neste momento gostaríamos retomar a palavra “idiota” que Rimbaud espalhou por 

toda sua obra; idiota seria em sua concepção mais distante o indivíduo não-cidadão, 

que se isenta ou é banido de “questões políticas”). 

A respeito de um sim-lugar que vemos e ouvimos não de todo desconte(s) de 

uma metrópole tida por moderna — A moral e língua reduzidas, afinal! À sua mais 

simples expressão. Seria a língua reduzida da metrópole à sua mais simples 

expressão, as interjeições que meramente indicam e testam o canal de 

comunicação, e não se alongariam à comunicar pela pressa exasperada da “cidade 

grande”, da metrópole; as interjeições presas ao seu primitivismo de só chamar a 

atenção muito brevemente, mas não por isso menos comunicável. E o que dizermos 

da moral da metrópole reduzida à sua mais simples expressão? “já que tudo aqui se 

parece com isto, — Morte sem lágrimas, nossa filha ativa e criada, um Amor 

desesperado, e um bonito Crime piando na lama da rua”. (RIMBAUD, 1998, p. 241). 

A moral, a crueldade e banalidade de ver a Morte sem lágrimas, de o Amor não ter o 

idílico do sossego (aí vejamos a idealização, o utópico) e um bonito Crime piando116
 

na lama da rua, que também é desprovido do “sensível” e “chicaneia” no seu palco 

da lama da rua. 

 

                                                            
114 A moral e língua reduzidas, afinal! A sua mais simples expressão. (RIMBAUD, 1998, p. 241). 
115 Esses milhões de pessoas, que não têm a necessidade de se conhecerem. (RIMBAUD, 1998, p. 
241). 
116  Observemos a riqueza semântica deste raro verbo: dar palpites, conversar, beber vinho ou 
qualquer bebida alcoólica. (piar: e-Houaiss, 2001). 
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A Morte que prescinde de lágrimas não é Morte, categoria-tabu mais 
terrível para o Homem. Um Amor desesperado não se coaduna com 
a promessa de esperança que vem junto com o ideal amoroso, 
metáfora que é da perpetuação humana, assim como o Crime não 
traz consigo beleza. O que temos com estes novos espectros é a 
não-Morte, o não-Amor, o não-Crime. Nãocategorias que abrem 
espaço para o não-lugar que, devido a sua aniquilação potencial, 
transformamos em idealização utópica, lugar de sonho mais seguro 
confortador. (PRADO, 2008, p. 06).  

 

Saímos da Ville miniaturizada de nossa “realidade corrompida”, das estruturas 

reduzidas à mais simples expressão e saltamos para as megaestruturas do primeiro 

Villes — Cidades cuja imagens nos fazem conhecer o espaço extremamente 

ampliado, as particularidades megalômanas ônticas, seres e objetos sob lentes de 

aumentos. 

Uma exclamação de espanto inaugura essa prosa Ce sont des villes! — São 

cidades!117
 De imediato a utopia aproxima o Ocidente do Oriente na frase-verso 

seguinte: “É um povo para o qual se ergueram Aleganis e Líbanos de sonho!” — 

abordaremos com maiores detalhes essa aproximação de extremos no próximo 

Villes, com a criação da figura do Nabucodonosor norueguês. 

E a potência titânica dessas Cidades continua, exibindo grandezas: colossos 

cantores gigantes, apoteoses, acima das mais altas torres, flores grandes, torres de 

sinos, castelos de ossos; força: avalanches, colapso, nascimento de Vênus, 

invadem, desmorona; na multiplicação do que só “existe” como único: Líbanos, os 

fogos, trompa de carrilhões, os Rolands; e a Música, os sons que sempre os 

acompanham Farto de saber. As paradas da vida. — “Ó Ruídos e Visões! Partir para 

afetos e rumores novos!” (RIMBAUD, 1998, p. 225): rugem melodiosamente, as 

festas, ressoam, grita, buzinam, orfeônicas e rumor, mugem, cantam, soluçam, brota 

a música desconhecida, festa da noite, burburinho; e as figuras míticas: Vênus, 

Mabs118, orfeônicas, Diana, Bacantes. Segundo Prado, neste Villes 

 
Rimbaud consegue ir além de toda e qualquer limitação imposta 
pelas categorias que nos sustentam. A referencialidade é finalmente 
abolida por uma formidável aniquilação da organização espacial 

