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“Il n’y a qu’un Paris, dit-on aussi. Les étrangers le savent bien ; car c’est leur
ville de prédilection, leur patrie de cœur et d’esprit. L’homme riche qui se fait
vieux, et qui, après des longs voyages, a regagné le foyer de ses jeunes ans, ne
parle jamais de Paris sans une émotion que le souvenir des autres grands villes
qu’il a visitées ne lui inspire pas »
Édouard Gourdon
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Resumo

O presente trabalho tem como ponto de partida a obra Les lauriers sont coupés, do
escritor francês Édouard Dujardin. O livro, escrito em 1887, tornou-se conhecido somente em
1924, quando o escritor James Joyce declarou ter sido influenciado por essa obra para
escrever o monólogo de Molly Bloom, personagem de Ulisses, usando uma técnica chamada
monólogo interior, até então não utilizada por outro escritor. A ideia de escrever um livro em
que o personagem exibe o seu pensamento antes mesmo de sofrer alguma censura foi o que
quis Dujardin. Nascida no final do século, a obra possui características que o Movimento
Simbolista preconiza: a sinestesia, a musicalidade, o jogo de palavras. Em lugar do
sentimento, dos românticos, os sentidos. Para uma geração de escritores que viveu na cidade
de Paris no final do século, a metáfora cede lugar à metonímia. Neste sentido o autor é situado
como parte integrante do seu tempo no contexto do final do século XIX, sofrendo a influência
de Mallarmé e Wagner na construção do livro. A Canção dos Loureiros, título adotado na
tradução de Élide Valarini (1989) para a obra Les lauriers sont coupés, foi analisado
identificando-se elementos do Simbolismo e, ao mesmo tempo, procurando-se demonstrar que
o autor, na elaboração da obra, supõe que o leitor entre no pensamento do personagem usando
a técnica do monólogo interior. Além dessa análise, tornamos público um ensaio, que ainda
não havia sido traduzido para a língua portuguesa, no qual Dujardin, que viveu quase 90 anos,
pôde rever sua obra sendo crítico dele mesmo, explicando como surgiu a ideia da técnica e a
recepção dela perante seus pares.
Palavras chave: Literatura Francesa/ Édouard Dujardin/ Poesia.
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Resumé

Ce travail a comme point de départ l’oeuvre Les lauriers sont coupés, de l’écrivain
Edouard Dujardin. Le livre, écrit en 1887, n’est devenu connu qu’en 1924, lorsque James
Joyce a déclaré s’inspirer de cette œuvre pour écrire le monologue de Molly Bloom,
personnage d’Ulysse, en utilisant une technique nommée monologue intérieur, qu’aucun
écrivain n’avait jusqu’alors utilisée. Dujardin s’est proposé d’écrire un livre où le personnage
dévoile sa pensée avant même de subir une quelconque censure. Ecrit à la fin du siècle, Les
lauriers sont coupés présente des caractéristiques du symbolisme: la synesthésie, la
musicalité, le jeu de mots et la subtitution du sentiment, propre aux romantiques, par les sens.
Pour une génération d’écrivains ayant vécu à Paris à la fin du siècle, la métaphore est
remplacée par la métonymie. Dans ce sens, notre auteur se trouve inséré dans son temps,
c’est-à-dire, à la fin du XIXe siècle, subissant l’influence de Mallarmé et de Wagner dans
l’écriture de son oeuvre. A Canção dos Loureiros, titre de la traduction en portugais d’Élide
Valarini (1989), de l’oeuvre Les lauriers sont coupés, a été analysée, en essayant à la fois
d’identifier les éléments du Symbolisme et de montrer que l’auteur, en écrivant cette œuvre,
suppose que le lecteur, partage la pensée du personnage principal en employant la technique
du monologue intérieur. Outre cette analyse, nous faisons la traduction en portugais d’un
essai de Dujardin, qui n’avait pas été traduit jusqu’à présent et où il a pu lui-même revoir son
œuvre et où il explique comment il a eu l’idée de travailler la technique adoptée ainsi que la
réception de cette œuvre auprès de ses contemporains.

Mots clés: Littérature Française/Edouard Dujardin/Poésie

9

Lista de ilustrações
1. Palácio dos Festivais ............................................................................................................. 29
2. Foto da edição de Les lauries sont coupés de 1879, Editora Mercure de France ................. 41
3. Foto da escultura Apolo e Dafne de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) ........................... 49
4. Capas das edições brasileiras, traduções de Les lauriers sont coupés de 1879, Editora
Mercure de France .................................................................................................................... 51
5. Mapa de Montmartre em 1900 ............................................................................................. 88

10

Sumário

Introdução ...........................................................................................................................................12

1- O espírito da época no momento da criação de Les lauriers sont coupés .........................16
Paris simbolista: a cidade desejada ...........................................................................................16
A Revista Wagneriana............................................................................................................21
A Revista Independente .........................................................................................................23
“Os dois deuses de Dujardin: Wagner e Mallarmé”

......................................................... 24

Wagner – o músico .................................................................................................................25
Mallarmé – o poeta .................................................................................................................31

2 - O caminho do leitor no caminho do personagem ..............................................................35
Apresentação da obra ......................................................................................................................35
Leitura comentada da obra por capítulos .....................................................................................52
“... é o hoje; é o aqui; a hora que soa .......................................................................................56
“...já não tenho a minha parte?...” .............................................................................................62
“... com um amor devoto...” .......................................................................................................65
“... a mesma eterna comédia...” ................................................................................................ 67
“...quando uma vez enredados...” .............................................................................................69
“... amo mais a você...” ...............................................................................................................74
“...você é uma criança” ...............................................................................................................77
“ - Minha amiga, com o que sonha?”........................................................................................80
“Léa, você não quer?” .................................................................................................................84
3 – O autor como leitor ....................................................................................................................89
Relação de A canção dos Loureiros com o conto Histoire d’une journée ..........................89
Dujardin no espelho ...................................................................................................................93
O monólogo interior, sua aparição, suas origens, seu lugar na obra de James Joyce e no
romance contemporâneo. Édouard Dujardin,1931..................................................................98
4 – Conclusão ...................................................................................................................................137

11

5 – Referências .................................................................................................................................138
6 - Anexos ........................................................................................................................................144

12

Introdução

O presente trabalho tem por objeto de estudo o livro Les lauriers sont coupés, de
Édouard Dujardin, poeta, editor, escritor e dramaturgo que nasceu em Saint-Gervais-la-Forêt,
França, em 1861. Aos 24 anos, já era editor de uma revista que circulava em Paris com
interesse em divulgar o Simbolismo, movimento emergente que prenunciava mudanças nas
mais diversas áreas do conhecimento. O final do século XIX foi fértil nas experimentações
também na área da literatura. Muitos poetas, tomados pelo espírito da época, privilegiavam
uma “liberdade” de linguagem e do pensamento.
Entretanto, é interessante perceber que toda essa “liberdade” não era tão frouxa
assim... A música de Wagner liberava novas emoções, tão pouco controladas pelo indivíduo;
na literatura era importante saber fazer para (des)fazer o que havia sido regra até então. A
partir de Mallarmé, a construção poética da linguagem se deu num nível superior: o de
alcançar a poesia criando o poema e não o contrário. Qual a influência da música de Richard
Wagner e da poesia de Mallarmé no livro de Dujardin?
É desse período o livro de Dujardin: 1887, a primeira edição, publicada em revista,
durante os meses de maio a agosto. O enredo, aparentemente pobre, demonstra o interesse do
autor em exibir a linguagem, exibir o pensamento, sem cortes, sem ao menos pontuação; isso
através da técnica do monólogo interior. E, totalmente sintonizado com seu tempo, escreveu
Les lauriers sont coupés, um livro que só veio à tona mais de trinta anos depois de sua
primeira publicação, pela boca de um escritor irlandês que estava na moda por ter
revolucionado a literatura com a mistura de gêneros no seu livro Ulisses. Era James Joyce. Ele
admitiu, com a maior naturalidade, ter-se inspirado em Les lauriers sont coupés para escrever
o longo monólogo de Molly Bloom, no último capítulo de seu livro. E de que trata o
monólogo interior? Trata de exibir o pensamento do personagem através da exibição da
linguagem.
São, portanto, esse livro e seu autor, Les lauriers sont coupés, os principais objetos de
estudo deste trabalho. O autor é pouco conhecido no Brasil e até mesmo em seu país de
origem. Surgiu, daí, o interesse de, através de pesquisa, alargar o conhecimento sobre este
escritor que participou da vida literária francesa no final do século XIX, mas que influenciou
muitos autores da literatura contemporânea.
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A primeira estratégia escolhida foi “emoldurar” a obra: saber mais sobre o autor, a
época em que viveu e a sua interação com os autores da época. Descobrimos um ensaio que
ele escreveu – ainda inédito no Brasil – sobre a técnica utilizada em Les lauriers sont coupés.
O trabalho, escrito trinta e oito anos depois da primeira publicação da obra, faz com que o
autor seja crítico dele mesmo, mostrando, de forma documental, detalhes sobre a repercussão
da obra entre seus pares e como ele próprio definiu a técnica de sua autoria e projetada pela
confissão de Joyce sobre a influência de Dujardin.
Outros documentos foram sendo acrescentados a essa moldura. Para tanto, dividimos o
nosso trabalho em três grandes partes para orientar a sua leitura.
A primeira parte contemplou “O espírito da época no momento da criação de Les
lauriers sont coupés”: o Simbolismo que revelava características bem próprias do final do
século em Paris, cidade que passava por modificações estruturais - a construção dos bulevares
e a criação do metrô são exemplos - mas também recebia artistas vindos de todos os lugares
do mundo para “experimentar” e para registrar essas mudanças e sensações. Muitas delas
foram particularmente “cantadas” por Baudelaire nos Tableaux Parisiens. Dois personagens
ou duas personalidades muito caras a Dujardin que fizeram parte desse período, momento de
experimentação na cidade de Paris: Wagner e Mallarmé. Eles pretendiam provar a poesia
além da partitura e da letra. A poesia não era o que estava escrito no papel, mas algo que era
sugerido, sentido com todos os sentidos. Estava além da letra e da nota musical: estava além
da registro escrito, mas dependia dele para que numa terceira via a poesia se materializasse.
Mas como fazê-lo, isso que GOMES(1984) chama de “fazer poético”? Dujardin fez o seu
experimento: conseguiu escrever o pensamento e, num sentido inverso, ele partiu do que
estava se formando na cabeça do personagem para colocá-lo no papel e também alcançar a
poesia.
“O caminho do leitor no caminho do personagem” é a segunda parte deste trabalho.
O leitor brasileiro conhece de Dujardin duas traduções do livro Les lauriers sont coupés: uma,
A canção dos loureiros, de Élide Valarini (DUJARDIN, 1989) e Os loureiros estão cortados,
de Hilda Pedrollo (DUJARDIN, 2005). Neste espaço nos detemos sobre como se deu a
recepção dessa obra, no Brasil, através de resenhas, das capas dos livros, o porquê dos títulos
diferenciados. Com o objetivo de apontar características do Simbolismo e passagens muito
peculiares (quer seja por conta da tradução ou pelo ler e reler múltiplas vezes) retiramos
trechos que marcaram o feitio do livro A Canção dos loureiros, edição escolhida por nós
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como referência para este trabalho. Caminhamos com o personagem nos nove capítulos e
registramos sensações vividas pelo pesquisador tendo o texto como suporte. A teoria da
recepção e os estudos sobre a análise do discurso comprovam: cada leitor faz a sua leitura. O
interesse não é direcionar nem quebrar a magia do autor quanto aos “artefatos” que ele
utilizou para construir a obra. É somente uma tentativa de mapear pontos que vão além das
letras e que pertencem essencialmente ao universo querido do Simbolismo: a poesia que
perpassa pelos sentidos; dos olhos que leem o texto; dos mesmos olhos que leem uma
partitura: a música do texto como poesia.
Na terceira e última parte, “O autor como leitor”, apresentamos duas outras obras de
Dujardin: um conto, “A história de um dia”, do livro Les Hantises (DUJARDIN, 1897) e a
tradução do ensaio “O monólogo interior, sua aparição, suas origens, seu lugar na obra de
James Joyce e no romance contemporâneo” (DUJARDIN, 1931). Consideramos essas duas
referências importantes para fortalecer a compreensão da obra Les lauriers sont coupés de
Dujardin. A primeira traz elementos bem próximos de A Canção dos Loureiros; quase um
“rascunho” do percurso e do personagem de Les lauriers sont coupés; a segunda, um estudo
detalhado que o autor preparou visando a deixar para a posteridade explicações que somente
ele, por ter vivido atravessando o século (1861-1949), pôde ser crítico de sua obra.
Não menos importantes, para acrescentar conhecimento sobre Dujardin e a obra A
Canção dos loureiros são os anexos apresentados: as cartas que foram trocadas entre Édouard
Dujardin e o escritor Valéry Larbaud (ANEXO-A) que foi o assistente de tradução de Ulisses,
de James Joyce, para o francês. Ele foi o portador da “novidade” para a literatura francesa.
Dujardin sentia a necessidade de deixar registrado esse encontro de Larbaud com Joyce. Além
disso, Édouard Dujardin, que havia publicado a obra na Revista Independente em 1887 e em
livro pela Editora Mercure de France, em 1897 (juntamente com o livro de contos e outras
publicações de poemas) queria fazer uma edição de Les lauriers sont coupés em grande estilo,
apresentando a sua própria ressurreição. Pede a Valéry Larbaud para escrever um prefácio
(ANEXO-B) para essa edição que foi publicada em 1925 (DUJARDIN, 1925). Ainda nos
anexos encontra-se um texto escrito e cedido por Marie Dujardin à pesquisadora Carmen
Licari, (ANEXO-C) sobre três encontros que o casal teve com Joyce. O texto intitula-se Flash
sur James Joyce. Encontram-se também nos anexos duas cartas de George Moore (ANEXOD), poeta irlandês, que escreveu para Dujardin sua impressão quando da publicação seriada de
Les lauriers sont coupés em revista em 1887 e outra carta de quando foi publicado em livro,
em 1897. Essas cartas fazem parte da coleção dedicada à Literatura Francesa do Harry
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Hanson Center na University of Texas, Austin (ANEXO-E). Esse material foi escolhido
porque Édouard Dujardin cita as duas cartas de Moore no Ensaio sobre o monólogo interior:
“George Moore, com quem me correspondo desde 1886, me escreveu de Londres, em 17 de
maio de 1887, no momento em que o romance aparecia na revista...” ; “...e depois, dez anos
mais tarde, em 22 de julho de 1897, uma carta onde ele me dizia que eu havia encontrado a
forma mais original do nosso tempo...”. Por outro lado, também no Ensaio, ele se lastima de
não ter recebido registro escrito de Mallarmé: “...eu me arrependerei eternamente de que
Mallarmé me tenha dito e não me tenha escrito o que ele havia pensado do livro quando da
sua publicação na revista;” (DUJARDIN,1931).
Os retratos de Dujardin (ANEXO-F), feitos por pintores amigos dele, demonstram o
livre trânsito que ele tinha também na área das artes plásticas. Os registros de ToulouseLautrec, Volloton, Jacques-Émile Blanche e Anquetin estão contemplados nos anexos, na
“moldura” que projetamos para dilatar o olhar sobre o autor e o livro.
O trabalho que ora apresentamos segue, em grandes linhas, os pontos descritos nesta
introdução.
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1- O “espírito da época” no momento da criação de Les lauriers sont coupés

“... la nouveauté de la formule des Lauriers sont coupés est dans cette
prodigieuse délicatesse à saisir toutes les nuances de l´esprit, à mêler
le monde extérieur au monde intérieur, à noter en petites phrases
courtes, vives et légères, le perpétuel travail de volition, de réflexion,
d´inconscient, qui tisse et détisse sans fin des toiles presque
indistinctes au fond de notre âme”1.
Edmond Jaloux

Paris simbolista: a cidade desejada

Nous n`irons plus au bois, Les lauriers sont coupés. Esta é a primeira frase de uma
cantiga de roda francesa do século XIII. Parte dela foi utilizada por Édouard Dujardin para dar
nome ao seu mais novo livro publicado pela Revue Indépendante. O livro está emoldurado
pela cidade, Paris, no final do século XIX. Ela que exagera na sua grandiosidade, reformada
por Haussmann, com seus bulevares e cafés, jardins, vitrines e galerias. Paris que inspira o
mundo das artes e seu retrato é transferido para quadros e livros. As luzes da cidade, ainda a
gás, inebriam os passantes que descobrem as ruas e o interior das casas.
A cidade emoldura a vida de Daniel Prince, personagem principal do livro Les lauriers
sont coupés. Assim começa o livro: “Un soir de soleil couchant, d´air lointain, de cieux
profonds; et des foules confuses; des bruits, des ombres, des multitudes; des espaces
infiniment étendus; un vague soir...2” (DUJARDIN, 1925, p.29)

1

“A novidade da fórmula de Les lauriers sont coupés está na prodigiosa delicadeza em apreender todas as
nuances do espírito, a misturar o mundo exterior ao mundo interior, em anotar em pequenas frases curtas, vivas e
leves, o perpétuo trabalho de volição, de reflexão, do inconsciente que tece e desfaz sem fim os tecidos quase
vagos no fundo de nossa alma”. Tradução livre de Lisbeth Lima assim como todas as demais do presente
trabalho.
2

“Uma tarde de sol poente, de ar longínquo, de céus profundos; e de massas confusas; barulhos, sombras,
multitudes; espaços infinitamente estendidos; uma vaga tarde...”(p.15). Transcrito do livro A Canção dos
Loureiros, Editora Globo, 1989, tradução de Élide Valarini utilizada como referência base neste trabalho para as
citações em português do livro Les lauriers sont coupés, de Édouard Dujardin.
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A multidão, os barulhos e os grandes espaços, são novidade para os habitantes da nova
cidade que foi criada. Quarteirões inteiros foram destruídos para abrir os bulevares percebidos
pelos intelectuais e artistas da época. Baudelaire, no seu livro Fleurs du Mal (BAUDELAIRE,
2002), na segunda edição onde se inclui O Spleen de Paris - Pequenos Poemas em Prosa
(1868) - insere dezoito poemas sob o título Tableaux Parisiens3. A metamorfose da cidade, a
cidade transformada, mostra, através de alguns desses poemas, os que ficaram à margem: as
viúvas, os velhos, os mendigos, os que Baudelaire chama de exilados. Exilados da vida social
que a cidade, outra cidade, impõe mas também de paisagens antigas: as ruas deram lugar aos
carros, aos bondes...
Walter Benjamin, no seu texto Paris, capitale du XIX siècle, fala do poeta Baudelaire:
... avec Baudelaire, pour la première fois, Paris devient objet de poésie
lyrique. Cette poésie n´est pas art régional, mais plutôt le regard de
allégoriste qui touche la ville, le regard du dépaysé. C´est le regard du
flâneur dont la forme de vie enveloppe encore d´un éclat réconciliateur celle
du citadin de la grande ville, bientôt destinée à ne plus connaitre aucune
consolation. Le flâneur se tient encore sur le seuil de la grande ville, comme
sur le seuil de la classe bourgeoise. Aucune des deux ne l´a encore subjugué.
Ni dans l´une ni dans l´autre il n´est à l´aise. Il se cherche un asile dans la
foule”4 (BENJAMIN, 2009, p.133)

Ele fala do olhar do poeta que, através dos vidros das vitrines, olha a cidade. O
flâneur, poeta que olha, quer encontrar seu lugar na cidade, encontrando um lugar numa
forma (e não fôrma) de poesia nova: a que olha ao seu redor e vê com olhos de poeta. A
beleza e a morte estão próximas; a riqueza de uns e a desgraça de outros também se
correspondem. A correspondência entre o real e o mundo invisível é exaltada nesse período.
O olhar romântico já não é suficiente para muitos poetas e artistas da época que passam a
evocar o que vem de dentro, as sensações, o que vê de dentro, com os olhos do espírito
HUGO, 2010).