                                                            
117 Tradução livre. 
118 “Em Romeu e Julieta, de W. Shakespeare, Mercutio evoca a rainha Mab como mensageira dos 
sonhos e fantasmagorias”. (BARROSO, 1998, p. 392). 
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humana, emergindo desta destruição a nova realidade espacial. 
(2004, p. 4). 

 

Se no primeiro Villes temos “as apoteoses” das grandiosidades, no segundo 

Villes temos essas mesmas exorbitâncias; os acréscimos das Villes parecem estar 

em plena expansão: Um Nabucodonosor norueguês mandou construir as escadarias 

dos mistérios; [...] e tremi ante o aspecto dos guardiões de colossos e oficiais de 

construções. 

Aqui, na “acrópole”, “com um gosto singular para o exagero, todas as 

maravilhas clássicas da arquitetura foram reproduzidas” (RIMBAUD, 1998, p. 249). 

Porém, a pequenez sempre está presente, o sim-lugar da nossa realidade 

referencial surge em “uma pequena ponte conduz a uma poterna119 imediatamente 

sob a Santa Capela. Essa cúpula é uma artística armação de aço com cerca de 

quinze mil pés de diâmetro”. (RIMBAUD, 1998, p. 249). 

 
[...] a utopia não pode se instaurar porque o que temos não é o lugar 
idealizado (e nem mesmo o lugar nenhum), mas apenas o espaço 
intensificado, o sim-lugar elevado à enésima potência. Diante disto, o 
incômodo inaugural se explica, podendo nos deixar atemorizados 
frente à tirania das categorias que determinam nossa existência. 
(PRADO, 2008, p. 04).  

 

O sim-lugar de descrever “alguns nababos raros tão raros quanto passantes de um 

domingo de manhã em Londres”. (RIMBAUD, 1998, p. 249). Os nababos fazem 

remissão ao lauto dos governantes indianos — enquanto, no poema anterior fomos 

aproximados do Oriente por meio de Líbanos e Bagdá, neste somo transportados ao 

Oriente por esses nababos e por bebidas polares cujo preço varia de oitocentas a 

oito mil rúpias [moeda Indiana] (RIMBAUD, 1998, p. 249), ou antes, na verdade ele 

se aproxima de nós do Ocidente, pois está a passear em Londres, num encontro no 

subúrbio. Este ressurge ao fim desse poema “sim-lugar elevado à enésima 

potência”: 

 
[...] o subúrbio, tão elegante quanto uma bela rua de Paris, é 
favorecido por um ar de luz [...] Condado que enche o eterno 

                                                            
119 “Rimbaud amante de palavras raras e precisas. Poterna é uma porta falsa, ou galeria subterrânea, 
que permite sair secretamente de uma praça fortificada”. (BARROSO, 1998, p. 393). 
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ocidente das florestas e plantações prodigiosas onde os fidalgos 
selvagens perseguem suas crônicas sob a luz que se criou. 
(RIMBAUD, 1998, p. 251). 
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7. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES NÃO-FINAIS 
 
 

Para a elaboração deste trabalho ressaltamos entre as questões mais 

aparentes e mais ocultas sobre Jean-Nicholas Arthur Rimbaud, as que 

consideramos mais ligadas a sua poética. Esta era sua companheira inseparável. 