3

Os dezoito poemas de Tableaux Parisiens são: Paysage; Le Soleil; À une Mendiante rousse; Le Cygne; Les sept Vieillards;
Les Petites Vieilles; Les Aveugles; À une Passante; Le Squelette laboureur; Le Crépuscule du soir; Le Jeu; Danse macabre;
L'Amour du mensonge; XCIX (sans titre); C (sans titre); Brumes et Pluies; Rêve parisien e Le Crépuscule du matin.
4

“Com Baudelaire, pela primeira vez, Paris tornou-se objeto da poesia lírica. Esta poesia não é regional, mas antes de tudo
alegorista que toca a cidade, o olhar do exilado. É o olhar do flâneur no qual a forma de vida envolve ainda um resto
reconciliador, aquele do cidadão da grande cidade, logo destinado a não mais conhecer nenhuma consolação. O flâneur se
coloca ainda sobre a soleira da cidade grande, como sobre a soleira da classe burguesa. Nenhum dos dois o subjugou. Nem
num nem no outro ele está à vontade. Ele procura um refúgio na multidão”.
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Assim, também Dujardin, no seu livro Les lauriers sont coupés não só vê o que vem
de dentro, como cria o personagem Daniel Prince à sua “imagem e semelhança”, escrevendo o
pensamento do personagem; e, como num sopro divino, criando a criatura. É curioso verificar
que o personagem Daniel Prince possui aspectos físicos semelhantes aos do próprio Dujardin.
LICARI (1977), descobriu, entre os manuscritos de Dujardin, uma ficha explicativa, tal como
uma ficha técnica, apresentando vários dados sobre o personagem. A semelhança entre os dois
– criador e criatura - é enorme. Os dados que aparecem na ficha não se mostram claramente
no texto, mas serviram para o autor definir o personagem e se guiar por ele, montando o que
se faz hoje com o recurso da informática, nos jogos virtuais, o avatar5. Poder-se-ia pensar
também num clone, termo usado pela biologia molecular para designar um ser igual, nascido
de outro. O interessante é que não somente os traços físicos foram “copiados”, mas sua
ocupação (estudante de Direito), domicílio dos pais (Rouen) e profissão também.
A mudança que se via na cidade se instaurava também dentro das pessoas. Canteiro de
obras, com a construção do metrô, com a substituição da madeira aparente (colombage) das
casas pela pedra e tijolo evitando assim incêndios frequentes. Os interiores também ganham
novos valores:
“Um dos grandes méritos de Baudelaire foi o de ter feito da paisagem
urbana, das casas, dos quartos, dos « interiores », o objeto de sua
contemplação e de ter percebido até nas feiuras e nos disparates, analogias
secretas com suas próprias contradições. Na multidão, “este vasto deserto de
homens”, nas ruas das grandes cidades com fachadas de pedra e tijolo,
‘passeador solitário’ perdido na grande natureza transformada, fabricada,
desconhecida, ele foi o primeiro sem dúvida a se livrar ao que ele chama
“uma grande prostituição da alma” e de elevá-la até o estado de “comunhão
universal” onde sujeito e objeto se absorvem um no outro.” (RAYMOND,
1940, p.24)

O homem que passeia solitário, ou o promeneur solitaire, segundo RAYMOND, seria
o primeiro título pensado por Baudelaire para “batizar” seu livro As Flores do Mal.
“ As características do Simbolismo, o culto do vago, do mistério, a busca do
ideal, somados ao desejo de encontro da ‘ poesia pura’, tiveram como centro
irradiador a França, a partir de 1857, data da publicação d’As Flores do Mal.
Baudelaire é o primeiro grande nome do movimento, com sua poesia
visionária, que, a um só tempo, canta a vida artificial das metrópoles, o
desejo do desconhecido e o sonho de uma ‘pátria anterior’, de raiz
platônica.” (GOMES, 1984, p.25).

5

Avatar em informática é a representação gráfica, digitalizada, de uma pessoa em realidade virtual.
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No ano de 1886, Jean Moréas publica, no jornal Le Figaro, o Manifesto Simbolista,
que, por si só, “manifesta” o perfil dos que habitam esse momento.6 No livro Le Symbolisme,
Jean-Nicolas Illouz faz um estudo detalhado sobre essa época, explicando que geralmente o
manifesto simbolista é somente um marco histórico, pois o Simbolismo como movimento visa
características que aparecem antes e depois dessa data. É um movimento que inova e, mesmo
depois do século nascido, repercutiu nos poetas, transformando profundamente o sentido do
que deveria ser a poesia:

O Simbolismo tem isso em comum com outros movimentos de vanguarda,
que ele mostra, ao lado das ambições filosóficas constantemente
reivindicadas, um forte partido de inovações formais: trata-se, contra as
normas e os códigos acadêmicos, contra as convenções e os esquemas
herdados, de liberar o verso, de cultivar a obscuridade e de procurar a
indeterminação do sentido, de promover uma arte de “sugestão”, de valorizar
as qualidades “musicais” do poema, de trazer a seu cume a individualização
das formas, de requisitar para a arte todas as capacidades criadoras do
leitor... (ILLOUZ, 2004, p.12)7

Mas o Manifesto, como documento, traz a marca da história, com um título Manifesto Simbolista - com uma data (1886). Moréas diz, por exemplo, que “Uma nova
manifestação de arte era então esperada, necessária, inevitável. Esta manifestação, incubada
há muito tempo, acaba de nascer”.8 É também no Manifesto que o termo ‘Simbolismo’ se
instala : “Nós já propusemos a denominação de Simbolismo como a única capaz de designar
razoavelmente a tendência atual de espírito criador em arte. Esta denominação pode ser
mantida”.9 Interessante acrescentar que o livro Les lauriers sont coupés foi publicado na
Revista Independente seis meses depois, em maio de 1887. Esse dado situa historicamente o
livro de Dujardin muito próximo, em termos de data, do Manifesto Simbolista que teve a sua
efervescência em Paris, mas se estendeu a outros países, ecoando seus valores sobre a poesia e
a música. Illouz escreve:

6

Moréas, Jean. Le Figaro, le samedi 18 septembre 1886 ; Supplément littéraire, p.1-2.
“Le Symbolisme a ceci de commun avec d’autres mouvements “ d’avant-garde”, qu’il affiche, à coté des ambitions
philosophiques constamment revendiquées, un fort parti pris d’innovations formelles : il s’agit, contre les normes et les codes
académiques, contre les conventions et les schémas hérités, de libérer le vers, de cultiver l’obscurité et de rechercher
l’indétermination du sens, de promouvoir un art de la « suggestion », de valoriser les qualités « musicales » du poème, de
porter à son comble l’individualisation des formes, de requérir pour l’œuvre toutes les capacités créatrices du lecteur… »
7

8

Une nouvelle manifestation d'art était donc attendue, nécessaire, inévitable. Cette manifestation, couvée depuis longtemps,
vient d'éclore »
9
« Nous avons déjà proposé la dénomination de symbolisme comme la seule capable de désigner raisonnablement la tendance
actuelle de l'esprit créateur en art. Cette dénomination peut être maintenue”
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O Simbolismo abarca mais de quatro gerações de escritores, e o alargamento
de seu campo próprio é ainda amplificado pelo fato de que a partir de 1890 e
bem antes do século XX ele se estende também na Europa inteira e encontra
correspondência no conjunto das artes.” 10 (ILLOUZ, 2004, p.12)

O monólogo interior, a técnica criada por Dujardin no final do século XIX, portanto
inserida nesse contexto de mudanças, é justificada por ele mesmo:
“Une formule nouvelle tire son origine des nécessités de l’époque où elle
nait, et non de celles dont les préoccupations sont périmées, ni de celles
d’une époque à venir ; il y a là une loi de l’évolution littéraire qu’on s’étonne
de voir méconnue. Le monologue intérieur ne pouvait naitre à une époque où
l’évolution littéraire ne le comportait pas ; s’il est né en 1887, quelque
modeste qu’ait été cette naissance, c’est que l’évolution littéraire que s’est
produite à cette époque l’exigeait” (DUJARDIN, 1931, p.90)11.

Em 1922, Dujardin, em seu livro Les premiers poetes du vers libre, já havia escrito:

“...as formas poéticas, nós não nos cansaremos de repetir, não são o produto de vontades
individuais, mas de evoluções coletivas” (DUJARDIN, 1922, p.41).
Mais adiante no tempo, Robbet-Grillet complementa essa reflexão quando escreve:
« Sobre o que são agrupados os artistas, senão sobre a recusa de formas falidas que
procuravam lhes impor? As formas vivem e morrem, em todos os domínios da arte, e em todo
tempo, é preciso continuamente renová-las12”(ROBBE-GRILLET, 1963, p.145).
« O Simbolismo é uma grande corrente de espírito idealista. Para os
simbolistas, a poesia é um meio de conhecimento que leva ao
absoluto. Ela não se pretende descritiva, mas antes de tudo sugestiva

10

« Le symbolisme embrasse alors plus de quatre générations d’écrivains, et l’élargissement de son champ propre est encore
amplifié par le fait qu’à partir de la décennie 1890 et loin avant dans le XX siècle, il s’étend aussi à l’Europe entière et trouve
des ‘correspondances’ dans l’ensemble des arts ».
11

“Uma nova fórmula busca suas origens nas necessidades da época onde ela nasce, e não daquelas as quais as preocupações
foram ultrapassadas, nem daquelas de uma época futura; existe aí uma lei de evolução literária que causa espanto o seu
desconhecimento. O monólogo interior não poderia nascer numa época em que a evolução literária não o comportasse; se ele
nasceu em 1887, qual modesto tenha sido esse nascimento, é que a evolução literária que se produzia àquela época o exigia”.
12

« Sur quoi se sont toujours groupés les artistes, sinon sur le refus des formes périmées qu’on cherchait à leur imposer ? Les
formes vivent et meurent, dans tous les domaines de l’art, et de tout temps, il faut continuellement les renouveler. »
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musical, para alcançar, além das aparências, o mistério das coisas”
(LEUWERS, 1987, p. 79).13

A Revista Wagneriana

Édouard Dujardin foi editor de duas revistas (Revue Independente e Revue
Wagnerienne) que serviram como veículo para divulgar o movimento simbolista, o qual
trazia ainda como novidade o “versilibrismo” de que fala Dujardin no ensaio “Os primeiros
poetas do verso livre”:
“A Revue Wagnérienne foi fundada em 1885; e ninguém se espantará se é a
Wagner que devo minhas primeiras preocupações com o versilibrismo.
Muito cedo dissera a mim mesmo que à forma música livre de Wagner devia
corresponder uma forma poesia livre; em outras palavras, já que a frase
musical conquistara sua liberdade de ritmo, era preciso conquistar para o
verso uma liberdade rítmica análoga.” (MORETTO, 1989, p.217)14

Valéry Larbaud chama a atenção para as condições enfrentadas pelo Simbolismo, visto
que, como todo movimento de vanguarda, a resistência ou aceitação pelo novo se dava pela
adesão pessoal ao que surgia através de um número considerável de revistas e jornais que,
mesmo com tiragens pequenas, funcionava como veículo propagador das novas ideias:
“Mais on sait dans quelles conditions le mouvement symboliste se fit: à
l´insu du grand public, à l´écart de la grande presse quotidienne et des revues
à grand tirage, presque entre écrivains – et cela pendant des années (on peut
dire les vingt dernières du XIX siècle), jusqu´au jour où, presque subitement
sembla-t-il, nous assistâmes à son triomphe et vîmes les noms de Mallarmé
(mort) et des grandes précurseurs, (Rimbaud, Corbière, Ducasse, Larfogue)
dans des journaux et des revues qui, jusqu’alors, n´avaient connu que les
derniers Romantiques, les Parnassiens et les Naturalistes. »15(DUJARDIN,
1925, p.12).
13

« Le symbolisme est en fait un grand courant d’esprit idéaliste. Pour les symbolistes, la poésie est un moyen de
connaissance qui mène à l’absolut. Elle ne se veut pas descriptive, mais plutôt suggestive et musicale pour atteindre, au-delà
des apparences, le mystère des choses »
14

Essa obra de Fúlvia Moretto, Caminhos do Decadentismo Francês, traz vários textos sobre os escritores que vivenciavam o
momento de transformação na literatura e nos costumes no final do século; a dificuldade de nomear algo que era muito novo
está registrado nessa obra que é de extrema importância para quem estuda esse período na Literatura.
15
“Mas sabe-se em quais condições o movimento simbolista surgiu: fora do grande público, ao largo da imprensa cotidiana e
das revistas de grande tiragem, quase entre escritores – e isso durante anos, (pode-se dizer os últimos vinte anos do século
XIX) até o dia em que subitamente nós assistimos a seu triunfo e vimos o nome de Mallarmé (que já havia morrido) e dos
grandes precursores (Rimbaud, Corbière, Ducasse, Larfogue) nos jornais e revistas que até então só haviam conhecido os
últimos Românticos, os Parnasianos e os Naturalistas”. Trecho do prefácio que Valéry Larbaud escreveu para a edição de Les
lauriers sont coupés de 1925.
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O interesse pela música de Wagner nasce por volta de 1879, quando ele faz um curso
de História na Sorbonne e, em paralelo, se inscreve no Conservatório de Música. Tem como
colegas de turma Paul Dukas e Claude Debussy. A atração pela música de Wagner cresce de
tal forma que ele se desloca para a Alemanha, para a cidade de Bayreuth para assistir aos
concertos de Wagner durante anos seguidos. Foi lá que Édouard Dujardin conheceu Houston
Stewart Chamberlain, em 1884, que estudava a obra de Wagner há mais de dez anos. Depois
dos concertos de Bayreuth, muitas pessoas se dirigiam a Munique para as representações
“modelo”, ou seja, sem cortes, na íntegra. A amizade com Chamberlain durou 50 anos.
Édouard Dujardin publicou em 1943 o livro “Rencontres avec Houston Stewart Chamberlain”
(DUJARDIN, 1943). E foi dessa amizade que surgiu a ideia da criação da Revista
Wagnerienne. Segundo o próprio Édouard Dujardin, “ ...muitos franceses faziam essa viagem:
jovens compositores e amantes de música”. Neste livro Dujardin explica o que nutria a
criação da revista:
“L’objet de la revue ne fut pas, comme d’aucuns le cruent, de propager
l’œuvre wagnérienne, mais d’en pénétrer et d’en faire connaître la
signification profonde. Pour parler sans nuances, nous voulûmes, Chamberlain
et moi, répandre notre découverte : Wagner grand musicien? La chose était
trop évidente; mais Wagner grand poète; mais Wagner grand penseur ; mais
Wagner créateur d’une nouvelle forme d’art” (DUJARDIN, 1943, p.15).16

Segundo Dujardin, foi Chamberlain que convenceu um suíço “riquíssimo”, Agénor
Boissier, sobre a importância de criar uma revista dedicada a Wagner17.
Édouard Dujardin explica que foi em Londres, com apenas 20 anos, que ele conheceu
a obra de Wagner:
“…j’avais vingt ans; je n’avais entendu que les fragments joués dans les
concerts, et toute mon érudition relevait du livre de Schuré, le Drame
Musical ; des sujets même de quatre drames auxquels j’allais assister, je ne
savais que ce que rapportaient les analyses nécessairement sommaires de
Schuré ; quant à la langue allemande, je m’étais mis à l’apprendre, mais j’en
étais, je crois, à ma quatrième leçon ! Si on laisse au mot « comprendre » sa
signification courante, je puis dire que j’assistai, sans comprendre, à l’énorme
déroulement de ces quatre soirées. Mais l’œuvre répondait évidemment aux
plus profonds besoins de mon inconscient ; ce furent quatre soirées d’extase ;

16

“O objetivo da revista não era, como alguns acreditavam, de fazer propaganda da obra wagneriana, mas de penetrá-la e de
fazer conhecer a sua significação profunda. Para falar de suas nuanças, nós queríamos, Chamberlain e eu, alargar a nossa
descoberta: Wagner grande músico? A coisa era muito evidente; Wagner grande poeta; Wagner grande pensador; Wagner
criador de uma nova forma de arte”.
17
“O primeiro número foi publicado em fevereiro de 1885, na porta dos Concertos Lamoureux, au Châteaud’Eau”(COEUROY, 1965).
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j’étais pris dans le flux d’un océan ; et je suis resté pris toute ma vie18 »
(DUJARDIN, 1936, p.197)

A Revista Independente

Remy de Gourmont, no seu livro Le II ème Livre des Masques (GOURMONT, 1924),
dedica um artigo sobre a Revista Independente e explica que no primeiro fascículo o nome
dos colaboradores eram amados por alguns, mas todos tornados célebres.
Também editor da Revue Indépendante, Édouard Dujardin tinha consciência de que
não podia publicar “qualquer coisa”. É interessante ver como ele conduzia a Revista que
estava sob sua responsabilidade através de uma carta que ele endereçou aos seus leitores em 4
de outubro de 1886:
La Revue Indépendante ne sera ni décadente, ni déliquescente, ni symboliste,
ni rien de tel; elle sera progressiste avancée mais raisonnable; Huysmans,
Villiers, oui; Mallarmé, mais du Mallarmé fait exprès (...); - pas de Moréas,
pas de Floupette, pas de La Vogue. Je suis absolument résolu à maintenir la
revue dans cette voie: une revue de gauche; (...) ni de droite comme La
Revue des Deux Mondes, ni extrême gauche, ni intransigeante comme les
décadentes, mais de la bonne gauche. Que les personnes qui sont priées de
souscrire à La Revue Indépendante sachent bien qu´elles souscriront à une
revue avancée mais sérieuse, progressiste mais raisonnable, (...) quelque
chose qui a son succès dans sa valeur propre, quelque chose qui dure...
(BERTRAND, 2001, p.13)19

Falando de Mallarmé e da publicação de seus textos na Revue Independente MICHAUD
(1953), diz:
“... durant huit mois, de novembre 1886 à juillet 1887, il consent à livrer au
public, dans la même Revue Indépendante, les premiers fruits de ses
méditations. Fait significatif, à cette époque il se tourne vers la prose.
18

“... eu tinha vinte anos; eu só tinha escutado os fragmentos tocados nos concertos, e toda minha erudição vinha do livro de
Schuré, o Drame Musical; dos assuntos dos quatro dramas aos quais eu ia assistir eu sabia somente aquilo que diziam
sumariamente as análises de Schuré; quanto à língua alemã, eu tinha começado a estudar, mas eu estava, eu acredito, na
minha quarta lição! Se se considera a palavra compreender na sua significação básica, eu posso dizer que assistia, sem
compreender, ao enorme espetáculo dessas quatro noites. Mas a obra respondia evidentemente às mais profundas
necessidades do meu inconsciente; foram quatro noites de êxtase; eu estava tomado como num fluxo de um oceano; e fiquei
preso toda a minha vida.”
19

“A Revue Indépendante não será nem decadente, nem arruinada, nem simbolista, nada disso; ela será progressista;
avançada, mas comedida; Huysmans, Villiers, sim; Mallarmé, mas Mallarmé sob encomenda(...); nada de Moréas, nem
Floupette, nem La Vogue. Eu estou absolutamente decidido a manter a revista nessa linha: uma revista de esquerda; (...) nem
de direita como a Revue des Deux Mondes, nem extrema esquerda, nem intransigente como os decadentes, mas da boa
esquerda. Que as pessoas que querem assinar a Revue Indépendante fiquem sabendo que ela assinarão uma revista avançada
mas séria;progressita mas comedida(...) alguma coisa que tenha sucesso a partir de seu próprio valor, algo que perdure...”
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Renoncerait-il à la poésie ? Certes, non. Mais il pense alors qu’avant de se
mettre définitivement à la composition de l’Oeuvre, il lui faut encore
élucider ces ‘quelques idées qui (le) hantent, encore incomplètes ou
troubles’. Il s’agit pour lui d’apporter à la poésie ‘une noble opération
complementaire’ en s’adonnant à la critique. De là une première série
d’articles qui, réunis par la suite à d’autres écrits, constitueront le recueil de
Divagations20 » (MICHAUD, 1953, p. 135)21.