Então, resolvemos examiná-los tête à tête, em detrimento, por exemplo, de Rimbaud 

e sua cooperação poética com Verlaine ou Nouveaux (apesar de inevitavelmente 

citá-los), ou frente a outro poeta para a realização de um comparatismo literário (o 

que, de certa forma, não foge às praxes das academias de letras). Tanto estivemos 

atentos a sua poética que não tratamos amiúde, por exemplos, da sua temporada na 

África, o grande missivista que foi, as águas recorrentes desde O barco ébrio e 

tantos outros temas possíveis. Delimitamos o território como nosso até onde se fez 

poesia, passando disso o estudo teria um caráter mais histórico, antropológico, 

geográfico, turístico (teria sido Rimbaud um turista mochileiro no nascedouro do 

turismo como fenômeno social e mercadológico, um cruzado, um judeu errante?), 

enfim, estaríamos no campo de qualquer ciência – teria seus méritos – porém 

estaríamos longe da literatura, da poesia.  

Estruturamos este estudo em duas partes. Na primeira, compusemos um 

perfil geral de sua poética, discutindo-a e referenciando autoridades pertinentes 

sobre os temas expostos, como também utilizando o próprio Rimbaud, o poeta ou o 

emissário incansável de cartas, destas em especial, as Cartas do Vidente. Na 

segunda parte, delimitamos sua poética, as suas duas prosas principais, a prosa de 

diamante (como assim Barroso chamou a Saison) e as Iluminações. 

Dos primeiros poemas estudamos as aproximações miméticas e bajulações 

aos mestres da poesia que Rimbaud tanto e tão bem se esmerou: mais de uma vez 

escreveu a Théodore de Banville, sem sucesso. Indicado por Demeny escreveu a 

Paul Verlaine, este o acolheu, ciceroneou, para depois cegamente segui-lo. Delíros 

— II Virgem louca, o esposo infernal, delata uma parte dessa parceria também 

conjugal, depoimentos de autos policiais desmentem-na melhor ainda, sabemos.  

Eu é um outro foi lido sob a ótica de indecidíveis nuanças desdobrando e 

desdobradas na visão de estilo, inovações e características. Buscamos a 

compreensão de uma discussão que se mantém aberta, a da existência de um 
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projeto poético, no qual não cremos, mas como é evidente que a questão se matem, 

apresentamos uma construção inetrrogativa: projeto poético? 

O silêncio poético de Rimbaud é sempre um comentário rápido. Neste estudo, 

resolvemos buscar maiores detalhes sobre esse fato. Sempre tivemos o interesse de 

entender como um garoto de 16 anos produz O barco ébrio, revoluciona inúmeras 

práticas, reivindica e instaura “o novo — ideias e formas” (RIMBAUD, 2009, p. 41) 

como o verso livre, estende essa liberdade livre até a composição de poemas em 

prosa, escrevendo (concomitantemente?) as duas grandes prosas, Uma estadia no 

inferno e Iluminações e depois dá “Adeus” ao mundo sob a forma de romanças 

(RIMBAUD, 1998, p. 165). O silente e anunciado “adeus” à poesia. 

Na segunda parte, a Estadia e as Iluminações são contempladas. De início, 

apontamos as reverberações sobre qual foi produzida primeiro, e ao final mais 

parecem ser concomitantes que outra coisa, e que por razões “diversas” a Estadia 

foi datada e impressa “abril-agosto, 1873”. Da “primeira”, estruturamos uma leitura 

de cada uma de suas prosas, “tecendo-lhes” um fio-condutor, um percurso 

“unificador” de textos que surgem ora como isolados por suas heterogeneidades 

entre si e internas e ora demonstram-se bastante coesos. Fato é que essas 

heterogeneidades radicais (MEIRA, 2002) são puramente inerentes ao perfil do 

poeta, não necessariamente recursos díspares, linhas divisórias e separatistas, ou 

seja, não se repelem entre si e não desconstroem “a unidade” discursiva, ao 

contrário, são umas das rupturas (Blanchot), são singularidades do poeta. Nesse 

laboratório da poese da Saison indicamos expressões e “criações” que se reafirmam 

ao longo das prosas, que demonstram a sutil e peculiar construção de Uma estação 

no inferno. E é por tratarmos uma figura tão singular que grafamos Uma estação no 

inferno, a palavra saison para a qual tinha uma predileção estranha (BAROSSO, 

1994, p. 363) e rascunhou à margem de alguns poemas a frase “para dizer que não 

é nada, a vida; eis pois as Estações” (BAROSSO, 1998, p. 381). Ainda na “Estação”, 

comentamos também dezenas de estudiosos que elaboraram “interpretações” sobre 

o “veneno” que abre a Noite do inferno e reaparece em outros textos, que parecem 

distanciarem-se, mas na verdade são identitárias. Ainda na Estação, iniciamos uma 

análise sobre o Oriente, espaço-tempo de sabedoria que Rimbaud também 

apresenta na prosa seguinte. Da “segunda” prosa, Iluminações, elegemos a(s) 