Depois de deixar a direção da Revue Indépendante, Édouard Dujardin trabalhou num
ofício que nada tinha a ver com a literatura, mas, em paralelo, prosseguia escrevendo peças
para teatro e retomou seus estudos sobre a história das religiões, que havia abandonado
quando chegou à Paris.

Os dois deuses de Dujardin : Wagner e Mallarmé

O fato de Édouard Dujardin ter escolhido uma canção popular para dar título ao livro
que, pela sua linguagem, modificou o modelo de romance até então usado parece uma
contradição, mas não é. A canção está na memória dos franceses que a cantaram na escola, na
rua, entre amigos. A melodia encanta com flauta da renascença. Lembra outras danças de roda
como a Sardane, que é executada no sul da França e arrebata os que estão próximos para
também dançarem ao som encantatório da flauta. Édouard Dujardin publica Les lauriers sont
coupés em pleno movimento simbolista que prega aos artistas, como no poema de Verlaine
“Art poétique” (VERLAINE, 1943): “De la musique avant toute chose” (“a música antes de
qualquer coisa”), “Le rêve au rêve et la flûte au cor!” (“O sonho ao sonho e a flauta ao
coração”), “De la musique encore et toujours!”(“A música ainda e sempre”).
De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

20

Os artigos escritos por Mallarmé encontram-se no segundo volume da Obra Completa de Mallarmé(2003, p. 81), assim
como 5 cartas trocadas entre Mallarmé e Dujardin; todas tratando sobre assuntos realcionados aos artigos para a Revista.
21
« … durante oito meses, de novembro de 1886 à julho de 1887, ele torna público, na mesma Revista Independente, os
primeiros frutos de suas meditações. Fato significativo, nessa época ele se dedica à prosa. Estaria ele renunciando à poesia?
Certamente, não. Mas ele pensa então que antes de se dedicar definitivamente à composição da Obra, ele precisa ainda
elucidar ‘algumas ideias que o perseguem, ainda incompletas ou confusas. Trata-se para ele de trazer para a poesia ‘ uma
nobre operação complementar’ entregando-se à crítica. A partir de entaão um asérie de artigos que, reunidos em seguida a
outros escritos , constituirão a compilação de Divagações”.
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Il faut aussi que tu n'ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise :
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l'Indécis au Précis se joint.
C'est des beaux yeux derrière des voiles,
C'est le grand jour tremblant de midi,
C'est, par un ciel d'automne attiédi,
Le bleu fouillis des claires étoiles !
Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, rien que la nuance !
Oh ! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor !
Fuis du plus loin la Pointe assassine,
L'Esprit cruel et le Rire impur,
Qui font pleurer les yeux de l'Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine !
Prends l'éloquence et tords-lui son cou !
Tu feras bien, en train d'énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où ?
O qui dira les torts de la Rime ?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime ?
De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux à d'autres amours.
Que ton vers soit la bonne aventure
Eparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.

Wagner – o músico

Édouard Dujardin, tomado pela música de Wagner que intencionava transformar a
letra da língua na letra da música, conquistou poetas como Mallarmé e Baudelaire, na
composição, no sentido de construção do poema. Escreve-se abandonando a rima e obtém-se
o ritmo, a música. Assim Dujardin criou a técnica do monólogo interior. Seu objetivo era
escrever frases curtas, como se estivesse escrevendo notas musicais. Uma música. As frases
curtas seriam os “motivos” criados por Wagner que tinham um sentido semelhante quando da
criação do monólogo por Dujardin. O motivo, na música, era pequenos trechos que
ultrapassavam eles próprios e remetiam a emoções maiores. A respeito do motivo na música,
do qual fala Wagner, Édouard Dujardin explica:
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“Le motif en musique, dans l´acception la plus courante, s´entend d´une
phrase très courte, si courte que´elle peut se reduire à deux notes, parfois à
un seul accord, - cela par opposition avec la phrase plus ou moins longue des
melodies, chansons populaires ou airs d´opéra...” (...) À l´état pur, le motif
wagnérien est une phrase isolée qui comporte toujours une signification
émotionnelle, mais qui n´est pas relié logiquement à celles qui suivent, et
c´est en cela que le monologue intérieur en procède22”. (DUJARDIN, 1931,
p. 54).

Édouard Dujardin acrescenta, em seguida, a semelhança entre o motivo de Wagner e o
monólogo interior, quando a forma e o conteúdo se amalgamam:
“De même que le plus souvent une page de Wagner est une succession de
motifs non développés dont chacun exprime un mouvement d´âme, avec cette
ressemblance qu´elles ne sont pas liées les unes aux autres suivant un ordre
rationnel mais suivant un ordre purement émotionnel, en dehors de tout
arrangement intellectualisé23” (DUJARDIN, 1931, p.55)

Édouard Schuré, estudioso de Wagner, no livro Le Drame Musical, desenha o perfil
desse músico e suas obras:
“Si ses oeuvres ont fait leur chemin, c’est par leur propre force. Car, malgré
le goût croissant du public allemand pour sa musique et ses poèmes, il
renonça vers la fin de sa vie, à tout rapport avec les théâtres existants. Une
conviction s’était formée dans son esprit pendant sa longue carrièrre, c’est
que les conditions premières de nos théâtres d’opéra s’opposent aux
innovations fécondes et décisives. Il comprit qu’une institution avant tout
industrielle et commerciale, qui doit gagner le plus d’argent possible pour
subsister, ne peut servir loyalement le grand art. Il avait constaté aussi que
l’habitude des répresentations quotidiennes ravale souvent le théâtre à un
divertissement frivole »24. (SCHURÉ, 1926, p.293)

Em 1871, Wagner escolhe uma pequena cidade na Alemanha, Bayreuth, para ser a sua
nova sala de Ópera não somente porque estava proibido de tocar na França, mas por razões
22

“O motivo na música, na acepção mais frequente, compreende-se de uma frase muito curta, tão curta que pode se reduzir a
duas notas, às vezes a um só acórdão, - isto em oposição com a frase mais ou menos longa das melodias, canções populares
ou árias de óperas (...) No estado puro, o motivo wagneriano é uma frase isolada que comporta sempre uma significação
emocional, mas que não está ligada, logicamente, às que a seguem, e é nisso que o monólogo interior procede”.
23

“Mesmo que frequentemente uma partitura de Wagner seja uma sucessão de motivos não desenvolvidos nos quais cada um
exprime um movimento da alma, eles se assemelham porque não são ligados uns aos outros seguindo uma ordem racional,
mas seguindo uma ordem puramente emocional, alheia a toda organização intelectualizada”.
24
Se suas obras fizeram seu caminho, é por sua própria força. Porque, apesar do gosto crescente do público alemão por sua
música e seus poemas, ele renunciou no fim de sua vida toda relação com os teatros existentes. Uma convicção estava
formada no seu espírito durante sua longa carreira, é que as condições primeiras dos nossos teatros de ópera se opõem às
inovações fecundas e decisivas. Ele compreende que uma instituição antes de tudo industrial e comercial, que deve ganhar o
máximo de dinheiro possível para subsistir, não pode servir lealmente a grande arte. Ele tinha constatado também que o
hábito das apresentações cotidianas rebaixa frenquentemente o teatro a uma diversão frívola”.
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pessoais: a exigência desse músico que pretendia que a música atingisse a alma. Segundo
explica SCHURÉ, a construção de nossas salas de ópera não correspondiam às suas intenções
estéticas:
Enfin la construction même de nos salles d’opéra ne répondait nullement à ses
intentions esthétiques. Ainsi naquit peu à peu dans son esprit l’idée de fonder
une institution entièrement distincte de nos théâtres, par l’esprit comme par la
forme, par le genre des représentations comme par la structure de l’édifice. –
Un artiste en possession d’une grande renommée obtient de la municipalité
d’une petite ville la cession d’un terrain comprenant une colline et ses
alentours. Il fait appel ensuite à tous ceux qui s’intéressent à son art et
organise une souscription pour la construction d’un nouveau théâtre. Ce
théâtre est destiné à des représentations extraordinaires, n’ayant lieu qu’une
fois par an, en été, et portant le caractère de grandes solenités artistiques qui
réuniront de point divers les amis de l’art sérieux. Pour inaugurer, on y
représentera en une soirée et trois après-midi successives une tétralogie
consistant en quatre drames chantés avec accompagnement de grand orchestre
et mis en scène avec toute la splendeur décorative que comportent les
ressources actueles. – Un tel projet, à coup sûr, a paru d’abord bien étrange et
bien osé. Et pourtant il a été mis à exécution25 (SCHURÉ, 1926, p. 293).

A construção do anfiteatro é minuciosamente descrita por SCHURÉ que justifica o
objetivo de Wagner quando da execução do drama musical: “para que a alma entre num
estado de semi-sonho visionário”. Os detalhes arquitetônicos que se prestam a dar uma
melhor acuidade ao espetáculo com a intenção de se construir uma sala para “ver a música” é
um retrato fiel de uma das características mais fortes apreendidas com o Simbolismo: a
sinestesia.
Le nouveau théâtre de Bayreuth s’élève sur une colline en pente
douce, à vingt minutes de la ville et de ce monticule domine la contrée. Le
principe géneral qui a présidé à sa construction a été de conformer l’intérieur
25

Enfim a construção de nossas de ópera de nenhuma maneira a suas intenções estéticas. Assim nasceu pouco a pouco na sua
mente a ideia de fundar uma instituição inteiramente distinta dos nossos teatros, tanto no espírito quanto na forma, tanto pelo
gênero de representações quanto pela forma do edifício. Um artista renomado obtém da municipalidade de uma pequena
cidade a concessão de um terreno compreendendo uma colina e os seus entornos. Depois, ele pede a todos que se interessam
por sua arte e organiza um abaixo assinado para a construção do novo teatro. Esse teatro está a apresentações extraordinárias,
somente uma vez por ano, no verão, e portando o carater de grandes solenidades artisticas que reunirão de vários lugares os
amigos da arte séria. Para inaugurar, será apresentado uma noite e três tardes sucessivas uma tetralogia consistindo em quatro
dramas cantados com acompanhamento de grande orquestra e representado com todo o esplendor decorativo que comporta os
recursos atuais. Um projeto assim, à primeira vista, pareceu, antes de tudo, bem estranho e ousado. Entretanto, ele foi posto
em execução.
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de l’édifice aux besoins esthétiques les plus élevés du spectatuer moderne.
De ce principe découlait une première necessité, celle de rendre l’orchestre
invisible. De quoi s’agit-il au théâtre ? De disposer l’œil du spectateur à la
vision précise d’une image scénique, et, par conséquent, de détourner son
attention de tous les objets réels qui pourraient s’interposer entre lui et cette
image. Alors seulement l’édifice répondra à sa destination et sera, selon la
signification même du mot grec, un teatron, c'est-à-dire une salle pour voir.
Or tous les théâtres actuels l’ont l’inconvénient de détourner le spectateur
d’une telle disposition par la vue de l’orchestre et par la structure de la salle,
car ils semblent plutôt faits pour laisser aux spectateurs le plaisir de se
regarder entre eux que pour concentrer leur attention sur la scène. Ici, au
contraire on voulait avant tout produire la plus grande ilusion possible,
enlever le spectateur à tout souvenir de la réalité, et provoquer en lui un état
d’âme favorable à la vision des choses idéales.
La salle a la forme oblongue d’un secteur de cercle, comprenant
environ le sixième de la circonférence. Les gradins s’y élèvent en
amphithéâtre à la manière antique, mais avec une inclinaison plus legère, et
se terminent en haut par un seul rang de loges. Les côtés de la salle sont
formés par une série de parois parallèles à la scène, et terminées chacune par
une colonne décorative. Le spectateur, assis en un point quelconque de cet
amphithéâtre, se trouve ainsi comme sous la collonade d’un vaste portique
qui se rétrécit graduellement, et aboutit au cadre scénique.
De distance en distance, ces colonnes s’échelonnent à droite et à
gauche, le long des gradins. La ligne de leurs soubassements correspond à la
ligne de la rampe. Pilastres et colonnes forment donc à la scène une série de
cadres successifs dont la perspective l’isole complètement. De là, une
illusion d’optique qui fait paraître la scène plus éloignée et les personnages
plus grands que nature. L’orchestre invisible est ici l’abîme mystique qui
sépare le monde idéal du monde réel. Les harmonies qui s’en échappent et
qui roulent de portique en portique semblent venir de partout et de nulle part.
Sous les effluves pénétrants, l’âme entre dans un état de demi-rêve
visionnaire. Elle pourrait se croire dans un des ces temples antiques, où à
certains jours, autours des initiés, trépieds, colonnes et statues entraient en
vibration et se mettaient à résonner sous un soufle inconnu. Et, lorsque enfin
la toile se lève, le spectateur est preparé à la vision des plus merveilleux
spectacles.26 » (SCHURÉ, 1926, p. 294).
26

O novo teatro de Bayreuth fica sobre uma pequena colina em declive a vinte minutos da cidade e desta elevação
domina o lugar. O principio geral que conduziu a sua construção foi de dispor o interior do edifício as necessidades estéticas
as mais elevadas do espectador moderno. Deste princípio fluía uma primeira necessidade, aquela de tornar a orquestra
invisível. Como fazer isto num teatro? Trata-se de direcionar o olho do espectador a uma visão precisa de uma imagem
cênica e por conseguinte, de desviar sua atenção de todos os objetos reais que poderiam se colocar entre ele e esta imagem.
Somente assim o edifício irá responder o seu objetivo e será segundo o significado da palavra gregra um teatron, quer dizer,
uma sala para ver. Ora, todos os teatros atuais tem o incoveniente de desviar o espectador de tal posição da orquestra e pela
visão da sala porque eles parecem ter sido feitos para deixar aos espectadores o prazer de se olhar mais entre eles do que
concentrar a atenção sobre a cena. Aqui, ao contrário, pretendia-se antes de tudo produzir a maior ilusão possível, retirar do
espectador toda lembrança da realidade e provocar nele um estado de espírito propício a visão das coisas ideais.
A sala tem a forma oblonga, de um setor de círculo compreendendo aproximadamente um sexto da circunferência.
As bancadas se elevam num anfiteatro à moda antiga, mas com uma inclinação mais leve e acabam no alto com uma fileira
de lugares. Os lados da sala são formados por uma série de paredes paralelas a cena, e terminam cada uma por uma coluna
decorativa. O espectador, sentado num lugar qualquer deste anfiteatro, se encontra como sob a coluna de um grande portal
que diminui gradualmente, e acaba no cenário.
Em intervalos essas colunas se distribuem a direita e a esquerda ao longo das arquibancadas. A linha de suas bases
correspondem a linha da rampa. Pilastras e colunas formam então na cena uma série de quadros sucessivos, onde a
perspectiva o isola completamente. De lá, uma ilusão de ótica faz parecer a cena mais longe e os personagens maiores do que
o tamanho natural. A orquestra invisível é aqui o abismo místico que separa o mundo ideal do mundo real. As harmonias que
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Palácio dos Festivais em Bayreuth, Alemanha.

O Palácio dos Festivais, como é chamado, foi inaugurado em 13 de agosto de 1876
com a apresentação de L’Or du Rhin. A título de curiosidade estava presente na inauguração o
então Imperador do Brasil,

Dom Pedro II. Para os aficionados em Wagner o lugar é

conhecido como “colina sagrada”27.
ADLER(1909), explica que as grandes cidades, como suas numerosas atrações não
eram um “terreno propício” para as apresentações. Ele queria que o lugar e o seu entorno
tivesse uma bela paisagem e um lugar de repouso.
DUJARDIN (1913), escreveu um poema dedicado a Wagner, o músico que ele
admirava dizendo que tinha “aspiração pelos hinos absolutos” (Aspiration à des hymens
absolus).28

escapam e que fogem de portal em portal parecem vir de todo lugar e de lugar nenhum. Sob o cheiro penetrante, a alma entra
num estado de quase sonho visionário. Ela poderia acreditar que estaria num deses templos antigos onde algum dia entre os
iniciados, trepidam, colunas e estátuas entram em vibração e ressoam sob um sopro desconhecido e logo que enfim a cortina
se levanta o espectador está preparado para a visão do mais maravilhoso espetáculo”.
27
Wagner morre em 1883, mas os espetáculos em Bayreuth continuaram sob a direção de sua mulher.
28

Esse poema e o que Dujardin fez em Homenagem à Mallarmé foram reunidos no livro Poésies. Ele fez uma compilação
de poemas esparsos publicados anteriormente somente em Revistas da época.
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HOMMAGE A WAGNER (1886)

Ainsi le morne dieu connaissant la Fin proche,
Entrevoyant la fin des grands Ors superflus.
S'acheminait vers les achèvements voulus ;
- Ainsi Tristan criait au jour son long- reproche,
Et son désir au jour mauvais plus ne s'accroche,
Aspiration à des hymens absolus;
- Ainsi le Pur, on qui les Mondes ne sont plus,
Planait, extatique Colombe, sur la Roche…
O mépriseur, nieur serein, ô attesté
Blasphémateur de l'ordinaire, en l´unité
Vivant, ô découvreur des réels récifs, Mage,
A nous, ainsi, l'esprit hautain et le pervers
Génie, ainsi le rêve et la non-vaine image
Et l'idée où se meut l'autre et l'autre univers !

A diferença entre ópera e drama musical, segundo Wagner, é que a ópera é um gênero
constituído de trechos sucessivos onde a música, ditando a escolha das estruturas, prevalecia
sobre o texto, impedindo toda a unidade dramática. O drama musical é justamente o contrário:
o poema – a expressão da ideia – impõe suas leis à música, tornando-se comentário e
prolongamento do texto, onde as estruturas são chamadas de “abertas” pois elas não ficam
presas à música.
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Mallarmé – o poeta
GOMES (1984) explica que “Mallarmé, por sua vez, é quem realmente revoluciona a
poesia simbolista, graças à concepção espacial do poema e às originais ideias sobre a relação
poesia-música”.
Dujardin participava das reuniões na casa do amigo e poeta Mallarmé, nas noites de
terça-feira, na Rue de Rome, em Paris. Não era tão suntuoso quanto o “Palácio dos Festivais”,
construído por Wagner, mas o apartamento de Mallarmé era um templo que abrigava os
escritores29. Geneviève Mallarmé, sua filha, descreve em detalhes esse lugar:

“Tout de suite, après le dîner, on préparait la petite salle à manger, car
beaucoup, bien qu’ayant pour la plupart Paris à traverser, arrivaient tôt. On
pliait sur elle-même en demi-cercle la table ancienne Louis XVI, afin de
donner plus de place, on y disposait le vieux pot de chine plein de tabac dans
lequel chacun puiserait tout à l’heure, le papier à cigarrettes, un bouquet.
Tout autour de la table on rangeait les chaises, serrés entre elles, car la
chambre était petite et les coups de sonnette nombreux. On arrangeait la
suspension de la lampe dont un volant de crépon japonais adoucissait la
clarté. Lilith, sur un coin de l’antique buffet, regardait ces arrangements. On
sonnait, père ouvrait la porte lui-même, ou moi s’il parlait… »30
(MICHAUD, 1953, p. 132)

O encontro

de Mallarmé com a música de Wagner foi assim descrito por

Michaud:
“En ces premiers mois de 1885, la publication des nouveaux poèmes de
Mallarmé, en dépit de leur caractère provocant et de réactions qu’ils
suscitent, est partiellement étouffée par le bruit fait alors autour d’un
nouveau dieu, Richard Wagner. La mort de celui-ci, deux ans plus tôt, avait
attiré à Munich et a Bayreuth un flot d’admirateurs étrangers, parmi lesquels
29

Gustave Kahn fala dos muitos admiradores novos; e, por volta de 1886 o número de frequentadores aumentou: os poetas
simbolistas, os críticos, os diletantes desejosos de se encontrar com um grande poeta e jovens escritores indiferentes à arte de
Mallarmé, mas esperançosos de conquistar um lugar no clã literário, porque contava muito ser convidado nas “terças” de
Mallarmé(KAHN,1925)
30

Imediatamente, após o jantar, nós preparávamos a pequena sala de jantar, porque muitos, mesmo tendo, para a maioria, que
atravessar Paris, chegavam cedo. Dobrava-se a mesa antiga, estilo Luis XVI, em semi-círculo com o objetivo de ter mais
espaço, e nela colocávamos o velho pote chinês cheio de fumo no qual cada um pegaria o papel de cigarros e o fumo. Em
torno da mesa se arrumava as cadeiras, bem próximas, porque o lugar era pequeno e os toques da campainha eram muitos.
Arrumava-se a lâmpada com papel crépon japonês para diminuir a luminosidade. Lilith, num canto do antigo móvel, olhava
essa organização. Tocava-se a campanhia, meu pai abria a porta ele mesmo, ou eu se ele conversava...”
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Edouard Dujardin, accompagné de quelques jeunes poètes de ses amis. De
retour en France, celui-ci fonde la Revue Wagneérienne, dont il est bien près
d’offrir à Mallarmé la direction morale. Peut-être craint-il au dernier moment
le scandale. Du moins la rédaction sra-t-elle presque exclusivement assuré
par ceux qui déjà se plaisent à s’appeler eux-mêmes les ‘mardistes’. Ainsi
commence à s’affirmer l’influence directe de Mallarmé influence qui
bénéficiera en même temps de la mode wagnérienne. Il ignore pourtant à peu
près tout de Wagner. C’est Dujardin qui le lui révèle, le Vendredi-Saint, en
l’entraînant en compagnie de Huysmans chez Lamoureux, dont il devient
aussitôt un adepte assidu. Si bien que, moins de six mois après, sur les
instances de Dujardin, il publie dans la revue une longue étude en prose :
Richard Wagner, rêverie d’un poète français.31 (MICHAUD, 1953, p.120)

O lugar de Mallarmé entre os parnasianos é descrita por Gomes e Illouz:
“...os parnasianos, preocupados em mostrar os objetos, restringiam o campo
de ação do leitor, que os privava do ‘delicioso prazer de julgar que está
criando’ , ou seja, que se limitava imaginativamente, no instante em que o
poeta lhe fechava o campo visual, impedindo-o de criar sobre a massa
metafórica. Para o poeta francês, o segredo está em sugerir, o que se
consegue através do adequado e ‘ perfeito uso’ do símbolo. (GOMES, 1984).

« La place de Mallarmé dans le Symbolisme est sur ce point révélatrice :
Mallarmé est situé en amont du mouvement, puisqu’il appartient à une
génération antérieure à la génération symboliste et que ses premières œuvres
se rattachent encore au Parnasse ; mais il est tout autant une figure centrale
de la nouvelle école, dans la mesure où il lui sert constamment de
référence » (ILLOUZ, 2004, p.10).32

Dujardin, no livro Mallarmé par un des siens descreve o valor que possuía a “vida
interior” na escrita dos poetas dessa época:
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Nesses primeiros meses de 1885, a publicação dos novos poemas de Mallarmé, apesar de seu carater provocante e de
reações de que eles suscitam, é parcialmente abafada pelo barulho em torno de um novo deus, Richard Wagner. A morte dele,
dois anos anos tinha levado a Munique e a Bayreuth uma onda de admiradores estrangeiros, entre os quais Édouard Dujardin,
acompanhado de alguns jovens poetas seus amigos. De volta a França, ele cria a Revista Wagneriana, cuja direção moral ele
está bem próximo de oferecer a Mallarmé. Talvez temesse ele no último momento o escândalo. Ao menos a redação seria
assegurada quse exclusivamente por aqueles que já se tinham o prazer de serem chamados “mardistes”. Assim começa a se
afirmar a influência direta de Mallarmé esta que beneficiará ao mesmo tempo da moda wagneriana. Ele ignora quase tudo
sobre Wagner. É Dujardin que lhe revela, na Sexta-feira Santa o ensinando em companhia de Huysmans em Lamoureux, do
qual ele se torna cedo um adepto assíduo. Embora que, menos de seis meses após com o apoio de Dujardin, ele publica na
revista um longo estudo em prosa: Richard Wagner, rêverie d’un poète français.
32

O lugar de Mallarmé no Simbolismo é, sob este ponto de vista, revelador: Mallarmé está situado acima do movimento, pois
ele pertence a uma geração anterior à geração simbolista e que suas primeiras obras se ligam ainda ao Parnaso; mas ele é
também uma figura central da nova escola, na medida em que ele é citado constantemente como referência.
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« Le monde extérieur n’existait pour Mallarmé qu’en tant qu’il était le
symbole du monde des idées ; il n’existe pour les jeunes gens que nous
étions en 1885-86 qu’en tant qu’il est conçu par l’esprit. Le monde extérieur
est un décor qui se monte et démonte à la commande du poète. Répéterai-je
qu’il n’est question que de l’âme dans la littérature de cette époque ? C’est
avec l’entier assentiment de notre volonté que nous nous laissons emporter
par la nécessité passionné que nous ramenait vers la vie intérieur…
(DUJARDIN, 1936, p.93)33

O poema abaixo, dedicado à Mallarmé, faz referência aos passeios de barco que
Mallarmé fazia quando mudou-se definitivamente para Valvins. A casa dele, hoje Museu
Mallarmé fica às margens do rio Sena. A imagem do barco também foi registrada por Berthe
Morisot, pintora e cunhada de Manet, numa tela que está exposta na casa/museu.

HOMMAGE A MALlARMÉ (1897)
(SOUVENIR DU VOILIER DE VALVINS)

Dans la barque, au ras des eaux, qui s'assoupit,
La voile large tendue parmi l'espace et blanche,
Tandis que le jour décroît, que le soir penche,
Le bon nocher vogue sur le fleuve indéfini.
A pleine voile, aussi, le soir, l'idée luit,
Au-dessus de la vie et du tourbillon et de l'avalanche,
Blanche en un encadrement de sombres branches,
Là-bas à l'horizon vague de l'esprit.
Maître,
Sur la rive d'où je vois votre voile apparaître,
Et dans mon âme que réconforte la clarté,
Je regarde et j'adore
Le rayonnement argenté
Qui dans le crépuscule semble une aurore.

O gosto de Mallarmé de velejar no Sena é confirmado por Daguenet : “Ce que Mallarmé aime
surtout, à Valvins, c’est faire du canotage sur la Seine”34. (DAGUENET, 2002, p.297) transcreve uma

33

“O mundo exterior só existia para Mallarmé enquanto símbolo do mundo das ideias; ele só existe para o jovens que nós
éramos em 1885-86 enquanto concebido pelo espírito. O mundo exterior é um cenário que se monta e desmonta ao comando
do poeta. Preciso repetir que só havia a alma na literatura dessa época? Era com o total consentimento de nossa vontade que
nós nos deixamos levar pela necessidade apaixonada que nos guiava para a vida interior...”
34
“O que Mallarmé ama , sobretudo, em Valvins, é navegar no Sena”

34

carta (16/11/1885) de Mallarmé explicando para Paul Verlaine o motivo de navegar: “J’honore la
rivière, qui laisse s’engouffrer dans son eau des journées entières sans qu’on ait l’impression de les
avoir perdues, ni une ombre de remords.35»

E, a exemplo de Mallarmé36, que foi morar nos arredores de Paris37, Dujardin comprou
também uma propriedade - Val Changis - em que recebia seus amigos, entre os quais o poeta
irlandês George Moore, com o qual ele mantinha correspondência assídua. Moore vinha todos
os anos encontrar Dujardin, nessa casa, na cidade de Avon.
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“Eu honro o rio que se deixa esvair nas suas águas dias inteiros sem que a gente tenha a impressão de tê-los perdidos, nem
uma sombra de remorso”.
36
Segundo Thadée Nathason ele dava nome aos barcos. Havia um com sua iniciais (SM –Stéphane Mallarmé) que ele
brincava dizendo que eram as iniciais de “Sua Majestade”. Um outro era Vève, diminutivo de Geneviève, nome de sua filha
(BILLY,1949).
37
A obra de DAGUENET(2002), Fontainebleau, et ses villages d’art, que tem como subtítulo Le tout Paris dans la forêt,
descreve o amor de muitos poetas que moravam em Paris e que, durante uma parte do ano alugavam casa perto da floresta
de Fontainebleau. Quando mais velhos, as casas secundárias eram compradas e se tornavam definitivas.

35

2 - O caminho do leitor no caminho do personagem

Apresentação da obra

No Brasil, Les lauriers sont coupés, foi traduzido por Élide Valarini, pela Editora
Globo, em 1989, como A Canção dos Loureiros e, mais recentemente, por Hilda Pedrollo,
pela Editora Brejo, em 2005, com o título Os Loureiros estão cortados.
Por que estudar Les lauriers sont coupés? É justamente porque essa obra cria uma
técnica que apresenta uma nova forma de escrever. A partir desta obra não basta apenas um
bom enredo para se ter um bom resultado. O enredo até “perde” um pouco a sua importância
diante da criação dessa nova linguagem; dessa abordagem que valoriza o pensamento que às
vezes se apresenta incompleto, reticente, inseguro como de fato o é na realidade.
Até o momento, os estudos sobre os Loureiros privilegiaram o uso da técnica do
monólogo interior que, não se pode negar, modificou e abriu espaço para que a literatura
intimista ou psicológica – como também ficou conhecida – fosse experimentada por muitos
escritores depois da virada do século. É uma técnica que permite que o leitor esteja muito
mais próximo do personagem porque dentro dele. Mas é interessante perceber que somente a
técnica, sem uma construção meticulosa do autor não traria o efeito que causa no leitor: o de
que tudo foi escrito de uma só vez. A produção do texto, a construção dos espaços,
personagens e tempo estão interligadas sincronicamente como observa (CARVALHO, 1981),
quando fala de Joyce, por exemplo:

“Aliás, deve-se ter em mente que autores como James Joyce e Virginia
Woolf, por exemplo, embora tenham procurado o realismo psicológico,
buscaram também atingir um elevado grau de poesia e efetividade retórica.
Falando de Joyce, diz Leon Edel que alguns críticos não compreenderam que
“estava fazendo uma rigorosa seleção mesmo quando parecia arrebanhar
uma grande quantidade de matéria associativa”, e acrescenta que “a sua
seleção destinava-se a criar uma ilusão de que não tinha havido seleção”.
(CARVALHO, 1981, p.62)
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As duas traduções feitas para o Brasil apresentam, desde o título, características bem
próprias. A primeira, de Valarini, chama-se A canção dos Loureiros, visto que a tradutora se
refere diretamente à canção “Nous n`irons plus au bois”. A tradutora, no posfácio dessa
edição, explica o motivo que a levou a escolher esse título e não outro:
“Laurier designa tanto o loureiro quanto o louro. Na Europa os bosques de
loureiros, muito comuns, são podados no inverno para que cresçam
revigorados na primavera. Les lauriers sont coupés admite várias versões:
cortam-se os louros ou loureiros; os loureiros são podados; os louros são
cortados; A Canção dos Loureiros parece conservar em português várias
reverberações de imagens do francês, a impossibilidade amorosa, o ciclo
natural, e a referência à cantiga infantil.”

O título também sugere que o “bosque” de loureiros representaria o lugar de encontro
entre casais. No livro, o passeio de carruagem, de Léa e Prince , seria até o bosque. No livro,
trata-se do Bois de Boulogne, lugar que, até os dias de hoje, tem a fama de abrigar encontros
amorosos. Com os loureiros cortados, não se podia se “esconder” desses encontros, quase
sempre secretos.
O título do livro – também música - remete a situações da infância quando o
pensamento vem sem censura, livre de qualquer impedimento moral ou estético. O
pensamento que jorra, que faz círculos para chegar a um objetivo que não parece ser nenhum,
senão o de mostrar a linguagem, a música que sai com ela, em círculos, girando. O que
importa é a dança das palavras e o que ela evoca aos que dançam.
A influência da música no romance tem sua importância, assegura BOOTH:
“Se toda a arte procura o mesmo efeito – uma espécie de concretização pura
de outro mundo, ou contemplação desinteressada de forma pura – então é
óbvio que o modelo devia ser a música (ou por vezes, a pintura, quanto mais
abstrata melhor). “Toda a arte aspira constantemente à condição da música”,
disse Walter Pater há quase oitenta anos, porque é na música que o “ideal
artístico” da “identificação perfeita entre matéria e forma”, fins e meios,
tema e expressão é conseguido. Pater nunca aplicou o seu modelo musical à
ficção - que eu saiba - mas este modelo foi adotado e ampliado por críticos
da ficção até aos nossos dias” (BOOTH,1980, p.112)

É importante perceber que o título do livro, a introdução de dois trechos de partitura
no capítulo VI, os sinais de ponto e vírgula, semeados à vontade, representam a “pausa” no
texto, na música do texto: algo que ainda não acabou, que não tem o ponto do fim.
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Essa edição traz o prefácio que Valéry Larbaud escreveu para Dujardin quando da
publicação de Les lauriers sont coupés, em livro, a publicação de 1925. Esse prefácio é
importante porque suscitou em Dujardin a escritura do ensaio38 já citado, publicado em 1931.
No prefácio, Larbaud39 descreve como se encontrou com James Joyce e de como ele explicou
que foi influenciado por Dujardin. Aliás, foi o próprio Larbaud quem comunicou a Dujardin o
encontro com Joyce40.
Esse mesmo texto foi publicado no La Nación, jornal argentino que, com regularidade,
publicou mensalmente artigos que Valéry Larbaud escrevia especialmente para o público
argentino sobre autores franceses. Larbaud esclarece a produção e publicação desses textos,
justificando:
“La réunion et la publication de ces notes, je l´envisage comme une
petite, et bien faible, protestation contre la négligence du public
français et de notre enseignement officiel à l`égard de quelques-uns de
nos vieux poètes qui, s`ils appartenaient à tradition littéraire de
certains pays étrangers, y seraient traités avec plus d`égards, et mieux
étudiés. 41(LARBAUD, 1941, p. 23)

A edição mais recente (DUJARDIN, 2005) tradução de Hilda Pedrollo, feita pela
Editora Brejo, fala também do título do livro:
“É, aliás, uma associação muito livre que preside à construção do romance.
De fato, o título Os loureiros estão cortados se reporta menos à letra da
canção popular do que ao processo que evoca como elemento presente no
subconsciente, da mesma forma que a melodia tocada pelo realejo que cruza
Daniel Prince no capítulo VI, que provoca inúmeras sensações e da qual
Dujardin chega a reproduzir dois trechos de partitura. Essa associação livre
está presente na obra inteira, na própria estrutura do romance, e não apenas
em uma ou outra cena.”
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O ensaio, ainda não traduzido no Brasil, foi por nós traduzido e encontra-se na terceira parte deste trabalho.
. Esses textos foram reunidos em livro: Ce vice impuni, la lecture, Domaine Français. A escolha dos artigos
que ele escrevia tinha o interesse de propagar autores pouco estudados até mesmo na França de então.
40
Dujardin pediu a Valéry Larbaud para escrever o prefácio pedindo maiores informações de quando foi o
encontro com James Joyce.
39

41

“A compilação e publicação dessas notas eu vejo como uma pequena contribuição e um protesto contra o público francês e
do nosso sistema de ensino em relação a alguns de nossos velhos poetas que, se pertencessem à tradição literária de certos
países estrangeiros eles teriam outro tratamento e seriam melhor estudados”
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Essa edição apresenta-se diferente da primeira, pois não traz o prefácio de Larbaud.
No lugar dele, uma apresentação de Schüller42:
“Em Os loureiros estão cortados, o monólogo interior borra a objetividade ao
nível do que se vê nas telas dos pintores expressionistas da mesma época. O
narrador, ao libertar o narrado de toda subordinação ao ficcionalmente
vivido, acompanha experiências únicas e intransferíveis no momento de
acontecerem. Se a narrativa romanesca se prendia antes ao passado, Os
loureiros estão cortados nos leva aos acontecimentos no momento de
acontecerem. Recebemos pedaços de vivências que não se preocupam com o
espetacular.”

O poeta FRÓES43, numa conferência para a Academia Brasileira de Letras, fala de A
canção dos loureiros, da tradução feita por Élide Valarini:
É no meio de uma floresta de símbolos, trazidos por percepções tácteis, por
sabores, por perfumes, pelos barulhos de cada instante, que o herói de A
canção dos loureiros persegue seu ideal amoroso. Nunca ele se debruça
“sobre o corpo despido da mulher”. Seu projeto de ser é a distância tomada
em relação a si mesmo, quando nos examinamos com um pouco mais de
atenção. Seu monólogo interior é de uma castidade espantosa.
Acintosamente simbolista, é puro requinte, é um esforço de delicadeza, é
povoado de arrebatamentos de perfeição e brancura – pérola, marfim,
porcelana. (FROÉS, 2006).