Cidade(s) para continuarmos as observações do Oriente apresentado por Rimbaud 

e a noção de não-lugar dessas representações e dessa(s) Cidade(s). A ideia de 
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observar o Oriente surgiu da mesma forma que outras palavras também nos 

chamaram a atenção. De algumas, mesmo en passant, realizamos alguns registros, 

a exemplo disso temos o tema música, que elencamos suas demasiadas 

ocorrências e formas — Ó Ruídos e Visões! — Villes [II] rugem melodiosamente, as 

festas, ressoam, grita, buzinam, orfeônicas e rumor, mugem, cantam, soluçam, brota 

a música desconhecida, festa da noite, burburinho. Músicas, festas e danças, o 

Sabá da Estadia, os Rolands das Iluminações. 

A decisão pelo título é muito instigante porque buscamos tanto algo que 

pudesse ser “interessante”, matutamos tanto como se quiséssemos encontrar algo 

distante do objeto, até que percebamos que é este circunscreve nossos passos. 

Rimbaud é o objeto. E Rimbaud se multiplica e nunca se repete em seus 

desdobramentos de ser todos (indefinidos) e por suas indecidibilidades, decidimos 

então por E Rimbaud se fez Rimbauds. 

Para Rimbaud ser, é ser e não ser. Ele se percebe constantemente dúbio. Ser 

poeta é estar poeta: é um estado e por ser estado, é uma passagem e não um 

propósito de vida. E o seu Adeus, o seu silêncio à literatura constituem-se em um 

não-estar poeta. Quando provocado acerca de poesias (e raramente respondia) 

afirmava não penso mais nisso. Ele é um eterno insatisfeito ou apenas um 

questionador da condição humana? Ou/e mesmo questionador da vida em si: la vrai 

vie est absente, (a verdadeira vida é/está ausente). Para ele ser é ser E não ser, 

vale dizer, Rimbaud rejeita em definitivo a tirania do “ou” validada noutro tempo no 

discurso de Hamlet, por exemplo, e, como um empreendimento visionário, adota a 

genialidade do E; esta sua opção/percepção do dúbio de estar vivo e/ou ser/estar 

humano (na língua francesa os verbos ser e estar, como na língua inglesa, são um 

só, être.), sua indecidibilidade decide-se pelos opostos. Essa indecidibilidade não o 

faz ponderar uma escolha entre os extremos duais e sim de usufruir de todas as 

antinomias possíveis, e assim, Rimbaud despensa a alternância do “ou”, decidindo-

se pela reintegração dos opostos, não pela diminuição dos diâmetros, mas pela 

aproximação de elos equidistantes. Ao dispensar a tirania do “ou” admite as adições 

do “e”. 

Este não deixa de ser um exame sumário. Pelo perfil panorâmico projeta 

(futuras) discussões: Rimbauds. Ser complexo é descrito assim pelo lusitano Senna:  
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Rimbaud não é um molho de varas, ao contrário de várias 
personalidades igualmente complexas; não que não seja, de facto e 
por inteiro, aquilo — Rimbaud é um caso excepcional de unidade e 
plenitude psíquicas [...] não pressentimos na sua personalidade 
qualquer lacuna, qualquer rarefracção, somos levados a defini-lo; e é 
pela mesma razão que, depois de defini-lo, ele será, sempre, tudo o 
que se tiver dito e, exatamente o contrário. (SENNA, 1994, p. 21, 22). 