O jornalista DINIZ (2005) escreve uma resenha sobre Os loureiros estão cortados, a
tradução de Hilda Pedrollo:
Os Loureiros estão cortados, além da curiosidade pelo pioneirismo e das
influências que disseminou, tem outros méritos, a destacar: a sutileza de uma
narrativa na qual o mais atrativo é aquilo que está oculto dos olhos do
narrador. A verdadeira história do livro não é aquela que o autor aparenta
contar, não são os diálogos que ele mantém consigo mesmo, não é a
descrição, às vezes um tanto enfadonha, dos seus passos pelas ruas de Paris
durante as seis horas de duração da novela. O que se torna interessante, e o
que desperta a atenção do leitor, é a história que corre paralela, por trás da
cortina de ações e movimentos narrados, em caráter instantâneo, pelo
personagem principal.

42

Donald SCHÜLLER in Os loureiros estão cortados, 2005. Professor, estudioso de Joyce. Universidade de Porto Alegre RS.
43
FRÓES, Leonardo. Símbolos, poema em prosa e literatura intimista. Palestra proferida na Academia Brasileira de Letras
em junho de 2005.
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O livro Les lauriers sont coupés sugere que o mais importante num romance nem
sempre é o enredo: não acontece nada de extraordinário na narrativa. É a forma de escrever, a
linguagem em si que, segundo AHL (2007).
“De l’aveu même de son auteur, ce livre est avant tout un projet d’œuvre, et
non un livre écrit par plaisir et nécessité. C’est un livre qui précipite tout ce
qui n’est pas utile pour le réduire au maximum et ne laisser s’exprimer que la
forme originale de simples et banals états-d’ âmes”44.

No romance vê-se que Édouard Dujardin usa dos movimentos de Prince, ou do bonde
ou, ainda, da carruagem para dar movimento à narrativa. Cohn chama a atenção para que
esses e movimentos não sejam exagerados, pois
“... quand le monologuer se met à être plus actif, il devient aussi moins
convaincant; contraint de décrire ses gestes en même temps qu`il les
accomplit, il se met à ressembler à un professeur de gymnastique qui
commente ses mouvements en même temps qu´il en fait la démonstration.45”
(COHN, 1981, p.251)

Ainda em relação ao movimento do pensamento do personagem que, por conseguinte,
movimenta o livro, o movimento físico, o deslocamento do personagem é também
acompanhado pelo leitor. As ruas de Paris são citadas e, caso quisesse, o leitor poderia traçar
um mapa com o percurso de Daniel Prince pela cidade. BERTRAND et al (1996) dá uma
explicação que revela o “andar” como a marcação de um tempo interior: “Ainsi, la marche
libère la conscience de toute finalité, affranchit la pensée et laisse libre cours à une sorte
d`automatisme psychique, tout en scandant la parole intérieur de son propre temps46”
Refletindo sobre o movimento do personagem no teatro e o personagem no romance,
Cândido diz:
No romance é possível apanhar esse fluxo da consciência, que alguns críticos
apontam como o “aspecto mais característico da ficção do século vinte” quase
em sua fonte de origem, naquele estado bruto, incoerente, fragmentário,
44

“Da própria confissão do autor, este livro é antes de tudo o projeto de uma obra e não um livro escrito por
prazer e não por necessidade. É um livro que filtra tudo o que não é útil para reduzir ao máximo e deixando
somente se exprimir a forma original do simples e banal estado de espírito”.
45
“... quando o monologador precisa fazer muitos movimentos para se tornar mais ativo, ele torna-se também
menos convincente; responsável por descrever seus gestos ao mesmo tempo em que os executa, ele fica
parecendo um professor de ginástica que comenta seus movimentos ao mesmo tempo em que os demonstra”.
46

“Assim o andar livra a consciência de toda finalidade, atinge o pensamento e deixa o caminho livre para um tipo de
automatismo psíquico, escandindo a palavra interior com o seu próprio tempo” (BERTRAND in DUJARDIN , 2001, p.24)
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descrito pelos psicólogos: foi, como se sabe, a proeza realizada por James
Joyce no último e famoso capítulo de Ulisses. No teatro, todavia, torna-se
necessário, não só traduzir em palavras, tornar consciente o que deveria
permanecer em semiconsciência, mas ainda comunicá-lo de algum modo
através do diálogo, já que o espectador, ao contrário do leitor do romance, não
tem acesso direto à consciência moral ou psicológica do personagem”.
(CANDIDO, 2005, p. 88)

E o que fez retardar a importância desse autor e sua obra para a literatura? Podemos
constatar que aconteceu com Édouard Dujardin algo que Perrone-Moisés constatou que ocorre
com frequência: o tempo é que consolida (ou não) determinados autores, formando o cânone
na literatura:
“Reconhecer um grande escritor, logo que ele surge, é tarefa difícil.
Considerando-se que é o tempo e, ao longo deste, a adesão de uma
comunidade de leitores que vão conferir autoridade ao julgamento, há sempre
o risco de engano (PERRONE-MOISÉS, 1998, p.128)

Mas Dujardin, escritor conhecido no meio intelectual, dá uma explicação que trata da
“cotação” do escritor; ou seja, mesmo o escritor sendo já reconhecido pelos seus pares, ora ele
está em alta, ora em baixa:
“On sait quelle chose variable est la “cote” d’un écrivain! La “cote”
d’Édouard Dujardin, tombée assez bas dans les années qui avaient précédé la
guerre, avait brusquement remonté à la fin de celle-ci et dans les années qui
l’avaient suivie; mais pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec la
littérature, une réaction s’était bientôt produite, dans un milieu à vrai dire
assez limité...” (DUJARDIN, 1931, p. 205) 47

O livro é composto de nove capítulos, numerados por algarismos romanos, sem título.
Dada a sua escritura, que segue o fluxo da consciência, todas as cenas entremeadas umas às
outras, a divisão em capítulos poderia “até” ser suprimida. Tais cenas, ao mesmo tempo, por
serem ambientadas de forma minuciosa, permitem que os capítulos possam ser lidos também
em separado. Bertrand explica que chama a atenção nessa obra a cidade de Paris. Não como
uma simples descrição do lugar, mas para marcar a passagem de uma cena à outra. Ele
ressalta ainda que existe uma “alternância” entre a rua e a casa. Ele descreve os capítulos: “I –

47

“Sabe-se o quanto é variável a cotação de um escritor! A cotação de Édouard Dujardin, muito baixa nos anos
que precederam a guerra, tinha subido bruscamente ao final da guerra e nos anos que se seguiram; mas por
razões que nada têm a ver com a literatura, uma reação se produziria num meio limitado...”
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rua, II – café, III – rua, IV – casa de Prince, V – casa de Prince, VI - rua, VII – casa de Léa,
VIII – rua, IX – casa de Léa” (BERTRAND et al, 1996, p. 135)
O romance de Édouard Dujardin foi publicado em Paris em 1887, mês a mês, em
quatro partes (capítulos I, II e II em maio; IV e V em junho; VI e VII em julho e VIII e IX em
agosto) na Revue indépendante da qual ele era diretor. Quando de sua publicação, foi
considerado “original”, “curioso” e teve alguns registros de amigos comentando a publicação,
por carta ou pessoalmente, mas não teve a repercussão pública que, pela sua forma
“inovadora”, viria a ter. Em 1888, foi publicado sob forma de livro pela Revue indépendante.
O próprio Dujardin comenta essa primeira edição em livro:
“Quant au succès du livre, il avait été mince. Le volume comme tous ceux
publiés par la librairie de la Revue indépendante, avait été tire à 420
exemplaires numérotés, dont 20 sur grand papier; un certain nombre en
furent donnés à titre de service de presse, et un très petit nombre trouvèrent
acheteurs; le stock, lorsque la revue cessa de paraître, fut vendu à vil prix
aux libraires Vanier et Deman, à part quelques grands papiers que je préférai
détruire de mes propres mains”. (DUJARDIN, 1931, p. 197)48

Em 1897, portanto dez anos depois, foi republicado pela Editora Mercure de France49.

48

“Quanto ao sucesso do livro, ele foi discreto. O volume, como todos publicados pela editora da Revue Indépendante, teve
uma tiragem de 420 exemplares numerados, entre os quais 20 em papel especial; um certo número foi dado a título de
divulgação, e um número menor foi vendido; o estoque, logo que a revista deixou de circular, foi vendido a preços baixos às
livrarias Vanier e Deman, salvo alguns em papel especial que eu preferi destruir com as próprias mãos”
49

Les lauriers sont coupés. Les Hantises. Trois poèmes en prose. Paris, Société du Mercure de France, 1897.
In-12° de 358 pp. Avec un portrait frontispice d'après Louis Anquetin. (Foto : Lisbeth Lima)
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O que Édouard Dujardin define como monólogo interior?
“… le monologue intérieur, comme tout monologue, est un discours du
personnage mis en scène et a pour objet de nous introduire directement dans
la vie intérieur de ce personnage, sans que l`auteur intervienne par des
explications ou des commentaires, et comme tout monologue, est un
discours sans auditeur et un discours non prononcé.” (DUJARDIN, 1931, p.
229)50

E, ainda, quanto à posição específica do autor em relação ao personagem principal:
“Le premier objet du monologue intérieur est, en demeurant dans les
conditions et le cadre du roman, de supprimer l´intervention, au moins
l´intervention apparente de l´auteur et de permettre au personnage s´exprimer
lui-même et directement, comme le fait au théâtre le monologue traditionnel”
(DUJARDIN, 1931, p.214)51

Essas definições mostram como Édouard Dujardin pode de uma forma organizada
explicar o que é monólogo interior e diferenciá-lo de outros tipos de monólogos que se
assemelham a ele, mas ganham outra nomenclatura de acordo com a presença ou não do
ouvinte ou em que estágio do pensamento esse monólogo é concebido e se expõe. Ele faz
isso com propriedade, com o recuo do tempo apresentando um verdadeiro panorama, citando
todos os autores que em algum momento utilizaram a técnica, de uma forma consciente ou
não. Esses motivos justificam a tradução, na íntegra, do ensaio. É o momento de fazer
conhecer esse material desenvolvido pelo autor para difundir não só a técnica por ele criada
(e que influenciou muitos autores depois dele), mas também o que pensavam os autores da
época, mergulhando o leitor desse ensaio mais profundamente na vida literária francesa. É
certo que Édouard Dujardin fala sobre ele mesmo e, em algumas passagens, pode-se perceber
que a autoria do monólogo interior o envaidece um pouco, mas, como crítico literário que foi,
sabe também “dar os louros” a outros autores.
Especificando a diferença entre o monólogo interior e o solilóquio, Humphrey
explica, com o monólogo de Molly Bloom (muitos autores usam essa passagem de Ulisses

50

“... o monólogo interior, como todo monólogo, é um discurso do personagem colocado em cena e que tem o
objetivo de nos introduzir diretamente na vida interior do personagem, sem que o autor intervenha com
explicações e comentários, e, como todo monólogo, é um discurso sem ouvinte e um discurso não pronunciado.”
51
“O primeiro objetivo do monólogo interior, em se tratando do romance, é o de suprimir a intervenção, ao
menos a intervenção aparente do autor e de permitir ao personagem de se exprimir, ele mesmo e diretamente,
como o faz no teatro no monólogo tradicional”.
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para definir o que é monólogo interior), que o objetivo primeiro desse tipo de técnica é exibir
a linguagem:
O monólogo se distingue do solilóquio porque não é apresentado,
formalmente, para informar o leitor. Os elementos da incoerência e fluidez
são salientados pela completa ausência de pontuação, de referência a
pronomes e de apresentação às pessoas e fatos que ocupam os pensamentos
de Molly e pela frequente interrupção de uma ideia por outra. É antes esta
incoerência e fluidez que se deseja comunicar, e não uma ideia específica.
Aqui, a personagem não está falando com o leitor ou em seu benefício, e nem
com outro personagem da cena tampouco. Em vez disso, no monólogo
interior; o que está sendo apresentado é o fluxo da consciência de Molly”.
(HUMPHREY, 1976, p.24)

Édouard Dujardin define Les lauriers sont coupés: “...Drame d’un seul personnage
dont est uniquement évoquée la suite des idées pendant quelques heures, ce roman devant être
joué, c`est-à-dire MENTALEMENT joué par le lecteur”52.
Les lauriers sont coupés é um mergulho no inconsciente de Daniel Prince, o seu
pensamento em tempo real. BOOTH (1980) chama de “... os profundos mergulhos das visões
interiores modernas”. Além de ficarmos a par de seu pensamento, que se mostra, que se
expõe, que se desnuda, é possível perceber a forma de escritura que, do começo ao fim, utiliza
o monólogo interior como fio condutor numa linguagem que Valarini, tradutora do livro para
o Brasil, no seu posfácio, assegura:
“...é a partir dessa trama simples que Dujardin constrói engenhosamente sua
pequena obra-prima. Em linguagem poética, densamente descritiva, sutilmente
simbólica, Dujardin vai desenvolvendo, através de Prince, uma visão
polifônica do amor e da vida, visão essa que, ao mesmo tempo que reflete o
monólogo interior de Prince, refrata e filtra para o leitor algo que vai além da
própria subjetividade de Prince. Embora esteja em contato com a
subjetividade íntima de Prince desde a primeira linha do romance, o leitor
nunca se manterá na posição de presa deste, já que a habilidade de Dujardin
introduz uma distância entre personagem e leitor que só tem paralelo nas
literaturas experimentais do século XX.” (DUJARDIN, 1989)

No livro há uma nova forma de colocar narrador-personagem e, em seguida, o leitor
em lugares invertidos, deslocados. O tempo da narrativa é o tempo real. O autor utiliza em
muitas passagens, uma figura de linguagem de forte apelo simbolista: a sinestesia, mistura de

52

“Drama de um só personagem no qual é apenas evocada a sequência de ideias durante algumas horas, este
romance deve ser representado, quer dizer, MENTALMENTE representado pelo leitor”.
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sentidos. Sinestesia é a “relação subjetiva que se estabelece espontaneamente entre uma
percepção e outra que pertença ao domínio de um sentido diferente”. Compõe o que o
personagem está pensando, sentindo, cheirando. Mas “descreve” de uma forma diferente: é o
próprio personagem, através de sua consciência, que externa suas sensações, que valoriza seus
sentidos. É uma maneira de alcançar o inalcançável. É transformar em palavra o pensamento.
É o pensamento sem censura, ou seja, o inconsciente que salta, que se apresenta na voz do
personagem.
Outras duas figuras de linguagem, a elipse e a metonímia, também estão presentes na
formação do texto de Dujardin, comprovando a tendência natural dos textos poéticos em que a
síntese é prioridade; em que a capacidade mimética é própria da poesia no processo de
criação, recriação.
Édouard Dujardin se apropria de vários gêneros literários para escrever essa obra. O
monólogo, que é próprio do teatro, entra no livro - que não é para ser lido em voz alta – cada
leitor é dono de sua própria voz interior. O leitor é ator. Na pele do personagem Prince, a
angústia dos primeiros movimentos de corte; a ansiedade – doença do século que estava para
começar – tomava conta do seu corpo.
O livro se aproxima também de um roteiro de filme, pois o cenário é descrito em
detalhes pelo olho do personagem – câmera – mas é “dito” pelo seu pensamento. O
pensamento materializado. A sequência de imagens que chegam sem parar dá a ideia do olho
como câmera, que tudo vê, mas o que ele vê (o que filma, o que olha) é o que ele quer que
seja visto:
“Et ce pourquoi nous avons plusieurs fois précisé que le monologue intérieur
ne doit pas donner la pensée `tout venant`, mais donner l`impression. Et ainsi
se manifeste-t-il l`œuvre d`art beaucoup plus que l`analyse logicienne du
roman psychologique53” (DUJARDIN, 1931, p. 233).

Dujardin parece utilizar técnicas cinematográficas com planos e tomadas da cidade: a
panorâmica – quando vê a calçada e a chegada do bonde ; o zoom, quando repara os olhos da
mulher que olha a vitrine:
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“E é por isso que nós precisamos várias vezes que o monólogo interior não deve dar o pensamento “ tout
venant” mas dar a impressão disso. E assim se manifesta a obra de arte mais do que a análise lógica do romance
psicológico”.
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“La femme rousse s´arrête devant la vitrine; un fort profil de rousse,
oui; une mine très éveillé; des yeux peints de noir; à son cou, un gros
nœud blanc; elle regarde de notre côté; elle m´a regardé; quels yeux
provocants! Nous sommes près d´elle. La superbe fille” (DUJARDIN,
2001, p.44).

As técnicas da psicanálise, segundo CANDIDO, contribuíram para o surgimento
desse tipo de escritura; não deixou de lado também a intuição... Mas, temos que admitir que a
intuição, citada por ele,

também faz parte do nosso universo particular, íntimo, o dos

segredos que habitam o inconsciente:
“É claro que a noção do mistério dos seres, produzindo as condutas
inesperadas, sempre esteve presente na criação de forma mais ou menos
consciente, - bastando lembrar o mundo das personagens de Shakespeare. Mas
só foi conscientemente desenvolvida por certos escritores do século XIX,
como tentativa de sugerir e desvendar, seja o mistério psicológico dos seres,
seja o mistério metafísico da própria existência. A partir de investigações
metódicas em psicologia, como, por exemplo, as da psicanálise, essa
investigação ganhou um aspecto mais sistemático e voluntário, sem com isso
ultrapassar necessariamente as grandes intuições dos escritores que iniciaram
e desenvolveram essa visão na literatura. (CANDIDO, 2005, p. 57)

A expressão tout venant corresponde à chegada do pensamento sem uma ordem préestabelecida. É importante ressaltar que o verbo “venir” (vir) está no gerúndio, provocando a
ideia de movimento.
O autor, que é também dramaturgo, extrapola o modelo literário vigente para se
apropriar da poesia no seu texto em prosa. Dujardin é um autor que está em sintonia com seu
tempo, que fusiona gêneros e estilos em nome de uma criação maior, a do monólogo interior.
O tempo é, sem dúvida, um quesito importante no romance: o que acontece sendo
“descrito/escrito” em tempo real faz com que o leitor sinta-se dentro da cabeça do
personagem. Proporciona ao leitor uma sensação de “tradução simultânea”, não da fala, mas
do pensamento.
Essa obra de Dujardin é sincronizada: a leitura do livro se faz na velocidade do
pensamento do personagem. BERTRAND et al (1996) chama a atenção: “...dont le temps de
lecture se rapproche du temps de l`action...54”; não é um tempo alargado da prosa, mas o
54

“... no qual o tempo de leitura se aproxima do tempo da ação...”
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tempo preciso da poesia. Percebe-se na pontuação o entrecortado do pensamento; aquilo que
passa; rasgos de movimento no sinal de ponto e vírgula (;), uma duração; do que não é para
sempre; do que não definitivo. Esse tempo sincronizado é o tempo fluido do pensamento.
A pontuação é algo que deve ser ressaltado: uma infinidade de pontos e vírgulas para
marcar algo que se diz; que se fecha e conclui com o ponto, mas que se abre e continua com a
pausa da vírgula. O último capítulo de Ulisses, de James Joyce, é um monólogo da
personagem Molly Bloom; nesse monólogo a pontuação é inexistente, o que demanda do
leitor maior acuidade, pois, nesse caso específico, o fluxo da consciência se dá
ininterruptamente; ele se realiza a partir de “associações”, da personagem, ou seja, de acordo
com o que diz FREUD (1904, p. 259): “... nos pensamentos involuntários (no mais das vezes
considerados como elementos perturbadores e via de regra postos de lado) que com tanta
frequência irrompem através da continuidade de uma narrativa consecutiva”.
Sobre o monólogo de Molly Bloom, SCHÜLER (1989) revela que foi com Joyce que
o monólogo interior se apresentou de forma mais apurada: “O monólogo, no caminho aberto
por Joyce ao registrar o fluir da consciência de Molly Bloom em Ulisses, trouxe a
possibilidade de apanhar fragmentos de ideias na desordem do nascedouro, antes de sofrerem
a ingerência da razão ordenadora”.
Freud continua explicando que, no consultório de análise, a técnica é a seguinte: “a
fim de conseguir essas ideias e associações, ele pede ao paciente que ‘se deixe levar’ pelo que
diz como o faria se estivesse divagando sem objetivo fixo e ao acaso”. Ainda sobre seu
método, Freud explica que “... ele insiste que devem narrar tudo o que lhes vem à cabeça,
mesmo que o julguem destituído de importância, irrelevante ou sem sentido; dá especial
ênfase a que não omitam nenhum pensamento ou ideia de sua história, porque relatá-lo
poderia ser embaraçoso ou penoso”.
Na psicanálise, os pacientes são “induzidos” ou “condicionados” a se deixarem levar.
No romance, o uso do fluxo da consciência, esse “se deixar levar”, é espontâneo; e não é outra
coisa senão o pensamento “tout venant”. Acaba sendo uma característica do homem moderno
encarnado por Prince que, à falta de ação propriamente dita, resta-lhe o pensamento que o
preenche: ele olha as pessoas na rua, no restaurante etc. Numa escrita tradicional, o “normal”
é que esse pensamento não viesse em turbilhão, aos borbotões, “tout venant”. Mas em Les
lauriers sont coupés o pensamento se expõe e se instala como marca indelével, o que o torna
charmoso e inovador.
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Na psicanálise, o divã é o local onde o paciente descansa e, livre de todo e qualquer
impedimento físico, fala do que lhe à cabeça. Na literatura, se o personagem ficasse estático,
daria a impressão de que estaria sonhando. O movimento de ir e vir, de andar, de Prince, é
um recurso que Dujardin, também dramaturgo, não deixou de usar: seu personagem anda sem
parar para dizer que está acordado, que seus pensamentos, que chegam sem parar, também
não param como seus passos.
Já no prefácio55 de Les lauriers sont coupés, DUJARDIN (1925), Valéry Larbaud
acredita que “esta nova forma”, a de mostrar o pensamento, representa uma fase - a mais
recente – do desenvolvimento de uma tradição literária que se faz a partir de Montaigne, dos
Ensaios, que ele chama de “monologue bavardé”, pois a base é a palavra; quanto à Édouard
Dujardin, o pensamento íntimo em formação (que se torna também palavra) é o “monólogo
interior”. Discurso que se diferencia daquele por não ser pronunciado. Larbaud acrescenta que
neste livro “forme et substance sont inséparables” (forma e conteúdo são inseparáveis).
GOMES (1984) revela três características bem presentes no movimento simbolista que
vale a pena ressaltar: “... eis as características simbolistas que alguns românticos e
parnasianos anteciparam: a capacidade sugestiva, a musicalidade de expressão e o
idealismo de origem platônica”. E acrescenta:
“Essa capacidade sugestiva do símbolo é que permite, por seu turno,
aproximar a poesia simbolista da música, a ponto de poetas das mais
diferentes latitudes escreverem não só ‘artes poéticas’, como também
rechearem os textos de violinos, violões, flautas, etc. Mas o problema em si,
independentemente da convenção que estratifica, é bastante complexo e
merece ser examinado de maneira mais atenta. Essa tentativa de erguer a
poesia à condição de música justifica-se pelo fato de a música ser
fundamentalmente subjetiva e, em consequência, a mais sugestiva das artes.
(GOMES, 1984, p.19)

Essas três características simbolistas, citadas acima, estão claramente presentes no
livro Les lauriers sont coupés. A capacidade sugestiva remete aos jogos de palavras, como
por exemplo, quando Prince brinca com o sentido de bolsa (acessório) e Bolsa (instituição
financeira). A musicalidade de expressão é notada, por exemplo, na inscrição do trecho de
uma partitura que remete à música de um realejo. O idealismo de origem platônica é o fio
condutor de todo o livro, pois Les lauriers sont coupés é a tentativa de Prince de conquistar
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“Mesmo que o autor de Les lauriers sont coupés seja o pai do monólogo interior, Larbaud celebra muito mais Joyce que, o
primeiro quanto à data lhe fez provar uma leitura nova e apaixonante”(LARBAUD, 2008).
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Léa. Aliás, o livro termina com a promessa (não certeza) de um encontro posterior. O que
sustenta a tese de que o amor platônico é o que sobrevive, porque não consumado56.
Les lauriers sont coupés recupera (nas duas capas publicadas no Brasil) a lenda de
Apolo e Dafne. Dafne, sendo perseguida por Apolo, e, não querendo o seu amor, é
transformada em loureiro.Episódio conhecido como A lenda do loureiro. Essa temática é a
ideia central do livro: Daniel Prince, representado por Apolo, corre atrás de Léa, Dafne, seu
amor, e não consegue alcançá-la:
“Apolo era o mais belo dos deuses do Olimpo, senhor da Arte, da Música e
da Medicina. Ciente da própria beleza e confiante na sua destreza em
manejar o arco de prata, matou a terrível serpente Píton, que da sua caverna
no Monte Parnaso, assustava todos os habitantes daquela terra. Conta
Ovídio em “As Metamorfoses”que perante a arrogância de Apolo como
vencedor de Píton, Cupido decidiu fazer-lhe uma aposta. Para lhe mostrar a
superioridade das suas flechas, mandou duas, uma de ouro, com o poder de
atrair o amor, sobre Apolo, e uma outra de chumbo que afastava o amor
sobre a bela ninfa Dafne, filha do rio-deus Peneu. Ferido por Cupido, o
deus foi tomado de amor pela ninfa, esta que sempre recusara os
pretendentes, horrorizada tentou escapar-lhe, correndo como se asas tivesse
nos delicados pés. Arrastado pela paixão, pela vontade de tocar o ser
amado, de beijá-la e dizer-lhe o quanto a amava, Apolo corria como
acossado pelas Fúrias. Desesperada, constatando que o seu perseguidor
estava cada vez mais próximo, que as forças começavam a fraquejar, Dafne
ao ver o pai entre as árvores pediu-lhe que a salvasse mudando-lhe a forma
do corpo para que o impetuoso deus a deixasse em paz. Peneu fez o que a
filha pediu...E quando Apolo estava quase a tocar-lhe os cabelos, Dafne
sentiu um torpor estranho apoderar-se dos seus membros: o seu corpo
revestiu-se de casca, os seus cabelos transformaram-se em folhas, os seus
braços mudaram-se em ramos e galhos, os pés cravaram-se na terra, como
raízes. Impotente perante a metamorfose da sua amada em arbusto, o
loureiro, Apolo abraçou-se aos ramos e beijou ardentemente a casca,
declarando: - Já que não podes ser minha esposa, serás a minha planta
preferida e eternamente me acompanharás. Usarei as tuas folhas sempre
verdes como coroa e participarás em todos os meus triunfos, consagrando
com a tua verdura perfumada as frontes dos heróis57.
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Outros autores, nesse mesmo período criaram personagens solteiros, solitários, em busca de um amor.
BERTRAND (1996) fez um levantamento de 13 livros, entre os quais Les lauriers sont coupés. São eles: À
rebours, J.K. Huysmans (1884); Ludine, Francis Poictevin (1883); Soi, Paul Adam (1886); Très russe, Jean
Lorrain (1886); L`Eve future, Villiers de l`Isle- Adam (1886); Les lauriers sont coupés, Édouard Dujardin
(1887); Un homme livre, Maurice Barrès(1889); Sixtine, Remy de Gourmont (1890); Un coeur de peine,
Joséphin Péladan (1890); Bruges-la-Morte, Georges Rodenbach (1892); Valbert, Teodor de Wyzewa (1893); Le
livre de Monelle, Marcel Schwob (1895) e Paludes, André Gide (1895).
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http://arvoresdeportugal.free.fr/IndexArborium/janelaApoloeDafnealendadoloureiro1.htm
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Apolo e Dafne Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

Muitos artistas representaram o tema de Apolo e Dafne. É possível encontrar pinturas,
esculturas, tapetes, mostrando o momento exato em que Apolo toca Dafne, transformando-a
em loureiro. Bernini, com a escultura Apolo e Dafne “congela” esse momento. É interessante
perceber nessa escultura o desespero de Dafne que, na fuga, perde a sua forma humana,
transformando-se em árvore. O seu desejo foi realizado por Peneu, seu pai, mas, ao ser
tocada, fica para sempre na terra. A escultura mostra Dafne numa posição que poderia ser dita
“entre o céu e a terra”. O próprio movimento do seu corpo apresenta essa dualidade. Ganha
vida em forma de árvore, cessando o assédio de Apolo. Na metamorfose, suas extremidades pés, cabelos e mãos - ganham forma de árvore, de loureiro. A perseguição termina, não com a
morte, mas com a transformação, a metamorfose. Assim também termina o livro: não com o
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fim, mas com a possibilidade de reencontro e com a dúvida. Léa transforma-se em “amiga”,
numa metamorfose:
“Non, je ne la reverrai plus; je ne la dois plus revoir; pourquoi la reverrais-je?
À jamais elles ont péri, les possibilités d`aimer entre elle et moi... Blanche et
jolie inoubliablement, mon amie me tend sa main.
Au revoir.
Au revoir.
Amicale elle sourit; sur sa poitrine voltigent les lueurs blondes et nocturnes”58

O romance não termina, confirma BERTRAND. Ele volta ao estado inicial: “Mais
cette fluidité est trompeuse et sera d´ailleurs contredite par le finale du récit qui montre le
héros dans un état identique à son état initial: il est en attente du prochain rendez-vous”
(BERTRAND et al, 1996, p. 134)59.
A “espera” faz parte do ritual de “corte”. É por isso que em vários trechos do livro
Prince espera por Léa: espera que ela lhe mande um bilhete para confirmar a hora do
encontro; espera o momento certo para saber se ela quer ou não que ele fique em seu
apartamento... E, como o romance também revê os primeiros encontros através da
correspondência entre os dois, por meio de cartas e bilhetes (capítulo V), pode-se perceber
quanta espera houve... Aliás, Prince lê as cartas enquanto “espera” dar a hora de ir ao
encontro de Léa. No livro, Prince está sempre à espera do próximo encontro. O leitor também.
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“Não, eu não a verei mais; eu não devo mais revê-la; por que eu tornaria a vê-la? Morreram para sempre as
possibilidades de amar entre ela e eu... Branca e inesquecivelmente linda, minha amiga me estende a mão. Até
logo. Até logo. Amigável, ela sorri; sobre seu peito resplandecem as luzes amarelas da noite”.
59
“Mas essa fluidez é enganosa e será constatada no final do livro, quando o herói se apresenta num estado
idêntico ao do início do livro: ele está à espera do próximo encontro”.
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Capas das edições brasileiras de Les lauriers sont coupés para a língua portuguesa. A canção dos
loureiros, tradução de Élide Valarini, 1989, Editora Globo; Os loureiros estão cortados, tradução de
Hilda Pedrollo, 2005, Editora Brejo.
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Leitura comentada da obra por capítulos

Como provar que o texto, aparentemente desordenado, tem uma ordem a partir do
tempo pre estabelecido? A novela não ultrapassa as seis horas de duração, assim como a
cidade de Paris é o lugar, o espaço. Paris do século XIX, que recebe pessoas que querem
conhecer o que de mais novo existe nas artes, na arquitetura. E o que de mais novo existe é o
mais antigo, baseado no acúmulo de experiências vividas, experimentadas, experimento.
Assim surge A canção dos loureiros. A novela não acrescenta novidades em relação ao
enredo: uma história de amor, como tantas outras; a cidade mapeada pelo trajeto que o
personagem principal faz entre a casa e o trabalho de sua amada. Assim atravessa a cidade.
Come num restaurante. Encontra um amigo e outro. Um amigo faz confidências sobre o amor.
Dividindo a novela, a leitura de cartas dos dois amantes. Registro escrito. Assim como
registra as ruas e percursos, a pé e de carruagem. Mostra o hábito da cidade, o que cobre, o
que veste. É um livro sobre o amor ou sobre o tempo? Sobre o tempo do amor. A linguagem,
permitindo sentidos, imagens, música, registra o que ainda não havia sido pensado: o
pensamento não elaborado, mas laborado com a ação. O pensamento que se joga, que se
revela, que se desvela. E a trama se dá através desse tecido de ações costuradas pelo
pensamento. Algo aparentemente difícil de registrar. O que quer Dujardin não é registrar o
amor de Prince por Léa. Ele tem a intenção de registrar o pensamento. Esse que não segue
nada porque ele nasce de repente, de improviso. Dujardin pretende mostrar que o amor, como
a linguagem utilizada no livro, é algo não previsto (não pré-visto). O que Dujardin quer expor
é o pensamento no seu nascimento, sem interferências (referências anteriores). Como se o
amor e a linguagem, confundidas, fundidas através do registro do pensamento, fossem uma só
coisa. E, para isso, ele tenta desvendar a linguagem do amor. É possível ter uma linguagem
para o amor? Como seguir um “manual” para ter o seu amor “funcionando”? E a pergunta se
estende à linguagem porque a linguagem, por meio da língua, até então era dita, descrita. Não
havia registro de linguagem-pensamento no momento em que este era criado, sem
interferência (ou superposição de ondas) ou inferência da língua.
“...quero lhe contar sobre o dia de hoje”

Parece ser uma das frases mais

significativas da obra. A necessidade de falar sobre o dia de hoje é a necessidade de falar
sobre si mesmo.
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Tempo e espaço definidos. Previsível o restaurante, a comida servida. O lugar de
sentar, o preço. Previsível o espetáculo, o teatro. O teatro e o ensaio das falas. Previsível a
casa de Prince e a casa de Léa. Mobília descrita. Amor não previsível. Matemática previsível.
Pensamento imprevisível. Linguagem concebida como não-previsível.
A “Leitura comentada” tem por objetivo apresentar o livro: ora exibindo o
pensamento, ora a linguagem.
Édouard Dujardin trazia consigo a “imagem” que, superposta, evocasse o símbolo. Ele
diz:
“ plus l’image sera concrète, réelle, réalisable, mieux l’idée s’en dégagera.
Dans mon besoin de symbole, je veux, en vérité, que ce que vous écrivez se
réalise en images, comme une statue se réalise en un corps, et qu’on voie, et
qu’on touche, et qu’on fasse le tour… et qu’alors le symbole apparaisse »

E o que é o monólogo interior senão um jorro de imagens ? Imagens que causam a
sensação do tempo que passa e que, de tão fluidas, com o passar do tempo, se concretizam
nele mesmo? O nome das ruas, as cores das casas, o céu que muda, do tom violáceo para o
dourado da noite. Tudo que é imagem, com o tempo que decorre, vira película de filme.
Diagramas que foram editados pelo autor para que não pareçam que foram editados pelo
personagem. A vida como ela se apresenta: imagem, ação, sensação, não necessariamente
nessa ordem, pois é o tempo que “ordena”. Como explica Schuller: “O monólogo, no caminho
aberto por Joyce, ao registrar o fluir da consciência de Molly Bloom em Ulisses, trouxe a
possibilidade de apanhar fragmentos de ideias na desordem do nascedouro, antes de sofrerem
a ingerência da razão ordenadora”(SCHULLER, 1989, p. 31)
O autor, ao escrever Les lauriers sont coupés, dá a impressão de que tudo foi escrito
de uma só vez, tout venant, como o pensamento do personagem Daniel Prince, como se fosse
um filme. Mas o filme não pode “causar” a emoção individual da leitura mental, pessoal,
intransferível. O livro de Dujardin, com elementos que poderiam ser filmados (nomes de ruas,
lugares, praças), não foi feito para ser filmado, mas para ser sentido através da leitura. Ele não
se presta nem à leitura coletiva, nem ao teatro, nem ao filme. Seria possível ter o pensamento
- descrito - do personagem, mas não teria a combinação do pensamento-linguagem que o
autor quis expressar. Porque o autor, quando insiste na leitura mental do livro, está sugerindo
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uma terceira leitura, a leitura da sensação, a pura sinestesia, encontro de sentidos/sensações
num só lugar. Algo que está além das letras no papel e do pensamento descrito. Exibir a
linguagem significa des-crever a palavra, desfiá-la, desafiá-la. Des-crever significa sentir. A
linguagem que faz o percurso inverso: o pensamento escrito em letras volta ao pensamento
indescritível, de volta, com as letras. É o caminho sem retorno: o aqui, o agora, o dia de hoje.
O que se lê não é o que está escrito, mas o que se sente. E como proporcionar ao leitor essa
sensação? Com a exibição das palavras, que, juntas, também demonstram nuances de cores: o
branco-branco, o branco-perolado, o branco-neve. O que era uma só cor transforma-se em
muitas. A palavra se enriquece, se sobrepõe, se acumula e se exibe, para se condensar na
sensação. E a leitura torna-se personalíssima porque a sensação é também personalíssima. E
este jogo de escrever palavra, escrever pensamento e ter sensação, é o que se chama poesia. E
como julgar a sensação? Como dizer que Édouard Dujardin é pouco conhecido porque a
crítica não “aprovou” um livro “simbolista”? Perdurou a técnica de provocar sensações. É de
lá. É do pensamento que a linguagem se exibe e é com a linguagem que o pensamento se
exibe. A melhor opção foi apontada por Joyce: Read it. Leia. É impossível transferir o
pensamento. A Neurociência tem estudado esse campo... mas, “entrar” na mente do outro sem
que seja o outro que diga o que se está pensando, é só movimento de mágico. Édouard
Dujardin concebeu Prince com essa “disponibilidade”: expor seu pensamento mais íntimo,
expor a si mesmo: a insegurança, o medo, a beleza, o logro, a traição, a amizade, o faz-deconta que é a vida verdadeira.
Além de Prince, Léa D’Arsay é também personagem, sua amada. Outros personagens,
amigos de Prince, vão surgindo nessas seis horas, o tempo que dura o livro. Com a leitura
comentada, não queremos “quebrar” a mágica do autor, mas apresentar trechos que fazem o
encantamento do leitor percorrendo as ruas de Paris do final do século XIX, identificando
recursos usados pelo autor através da linguagem para nos dar a sensação de estar em Paris, na
“pele”, que é olho, de Prince.
Com o intuito de separar os “diagramas”, os capítulos do livro ganharam uma frase
escolhida e retirada do texto que se encontra marcada em negrito, com indicação da página
onde o trecho aparece na edição “A Canção dos Loureiros” (DUJARDIN, 1989). Os trechos
escolhidos, colhidos, pretendem verificar alguns aspectos que acreditamos serem pertinentes:
o jogo de palavras, a musicalidade, a sugestão, as cores, os hábitos, a cidade. Mas também
elementos do romance de formação, o platonismo, a escrita epistolar, a marcação do tempo (a
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sensação do “fazer nada”), a ética exacerbada, os conselhos, o outro como “espelho” de si
mesmo, a etiqueta, a moral, reflexões sobre o amor e a matemática. Enfim, a vida em pleno
jorro, “o dia de hoje”, o dia de Prince. Read it. Leia!
“... é o hoje; é o aqui; a hora que soa;”
“...já não tenho a minha parte?...”
“... com um amor devoto...”
“... a mesma eterna comédia...”
“...quando uma vez enredados...”
“... amo mais a você...”
“...você é uma criança”
“ - Minha amiga, com o que sonha?”
“Léa, você não quer?”
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“... é o hoje; é o aqui; a hora que soa;”

“Uma tarde de sol poente, de ar longínquo, de céus profundos; e de massa
confusas; barulhos, sombras, multitudes; espaços infinitamente estendidos; uma
vaga tarde...
Pois, sob o caos das aparências entre as durações e os sítios, na ilusão das coisas
que se engendram e que se concebem, um entre outros, um como outros, distinto
dos outros, semelhante aos outros, um mesmo e um a mais, do infinito de
possíveis existências, surjo; e eis que o tempo e o lugar se precisam; é o hoje; é o
aqui; a hora que soa; e, em torno de mim, a vida; a hora, o lugar, uma tarde de
abril, Paris, uma tarde clara de sol poente, os monótonos ruídos, as casas
brancas, as folhagens de sombra; a tarde mais suave e uma alegria de ser alguém,
de ir;” ( p.15).