 

Rimbauds, campo minado e de fronteiras móveis, permanece não para 

esclarecer, já deixou tudo claro: Manhã e Iluminações. 
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Anexo A 

 

Sonnet du trou du cul120 
 
 
Obscur et froncé comme un oeillet violet 
Il respire, humblement tapi parmi la mousse 
Humide encor d’amour qui suit la rampe douce 
Des fesses blanches jusqu’au bord de son ourlet. 
 
Des filaments pareils à des larmes de lait 
Ont pleuré sous l’autan cruel qui les repousse 
À travers de petits caillots de marne rousse, 
Pour s’aller perdre où la pente les appelait. 
 
Mon rêve s’aboucha souvent à sa ventouse ; 
Mon âme, du coït matériel jalouse, 
En fit son larmier fauve et son nid de sanglots. 
 
C’est l’olive pâmée, et la flûte câline ; 
Le tube d’où descend la céleste praline : 
Chanaan féminin dans les moiteurs enclos ! 
 
(RIMBAUD, 1998, p. 268). 

                                                            
120 Sonnet du trou du cul, original. Todos os poemas que se encontram em lingual francesa, nestes 
anexos, são originais, extraídos da obra de Rimbaud. 
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Anexo B 
 
 
Soneto do olho do cu121 
 
 
Obscuro e pregueado cravo violeta 
Respira, humildemente no meio da espuma 
Inda úmida de amor que em doce encosta ruma 
Da brancura da bunda à beirada da meta. 
 
Filamentos tais como lágrimas de leite 
Choraram, sob o vento cruel que os repele, 
Através de coágulos de barro em pele, 
P’ra se perder depois onde a encosta os deite. 
 
Mi’a boca se ajustou muita vez à ventosa 
Minh’alma, do coito material invejosa, 
Fez ali lacrimal e de soluços ninho. 
 
Azeitona em desmaio e taça carinhosa 
O tubo onde desce celeste noz gostosa 
Canaã feminino em suor muradinho! 
 
(SILVA, 2007, p. 6, 5). 

                                                            
121 Tradução de Marcos Silva, 2007. 
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Anexo C  
 
 
∞122 
 
 
Franzida e obscura flor, como um cravo violeta, 
Respira, humildemente anichado na turva 
Relva úmida de amor que segue a doce curva 
Das nádegas até o coração da greta. 
 
Filamentos iguais a lágrimas de leite 
Choraram sob o vento ingrato que as descarna 
E as impele através de coágulos de marna 
Para enfim se perder na rampa do deleite 
 
Meu sonho tanta vez se achegou a essa venta; 
Do coito material, minha alma ciumenta 
Fez dele um lacrimal e um ninho de gemidos. 
 
É a oliva extasiada e a flauta embaladora, 
O tubo pelo qual desce o maná de outrora, 
Canaã feminil dos mostos escondidos. 
 
(RIMBAUD, 1998, p. 269). 

                                                            
122 Versão de Ivo Barroso, que preferiu utilizar esse ícone já que esse poema assim foi separado de 
outros produzidos nessa mesma verve. 
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ANEXO D  
 
 
Chanson de la plus haute tour123 
 
 
Oisive jeunesse 
A tout asservie, 
Par délicatesse 
J'ai perdu ma vie. 
Ah ! Que le temps vienne 
Où les coeurs s'éprennent. 
 
Je me suis dit : laisse, 
Et qu'on ne te voie : 
Et sans la promesse 
De plus hautes joies. 
Que rien ne t'arrête, 
 
Auguste retraite. 
J'ai tant fait patience 
Qu'à jamais j'oublie ; 
Craintes et souffrances 
Aux cieux sont parties. 
Et la soif malsaine 
Obscurcit mes veines. 
 
Ainsi la prairie 
A l'oubli livrée, 
Grandie, et fleurie 
D'encens et d'ivraies 
Au bourdon farouche 
De cent sales mouches. 
 
Ah ! Mille veuvages 
De la si pauvre âme 
Qui n'a que l'image 
De la Notre-Dame! 
Est-ce que l'on prie 
La Vierge Marie? 
 