O lugar e o tempo se precisam com a presença de Daniel Prince. Ele “precisa” lugar e
tempo para que ele também exista. É interessante perceber nesse primeiro trecho do livro
algumas palavras que sugerem um mesmo campo semântico. Antes dele, tudo era bruma,
indefinição, sombras. A “vaga tarde” se enche e preenche a cidade com a presença dele,
apesar de ele se considerar “um entre outros, um como outros, distinto dos outros,
semelhante aos outros, um mesmo e um a mais”. Ao mesmo tempo, ele surge “do infinito
das possíveis existências”; primeiro ele, e, ao redor dele “a vida”. Ao final do segundo
parágrafo, a palavra “alegria” aparece como um contraste na monotonia da cidade e seus
barulhos. A “alegria de ser alguém, de ir”, apesar do aparente caos da cidade grande. Ele,
que sobe no tapete vermelho, indicando um caminho ascendente e pomposo; o monólogo
interior cria e recria essas teias: “Por que o tapete da escada está virado nesse canto? Isso
cria uma mancha cinza no vermelho que sobe, no vermelho que de degrau em degrau
sobe”(p.16).
Daniel Prince vai ao encontro de seu amigo Lucien Chavainne, cheio de esperança:
“...quero lhe contar sobre o dia de hoje”; “confiei, a esse bravo amigo, minha história
amorosa”; “que prazer contar esta história!”. Contar ao amigo o que se passou durante o
dia e da “alegria” experimentada. A palavra alegria aparece duas vezes na tradução brasileira,
mas cada uma com um sentido específico: na primeira, a tradução seria no sentido de “gozo”
e, na segunda, de “vivacidade”.
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A necessidade de compartilhar com o amigo o encontro com a sua pretendente, uma
moça dançarina de teatro, Léa d’Arsay. Não queria dizer-lhe somente que a encontrou, mas
como foi esse encontro. Chavainne parece não estar interessado. E caminha ao seu lado sem
prestar muita atenção ao amigo. Dirigindo-se ao amigo, faz uma pergunta de praxe:
“ – E você, o que faz de bom?
- Eu? Nada.”(p.17).

No Simbolismo, “o homem concebe o mundo ideal como o vazio absoluto – o nada”.
(GOMES,1984). E a resposta – nada – aparece várias vezes nesse capítulo e ao longo do
livro.
O platonismo é outra característica simbolista que supõe esse amor que não chega a
“nada”. Esse amor que é alimentado pela fantasia e que, na realidade, não se concretiza de
fato. Mas, somente saber que o outro (o ser amado) existe, cria a possibilidade, o que
“sustenta” esse amor. O amigo Chavainne percebe o quanto o amigo anda embevecido por
este amor travestido de possibilidades:
“Você é espantoso – me diz ele – com esse platonismo.
Espantoso... platonismo...”(p.18).

No caminho, enquanto os dois conversavam, Daniel Prince avista uma moça olhando
uma vitrine. Esta apresenta dois detalhes que relembram o encontro com Léa: “mulher
ruiva” e, “no pescoço, um grande laço branco”.
Nos primeiros parágrafos do livro, a cidade de “Paris ao redor, canta”, povoada com
os barulhos: “monótonos ruídos”, “a hora que soa”; com o passar do tempo, da hora que
soou (seis horas) em algum sino próximo ao lugar marcado para o encontro com o amigo, o
que se ouve são sinais de uma cidade grande no final do século: carruagens, buzina do trem,
empurra-empurra, os candelabros que se acendem trazendo a luz na noite, a luz da noite:
“A rua Rivoli; atravessemos; cuidado com as carruagens; que multidão esta tarde! Seis
horas é a hora do tumulto, sobretudo nesse bairro; a buzina do trem; cuidemonos.”(p.18).
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“Uma rua, a rua do Marengo; as lojas do Louvre; a fila serrada de
carruagens”(p.20).

“Aqui estamos sob as arcadas; perto das lojas; na multidão. E se
andássemos na rua? Excesso de carruagens. Aqui o empurra-empurra;
menos mal”(p.20).

“Acendem os candelabros de gás na avenida; a noite chega”(p.18).

Ao longo de todo o livro A Canção dos Loureiros, é possível encontrar elementos que
remetem ao romance de formação (le roman d’aprentissage). Esse tipo de romance foi muito
difundido na França do século XIX:
“Esta ideia de aprendizagem, ou formação, supõe a presença de um mestre e de um
aluno. Ela concebe a vida como um verdadeiro ofício que se aprende (do qual
devemos ser iniciados) que se aperfeiçoa desde a mais tenra idade (logo na entrada do
aprendizado), e que se conclui (justo antes da entrada na idade adulta), tudo sobre a
tutela de alguém mais velho, o qual aparece obrigatoriamente como um mestre, quer
dizer, como um possuidor de talento, experimentado, expert, apto a ensinar a
vida...60”(DEMAY, 1995, p.7)

A idade de Chavainne, seu amigo, não é revelada, mas supõe-se que ele seja mais
velho, pois trabalha num escritório, lugar onde marcaram o encontro. Ele dá conselho ao
amigo, ensinando os meandros do amor:
“Se você acredita – continua ele – que esse tipo de munificência incita uma
mulher de teatro a generosidades recíprocas... Mude seu sistema, meu amigo, ou
não obterá nada.
O irritante raciocínio. Será que ele acredita que se não obtenho nada não é
porque não quero nada obter? Erro muito em dizer-lhe essas coisas. Não
insistamos”(p.19).
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« Cette notion d’apprentissage suppose la présence d’un maître et d’un élève. Elle fait également de la vie un véritable

métier qui s’apprend (auquel on doit donc être initié), qui se perfectionne dès le plus jeune âge (lors de l’ entrée en
apprentissage), et qui se parachève (juste avant d’entrer dans l’âge adulte), le tout sous la tutelle d’un aîné, lequel apparait
obligatoirement comme un maître, c’est-à-dire comme un possesseur de talent expérimenté, expert, apte à vous enseigner la
vie… »
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- O que você está procurando?
- Nada”(p.21).

No encontro que ele tem com o amigo fica bem claro que tem a intenção de dividir
seus sentimentos com alguém mais velho, que tenha mais experiência, para aprender com ele.
Mas Daniel Prince não ouve, do amigo, o que quer: “Chavainne não compreenderá jamais
meus sentimentos?”(p.17).“Ele ri com escárnio; é insuportável”(p.18). Na despedida,
Chavainne dá um conselho ao amigo, mas não esconde a curiosidade para saber se a “lição”
que deu será seguida:
“- Você também divirta-se e, sobretudo, nada de asneiras.
- Fique tranquilo.
- Diga-me o que fizer”.
- Sim. Até logo”(p.22) .

Daniel Prince escuta os “conselhos” do amigo mais velho, mas tem uma opinião bem
formada sobre ele:
“Lucien Chavainne vai esta noite ao Français. Sim, um bravo jovem; não tão
simples, mas se pode conversar com ele, falar-lhe; ele compreende; é de bom
gosto e elegante; e amigo verdadeiro; tem-se prazer em vê-lo; na próxima vez, eu
lhe direi todas as razões de minha conduta; é pena que ainda não lhe expliquei
até agora minha tarde; talvez ele tenha adivinhado todo o encanto incluído em
meu amor; mas ele é tão fechado nessas coisas!”(p.22).

Apesar de o monólogo interior ser uma técnica considerada de vanguarda, moderna no
seu estilo de escrita, podemos verificar dentro do romance a presença de vários aspectos que
são intrínsecos à obra, à época de sua escritura: um deles é o romance de formação. É
interessante perceber que elementos do romance de formação permeiam todo o livro. Mesmo
Daniel Prince estando na idade adulta, o que se poderia imaginar que o aprendizado sobre a
vida estivesse totalmente “formado”, percebe-se que ele é “iniciante” nos meandros do amor;
que ele, sendo um rapaz que veio do interior (Rouen), que mora há pouco tempo em Paris, ele
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se vê aprendiz dos “moldes” de vida e dos “hábitos”, aqui nos dois sentidos (os
trajes/etiquetas e do modo de viver/deslocar-se numa cidade grande como Paris).
“L’errance du personnage semble constituer un élément déterminant de son
apprentissage : il s’agit de s’éloigner (de sa famille, de son pays) pour être, de mettre
de la distance entre ses origines et le monde, ne serait-ce que parce que devenir adulte
suppose de quitter ce qui a fait votre passé61 ».

Outro elemento importante a ressaltar é a proximidade, no romance de formação, do
autor e do personagem. O que se verifica também no livro Les lauriers sont coupés:
« Il semble que la dimension biographique du roman d’apprentissage se vérifie à
chaque fois : le héros et son ‘créateur’ appartiennent à la même classe sociale. Ceci
vaudra également pour les ouvres du XX siècle dont celle de Proust, A la recherche du
temps perdu.62 »

A obra tem características de romance de formação, apresentando um senso de ética
muito aguçado, quando, por exemplo, Prince não se conforma em apenas “aprender” o que a
sociedade prega como certo, mas quer transgredir regras que já existiam desde sempre,
“apreendidas”. O exemplo maior é a ideia obsessiva de fazer com que Léa prove do “amor
verdadeiro”, que é o seu amor que ele tem “guardado” para ela. Um amor nos moldes do amor
“interiorano”, o que é recíproco e intenso, sem intermediação do dinheiro, por exemplo,
“comércio” de uma cidade grande. É nesse sentido que ele trata Léa com requintes do amor
cortês: a mulher como deusa que para ser conquistada precisa que o homem “mereça” a dama.
(MARKALE, 1987).
Ele quer contar o dia de hoje ao amigo, mas, não tendo nenhuma receptividade por
parte de Chavainne para ouvi-lo, conta o seu dia ao leitor, o que se passou na casa dela através
do pensamento de Prince:
“a sala pequena um pouco escurecida pelas cortinas amarelas; Léa estava tão
gentil; ela estava com o penhoar de cetim claro; sob as grossas pregas sedosas, a
fina cintura apertada; e a grande gola branca de onde escapava um pouco o
pescoço róseo; aproximando-se de mim, ela sorria; e sobre os ombros, da cabeça
pálida e loura, os cabelos soltos em mechas douradas caíam; ela não é nem um
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Roman d’apprentissage, p.11
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Op.cit. p. 9
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pouco velha, querida, e tão graciosa; dezenove anos, vinte, talvez; ela declara
dezoito; moça delicada. Ao longo imóvel do Palais Royal, ao longo do Palais,
andamos. Ela me estendeu a mão; eu beijei sua testa; muito castamente; em meu
ombro ela se pendurou, e um instante ficamos sem nos mover; através do cetim,
em minhas mãos, sentia o calor macio”(p.21).

É interessante que entre a ação de tê-la nos braços, ele caminha ao longo do PalaisRoyal; as sensações vividas se repetem, porque andam conosco também, ao longo do prédio
do Palais-Royal. O beijo casto na testa, muito castamente, e o instante em que ficamos sem
nos mover é um retrato. É o que sobrou da ação, mas a sensação vem em seguida na escrita,
mas ao mesmo tempo no pensamento: através do cetim em minhas mãos, sentia o calor
macio. O cetim é, por sua composição, um tecido brilhoso, macio, escorregadio. O calor que
ele sentia era do corpo dela junto ao seu. Uma observação interessante é que a palavra cetim
em francês é “satin” e tem o mesmo som da palavra diabo “satan”. É o jogo de palavras que
transforma uma cena “casta” em cena “tentadora”. Na tradução para o português o jogo de
palavras não pôde ser feito pois os sons das duas palavras não ecoam.
Prince tem para com sua amada uma divisa: “Um amor que não se contenta com a
amizade; uma mulher tão amada e venerada!” (p.22). A palavra “venerada” faz parte do
mesmo campo semântico de “casto”.
Prince carrega essa alegria do encontro com Léa e do “desencontro” com o amigo;
estão caminhando lado a lado, mas a descrição do seu prazer com a amada não pode ser
compartilhado; nem se dito fosse. Como ele pode ficar no anonimato na rua, cercado por
passantes que ignoram o seu prazer, a sua alegria?
“E toda essa gente passando, aqui, lá, passando, ah! Ignorando essas alegrias,
toda essa gente indiferente, alguns quaisquer que andam perto de mim!”(p.22).

Ele reforça o descaso do amigo e se despede dele com uma frase que serve também
para a relação com Léa: “... como é desagradável! Deixar sempre as pessoas no
caminho.”(p.20). O amigo segue um outro caminho; Léa segue com ele e com o prazer não
consumado.
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“...já não tenho a minha parte?...”
O segundo capítulo é ambientado num restaurante/café:

o “Café Oriental,

restaurante”. Outra vez, no trecho abaixo, podemos conferir características do romance de
formação ligadas ao “como portar-se em um restaurante”:
“O garçom. A mesa. Meu chapéu pendurado. Retiremos as luvas ; é preciso jogálas negligentemente na mesa, perto do prato; melhor perto do bolso do
sobretudo; não, na mesa; essas pequenas coisas fazem parte da compostura geral.
O sobretudo no cabide; sento-me; ufa!”(p.25).

Prince está ciente de que é preciso colocar em prática a etiqueta, os bons modos:
“essas pequenas coisas fazem parte da compostura geral”. Esta conclusão coincide com o
que DEMAY (1995) explica:
« …Du fait de sa jeuneuse, il est une personne qui a peu vécu, plutôt naïve, apte à
s’émerveiller mais aussi à se lamenter lorsque la vie ne se montre pas conforme à ses
espérances. En cela le héros du roman d’apprentissage, plus qu’un autre, se trouvera
exposé (il faudra s’en souvenir), à la désillusion autant qu’aux influences… Ceci
constituera un de ses nombreux paradoxes de départ ».

Prince se preocupa com o que podem pensar dele : “Esse garçom tem um jeito de
zombar de mim” e conclui de forma negativa: “Sou, de fato, bem bobo”.
Esse garçom tem um jeito de zombar de mim. Sou, de fato, bem bobo. E por que
me ocupar com outras mulheres? Já não tenho a minha parte? Para que serve
uma outra? Procurar, cansar-se? Ainda as pessoas saindo. Ficarei jantando toda
a noite. O sorvete; bravo; saboreemos lentamente; isso é para ser degustado; esse
frescor; o sabor do café; na língua e no palato, o frescor aromatizado; quase não
se pode ter essas coisas em casa.”(p.31).

O mesmo acontece em relação à Léa, mas o uso da palavra “zombar” recebe uma
conotação positiva: “Léa não teria do que zombar”(p.25).
Depois de “bobo”, para aumentar o elenco de palavras de cunho negativo para si
mesmo, Prince se acha “ridículo” e poderia ficar “aborrecido”:
“... se eu pudesse dar um jeito de comer em casa; talvez o zelador cozinhasse para
mim por pouco dinheiro todo dia. Seria ruim. Sou ridículo; seria aborrecido; nos
dias em que não pudesse voltar para casa, o que aconteceria? Ao menos num
restaurante não se fica aborrecido.”(p.27).
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O personagem utiliza o mesmo procedimento de atrair para si palavras negativas
usadas anteriormente, mas diz não querer passar por ridículo; o que se conclui que ele pode se
achar ridículo, mas não quer que os outros o julguem assim: “Acabei deixando um apetitoso
pedacinho de linguado; bah! Não vou passar por ridículo ao pegá-lo.”(p.27).
O capítulo II é rico em detalhes sobre o ambiente do restaurante: os espelhos, as
portas, as luzes:
“ O espelho diante de mim reflete a moldura dourada; a moldura dourada que
está, portanto, atrás de mim; essas iluminuras são vermelhas, a vivacidade de
tintas escarlates; é o gás amarelo-claro que ilumina as paredes; amarelas,
também do gás, as toalhas brancas, os espelhos, os vidros.” (p.26).

O aprendizado passa pelo conhecimento de novos hábitos, mas também pela
percepção de que numa cidade grande, como Paris, vários “tipos” diferentes são encontrados
nos lugares públicos ou privados:
“Il apparaît que presque tous ces jeunes gens sont des provinciaux, et que la totalité
d’entre eux se rend à Paris pour y devenir adulte… » « …La capitale de la France joue
donc un rôle évident d’initiatrice…» « … la ville s’avère un lieu d’apprentissage par
excellence, ne serait-ce que parce qu’elle multiplie les potentialités d’expériences, du
fait de sa grandeur. De même elle recèle tout ce qu’il faut de malfrats, de profiteurs,
d’expérimentateurs en tous genres pour servir des ‘modèles’ au jeune homme de
province qui s’y risque » (DEMAY,1995, p. 11)

É com essa descrição sobre a descoberta de novos hábitos, novos lugares, novas
pessoas, que podemos refletir a respeito de Prince. Para ele, o tipo físico pode informar sobre
os “tipos” que frequentam o restaurante:
“Um senhor magro, de longas suíças, que seriedade...” (p.25)
“Olha ali uma mulher bastante bonita; nem morena, nem loura; na verdade, ar
elegante; deve ser alta: é a mulher desse homem calvo que está de costas; ou
antes, sua amante; ela não tem jeito de mulher legítima;” (p.26).
“Esse gordo advogado que está comendo deveria me informar. Talvez ele não
seja advogado nem tabelião.” (p.27).
“Como é irritante jantar sempre no mesmo restaurante! Ninguém aqui com
quem falar; ninguém para ver; nenhuma mulher; um monte de senhores chiques
de meia-tigela, eles vêm aqui por indigência; arruinados; depois, são advogados
do interior que acreditam estar no Bignon”(p.31).
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A “mulher bastante bonita” do segundo trecho acima citado provoca nele o desejo
de encontrá-la. E ele articula várias possibilidades de encontros: onde seria, a que horas, o que
levar enquanto espera a “mulher” no local pensado. Antes da decisão do que fazer, “ um
pouco de vinho”. Ele se vale da palavra escrita:
“Meu porta-cartões; um cartão com meu endereço, isso é mais conveniente; o
porta-lápis; muito bem. O que escrever? Um encontro para amanhã. Devo
indicar várias possibilidades. Se o advogado soubesse do que estou me ocupando,
o honesto advogado!”. (p.28).