Oisive jeunesse 
A tout asservie, 
Par délicatesse 
J'ai perdu ma vie. 
Ah ! Que le temps vienne 

                                                            
123 Trata-se da 1ª forma publicada da qual temos conhecimento. 
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Où les coeurs s'éprennent ! 
 
Mai 1872.  
 
(RIMBAUD, 1994, p. 230, 232). 
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Anexo E  
 
 
L'Éternité124 
 
 
Elle est retrouvée. 
Quoi? — L' éternité. 
C’ est la mer allé 
Avec le soleil. 
 
Âme sentinelle 
Murmurons l’aveu 
De la nuit si nulle 
Et le jour en feu. 
 
Des humains suffrages, 
Des communs élans 
Là tu te dégades 
Tu voles selon. 
 
Puisque de vous seules, 
Braises de satin, 
Le Devoir s’exhale 
Sans qu’on dise: enfin. 
 
Là pas d’espérance, 
Nul orietur. 
Science avec patience, 
Le supplice est sûr. 
 
Elle est retrouvée. 
Quoi? — L' éternité. 
C’ est la mer allé 
Avec le soleil. 
 
Mai 1872. 
 
(RIMBAUD, 1994, p. 234). 

                                                            
124 Trata-se da 1ª forma do poema L’éternité. 
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Anexo F  
 
 
A ETERNIDADE125 
 
 
Achada, é verdade? 
Quem? A eternidade. 
É o mar que se evade 
Com o sol à tarde. 
 
Alma sentinela 
Murmura teu rogo 
De noite tão nula 
E um dia de fogo. 
 
A humanos sufrágios, 
E impulsos comuns 
Que então te avantajes 
E voes segundo... 
 
Pois que apenas delas, 
Brasas de cetim, 
O dever se exala 
Sem dizer-se: enfim. 
 
Nada de esperança 
E nenhum oriétur 
Ciência em paciência, 
Só o suplício é certo. 
 
Achada, é verdade? 
Quem? A eternidade. 
É o mar que se evade 
Com o sol à tarde. 
 
Maio 1872. 
 
(RIMBAUD, 1994, p. 234, 235). 

                                                            
125 Versão de Barroso para primeira forma de L’éternité. 
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Anexo G  
 
 
Elle est retrouvée!126 
Quoi? L' éternité. 
C est la mar mêlée 

Au soleil 
 
Mon âme éternelle, 
Observe ton voeu 
Malgré la nuit seule 
Et le jour en feu. 
 
Donc tu te dégages 
Des humains suffrages, 
Des communs élans! 
Tu voles selon... 
 
—  Jamais l' ésperance. 

Pas d' oriétur. 
Science et patience, 
Le supplice est sûr. 
 
Plus de lendemain, 
Braises de satin, 

Votre ardeur 
Est le devoir. 

 
Elle est retrouvée! 
— Quoi? — L' éternité. 
C' est la mer mêlée 

Au soleil. 
 
Mai 1872. 
 
(RIMBAUD, 1998, p. 172). 

                                                            
126 Trata-se da 2ª forma do poema L’éternité, integrado ao poema Alchimie du verbe, da Saison, por 
isso está sem o título. 
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Anexo H  
 
 
Achada, é verdade?127 
Quem? A eternidade. 
É o mar que o sol 

Invade. 
 
Observa, minh’alma 
Eterna, o teu voto 
Seja noite só 
Torre o dia em chama. 
 
Que então te avantajes 
A humanos sufrágios, 
A impulsos comuns! 
Tu voas como os... 
 
— Esperança ausente, 
Nada de oriétur 
Ciência em paciência, 
Só o suplício é certo. 
 
O amanhã não vem, 
Brasas de cetim. 
Deves o ardor 
Ao dever doar. 
 
Achada, é verdade? 
Quem? — A Eternidade. 
É o mar que o sol 

Invade. 
 

(RIMBAUD, 1998, p. 173). (Grifos do autor). 

                                                            
127 Trata-se da 2ª forma do poema L’éternité, integrado ao poema Alquimia do verbo, da Saison, por 
isso está sem o título. Tradução de Ivo Barroso. 