De fato, ele não sabe se o senhor é advogado nem se é honesto. E aí a linguagem se
exibe com todos os pormenores de um bilhete para marcar o encontro. E como “descrever”
não atingiria o objetivo de todos os recursos que o escritor usou para esse trecho,
transcrevemos somente o que faz Prince depois do bilhete já escrito:
“Rasgo-o; em dois, o cartão; ainda mais uma vez em dois; isso soma quatro
pedaços, ainda em mais dois, dá oito; ainda em dois; aí, ainda; não tem mais
jeito. E agora não posso jogar esses pedacinhos no chão; seriam achados; preciso
mastigá-los um pouco. Irra! É nojento.”(p.29).

Ele engole o encontro marcado, mas não combinado com ela. Ele engole com
dificuldade o que seria uma possibilidade de encontro com uma mulher bonita e
desconhecida.
O segundo capítulo termina praticamente com o mesmo texto do primeiro. Isso se
deve ao cartaz que Daniel Prince vê na entrada do restaurante e, na saída, quando fechada a
porta, é o mesmo cartaz que aparece. Eis os trechos, dos dois capítulos, respectivamente:

“No interior, as luzes, o reflexo dos vermelhos e dourados; a rua mais escura; nos
vidros, vapor. ‘ Jantar a três francos...caneca de cerveja, trinta centavos.” Léa
jamais quereria jantar lá. Entremos. Entremos.”(p.23).

“...as portas grandes, maciças, com espelhos; um garçom abre a porta para mim;
boa-noite; faz frio; abotoemos meu sobretudo; é o contraste com o calor de
dentro; o garçom fecha a porta; “canecas de cerveja, trinta centavos... jantar a
três francos”(p.32).
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“... com um amor devoto...”

No capítulo três ele faz o caminho para a sua casa e conta o tempo pelo trajeto a pé.
Cada trecho de rua, tempo calculado. L’Opera: cinco minutos; Auber: cinco minutos;
Boulevard Haussmann: cinco minutos. Ele inventa um “relógio” que prediz um certo hábito
em fazer o caminho do restaurante até a sua casa:
“Logo estarei em casa; em... daqui do Opera, cinco minutos; a rua Auber, cinco
minutos; o mesmo, o bulevar Haussmann; ainda cinco minutos e somam-se dez,
quinze, vinte minutos; irei me vestir; poderei sair às oito e meia; oito e trinta e
cinco”(p.33).

O tempo em dois sentidos: o tempo de caminhada (desse relógio “virtual”) e, logo em
seguida, ele trata do tempo relacionado à meteorologia:
“O tempo está seco; é agradável andar depois do jantar;”(p.33).
“... o tempo está tão suave;”(p.33).

Ainda fazendo o percurso para casa, ele “antevê” o encontro com Léa, e traça o
provável percurso (desta vez de carruagem) que pretende fazer com Léa após o espetáculo no
teatro. Ele tem o mapa na cabeça:
“ O que faremos? Uma volta de carruagem; sim, iremos pelo bulevar ao ChampsÉllysées, até o Rond-Point; ou, antes, até o Arco do Triunfo, para voltar para sua
casa pelos bulevares exteriores; o tempo está tão suave; ela bem que me deixará
pegar em sua mão; certamente ela estará com o vestido de cashmere preto;
cuidarei para que não voltemos muito tarde; certamente ela me pedirá para ficar
um pouco;”(p.33).

Vale a pena ressaltar que Daniel Prince pensa em Léa ora como anjo, ora como
demônio. Algumas palavras comprovam isso: “verei seu fino sorriso de demônio viçoso”
(p.34); ou ainda: “... e o rosto altivo de uma criança maligna” (p.34). Ao mesmo tempo ele
convive com o dilema que já foi exposto, no primeiro capítulo, a seu amigo Lucien: ele está
apaixonado por uma moça dançarina de teatro que sobrevive com o dinheiro que recebe no
teatro, mas também recebe “visitas”. Daniel Prince não quer ser “um a mais”. Ele quer
comprovar o verdadeiro amor, o que não é pago. O que não tem preço. Ele diz:
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“Ah! Pobre querida, quero amá-la, e com um amor devoto, como se deve amar,
não como os outros amam.”(p.34).

Ao mesmo tempo, como cita CONH (1981), Prince é uma pessoa muito mais à
vontade quando ¨arquiteta¨ o que vai dizer ou fazer em relação à Léa, do que quando está
diante dela: ¨Il arrive à Daniel de s’adresser mentalement à Léa avant de la voir, avec une
aisance qui fait contraste avec sa maladresse peu éloquente lorsqu’elle est en face de lui. ¨
Passando, na rua Auber, defronte a casa de um homem que ele considera rico, “...ele é
rico! Ah! possuir uma fortuna igual; quanto será que ele pode ter?” (p. 34) calcula a
fortuna desse homem (Sr. Vaudier)... e imediatamente declara:
“gostaria que Léa tivesse um alojamento extraordinário; a terna mocinha; se eu
tivesse essa fortuna; essa noite; suponhamos; subitamente eu tivesse herdado63; é
tão divertido arranjar as coisas assim; portanto o tabelião teria me enviado os
títulos; eu teria dinheiro, ouro e nota, imediatamente, uma centena de mil
francos; como de hábito, iria até a casa de Léa; como se não tivesse ocorrido
nada;”(p.35).

E ele se diverte com diferentes maneiras de fazê-la descobrir que, agora, homem rico,
poderia levá-la com ele. Quase como num conto de fadas:
“ – Vamos embora, Léa? Partamos os dois; eu a levo; eu a levo comigo, você me
leva...”(p.35).

Numa segunda opção:
“ - Você quer vir?... Certamente ela ficaria espantada;”(p.35).

Ainda uma terceira:
“ _ Quer que partamos? – lhe direi. – Como? partir?”(p.35).

Em todas as opções ele supõe o que ela responderia e conclui que ela resistiria: pela
vida que leva, pelos compromissos assumidos. Entretanto, na terceira opção, ele não dá tempo
de pensar no que ela diria:
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“subitamente eu tivesse” (p.35). Aqui, a vida de Prince coincide com a de Dujardin que, filho único, herdou uma
boa soma de seus pais.
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“ – Sim, deixe, abandone isto; e terá isso centuplicado; os dois, fujamos,
partamos, vamos! E a tomarei nos braços, beijarei seus cabelos; a levarei
embora; e baixinho, baixinho, ela bem quererá; seria como o Fortunio de
Gautier; mas Fortunio põe fogo nas cortinas, e, em meio às chamas, leva sua
amante toda nua; tendo um milhão em rendas, eu poderia me arriscar ao luxo de
ser um pouco louco”(p.35).

Ele imagina como seria a casa que faria para Léa, próxima ao Parc Monceau: “quero
me divertir imaginando como ajeitaria as coisas, se me tornasse rico; sim arranjemos
isso, ao andar”(p.36) . É uma verdadeira planta baixa de casa que ele projeta com área total
de construção, compartimentos, jardim: “cinco ou seis cômodos; entrada por um portão
onde caiba uma carruagem”(p.36). “... então, três ou quatro metros de jardim. Vejamos;
três metros, logo, três grandes passos; um, dois, três; sim, é isso”(p.37). Ele pensa em
tudo. Desde a decoração interna, com “peles de ursos brancos”, ou no jardim “alguns
lilases somente”(p.37). Prince não quer que Léa fique “insuportável”:

“Lá longe o magazine Printemps; na calçada, nem um gato; comumente há por
aqui umas moças, insuportáveis, parando as pessoas; nem uma esta noite; a rua
está triste” (p.36).

“... a mesma eterna comédia...”

Este capítulo começa com um chamado: “ – Senhor.” Daniel Prince recebe do
porteiro do prédio onde mora um bilhete de Léa, trazido pela camareira dela, com a
recomendação de “urgente”:
“Meu caro amigo, não vá esta noite procurar-me no teatro. Venha diretamente a
minha casa por volta das dez horas. Eu o esperarei. Léa.”(p.45).

Ele, que costuma antecipar com o pensamento sobre o que vai acontecer para não ser
surpreendido com o imprevisto, fica indignado e dá margem para muitas insinuações:
“Insuportável; sempre mudanças; nunca se sabe o que se fará; combinamos isso,
e é aquilo; a mesma eterna comédia; por que ela não quer que vá procurá-la no
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teatro? Para que não seja vista comigo? Algum recém-conhecido certamente?
Talvez também ela tenha se atrasado; talvez ela tenha um motivo.”(p.45).

“Talvez ela tenha um motivo”. Implica pensar que um “motivo” seria diferente do
que ele suspeitou: uma outra pessoa. “Talvez” o motivo diferente não o deixasse tão chateado.
Depois de entrar e “acender as velas” (trata-se de 1887!), Prince encontra um cartão
de visita deixado sobre sua mesa. É o cartão de um amigo, Jules de Rivare, que “está” em
Paris. Convida-o para um almoço no outro dia. Interessante perceber que no primeiro capítulo
Daniel vai ao encontro de Lucien Chavainne no escritório; no segundo, tenta fazer contato
com uma moça que está dentro do restaurante escrevendo um pequeno bilhete que não foi
entregue; no terceiro, encontra Paul Hénart, o que está noivo. Neste quarto capítulo, a
presença do amigo se faz pelo convite no pequeno cartão de visitas. Todas essas referências
demonstram o quanto ele está bem “situado” na cidade grande. É o rapaz do interior que
conseguiu fazer amizades na capital. Ele está “só” com seus pensamentos, mas não está
sozinho. O poema La foule64, de Baudelaire, sintetiza, com beleza poeticamente descrita:
“Multitude, solitude : termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond. Qui ne sait
pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée ».
A descrição do quarto dele se segue misturada aos tons, uma “usura de tons”: os
“desenhos vermelhos, vagos, sombreados, azul-violáceos, atenuados, um ‘nuançamento’
enegrecido de vermelho-negro e de azul-negro...”(p.46). Tal como define GOMES: “A
fusão, portanto de diferentes sensações, as chamadas sinestesias, é um esforço para recuperar
a linguagem original, aquela em que a palavra, mais do que simples representação dos
objetos, é também coisa ela própria” (GOMES, 1984).
É importante verificar como a cor branca, que reúne em si todas as cores, aparece
nesse capítulo: “branco da cama”, “noite embranquecida” , “ a brancura, toda em torno”,
“branco das primeiras estrelas”, “fina pele branca”, “com sorrisos brancos”, “leito branco”,
“branco das velas”, “brancamente dourada”, “branco luzente”, “as mangas e o colarinho
estão brancos”, “a larga bacia de mãos, branca, cheia d’água”, “uma camisa branca”. Mas
podemos repertoriar também a cor preta que aparece com frequência e que poderia sugerir um
tabuleiro de xadrez: “ com seu bigode preto”, “ o belo, o escuro...”, o céu cinza e negro”, “
as casas, negras”, “telhados enegrecidos”, as casas negras de janelas de luz e de janelas
64

“ Multidão, solidão: termos iguais e conversíveis para o poeta ativo e fecundo. Quem não sabe
preencher sua solidão, não sabe também estar só numa multidão agitada”.
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negras”,’a escuridão das árvores”, “a noite fresca, negra; a noite mais fresca, mais negra”,
“esses negrumes”, “ a noite negra, fria”. “as longas árvores amontoadas, em negro”. Outra
vez, GOMES, em seu trabalho, faz uma apreciação sobre o Simbolismo que comprova bem as
características citadas acima, do texto de Dujardin: “Visando não só a captar o misterioso, o
essencial, mas também o inefável, os instantes passageiros, os estados íntimos que mudam a
cada momento da experiência, os simbolistas tiveram que fazer da linguagem um instrumento
maleável, que buscava o intraduzível¨(GOMES,1984).
O imprevisto não é bem quisto quando se refere ao que Prince havia programado em
sua cabeça. Quando é para favorecê-lo, ele se pergunta: “quem sabe como bem o que pode
acontecer? Quem sabe como bem podem mudar as coisas? O que pode conduzir a
ocasião? Ah! quando virá o dia de nosso amor?”(p.47).

“...quando uma vez enredados...”

O capítulo cinco é dedicado ao gênero epistolar. Trata-se da troca de cartas, bilhetes,
cartões entre Prince e Léa. Como um homem apaixonado que quer manter a presença de sua
amada muito próxima, ele tem todas as cartas (incluindo os rascunhos das que foram enviadas
por ele!). Prince utiliza o “tempo livre” para reler e reviver situações. Elas são a “prova”
escrita de que seu amor é “correspondido” no ir e vir das cartas. O conteúdo delas é quase
sempre o ato de marcar ou desmarcar esses encontros. De relembrar de outros tão passageiros
quanto o agradecimento pelo recebimento de um buquê de flores, desculpas pelos
desencontros, agradecimento por algum dinheiro recebido para pagar o aluguel. As cartas
estão todas juntas:
“Na gaveta, o pacote de cartas; eis toda a correspondência, suas cartas e o
rascunho das minhas”(p.54).

Além das cartas, Prince improvisa um pequeno “diário” em que ele registra
informações. O peso dessas informações cabe ao personagem avaliar, mas elas dividem com o
gênero “carta”, a anotação cotidiana, que acrescentam ao sentimento que parece fugidio:
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“Eu tinha tido a ideia de escrever numa caderneta dia a dia, em resumo, o
desenrolar das minhas relações com esta mulher; estava errado em não
perseverar; teria sido interessante;”(p.56).

Como ele mesmo lamenta, as anotações não perseveraram. Todos os comentários das
cartas ficam por conta da lembrança do que aconteceu. É, através dessas pequenas anotações
sobre encontros e desencontros, que Prince revela, com o artifício do pensamento, segredos:
“Domingo, 30 de janeiro: Uma hora, rua Stévens; Louise me diz que ela foi ao
campo por vários dias; sua mãe a forçou; ela é criada muito duramente; mostrome descontente; aviso que deixo Paris por uma semana; informo-me sobre a
renda que lhe dava anteriormente o cônsul; quinhentos francos por mês, mais
roupas e presentes”(p.56).

Misturada a anotações aparentemente desinteressadas, aparece para o leitor uma
informação que tem um peso enorme e que ainda não havia aparecido no livro: qual cônsul?
Dinheiro em troca de quê? Prince demonstra nessa passagem que é um sujeito determinado e
que a vida “duvidosa” de sua amada existe de fato, não é somente uma suposição. Este
recurso utilizado por Dujardin para revelar detalhes de uma maneira não linear, surpreende o
leitor que, não somente segue o pensamento do personagem Prince com os olhos, mas se
apropria desse pensamento como matéria viva.
Mas qual seria de fato o objetivo de Édouard Dujardin escrevendo esse capítulo com
dois gêneros – o epistolar e do diário íntimo - que podem confundir o leitor como afirma
Valéry Larbaud no prefácio que apresentou Édouard Dujardin ao público francês em 1925?
As duas formas foram usadas no mesmo capítulo e parecem estar ocupando o lugar para se
diferenciar do monólogo interior. Como se o autor tivesse estrategicamente colocado as duas
formas para mostrar a diferença e, ao mesmo tempo, para mostrar que dentro de um mesmo
texto cabe monólogo interior, a carta, o diário íntimo. Quando Dujardin faz uso do diário
íntimo e da re-leitura das cartas, ainda assim, ele usa a técnica do monólogo interior, pois ora
ele lê as cartas, ora lê as anotações e, misturado a esses dois modelos, comenta o que vem à
cabeça.Valéry Larbaud considera que “a vontade de ser original a qualquer preço não teria
sido suficiente” e acrescenta: “...os historiadores e observadores da literatura e das outras
artes sabem muito bem, por experiência, que uma forma verdadeiramente original e nova em
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seu tempo é fatalmente o signo de um talento original, a marca exterior de uma obra viável65”.
Ainda no prefácio, Larbaud esclarece:
“Também é necessário que se veja em Les lauriers sont coupés o contrário de uma
curiosidade da história literária, de uma antecipação fortuita da forma consagrada e
disseminada trinta anos mais tarde por James Joyce. Édouard Dujardin quis exprimir
algo que ainda não havia sido expresso antes dele; e foi isso que o conduziu à
descoberta, à criação dessa forma. É a ele que se deve todo o mérito: ele quem fez
uma tentativa ousada e teve sucesso”.

Não ter “nada” o que fazer permite que Prince examine como deve agir. Afinal de
contas, “não posso deixar tudo ao acaso”. O “acaso” é se deixar levar; é se deixar levar pela
emoção em detrimento da paixão. O fato de programar falas, gestos e intenções “quebra”
com o “nada o que fazer”. Criando as situações, antes de vivenciá-las, ele se ocupa, mesmo
sabendo que não depende somente dele a realização, pois Léa é outra pessoa. Ele se culpa:
“como sou distraído!” por não ter o controle do que vai acontecer... chega mesmo a dizer que
“ é de desesperar”. “Fazer um pequeno plano escrito” é a ideia que ele tem para garantir
que nada estará fora do lugar. Nem seus gestos nem suas emoções. Estas reflexões aparecem
nos trechos a seguir:
“Já que não tenho nada a fazer, examinemos um pouco, mais seriamente, como
devo agir esta noite na casa de Léa”(p.53).
“É preciso entretanto que eu saiba o que fazer esta noite; não posso deixar tudo
ao acaso;”(p.53).
“Como sou distraído! Nunca chegarei a fixar a mente em um ponto; é de
desesperar. Se eu escrevesse? A inspiração é boa; vou fazer um pequeno plano
escrito do que devo lhe dizer; isso serve ao menos para determinar as
ideias”(p.54).

É nesse momento do livro que, do ponto de vista do escritor, de Dujardin, percebe-se
o quanto foi planejado o “tout venant” para que se parecesse natural, fácil, ao acaso. Mas,
depois de várias leituras, é possível pontuar todos os sinais que asseguram que o livro não é
um delírio de uma mente insana que fala tudo o que vem à cabeça. “O tudo que vem à
cabeça” foi programado através da linguagem extremamente “exibida”, “exposta”, o que o
pensamento não quer esconder. O que parece fácil, o pensamento que salta, é o mais difícil. É
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Prefácio de Larbaud para a edição de 1924. , p.11. Ver na íntegra em Anexo.
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o mais difícil também num divã de um terapeuta. Por isso, muitas vezes, é o silêncio que
resta. A impossibilidade de falar sobre si mesmo sem a censura. Ninguém quer se mostrar
inseguro, como o personagem repete muitas vezes no livro: “bobo”. Mas o que faz com que o
personagem se sinta “bobo”? É o descontrole com o uso da palavra falada. Dujardin, com o
monólogo interior “captura” esse descontrole da palavra falada com o recurso da palavra
escrita. O pensamento escrito quando ainda não foi falado. Quando ainda não foi “ouvido”
pelo personagem, quando ainda não foi “lido” pelo leitor.
Nesse próximo trecho, Prince, cauteloso com a palavra escrita, diz: “Estou com os
rascunhos das minhas duas cartas e a resposta dela. Eis a primeira das minhas duas
cartas:
Esperava
não
ir-me
segunda-feira
sem
ter
apertado
mão.C...................................................................................................

sua

Et cetera; não é interessante. Ah, a resposta”(p.57).

O personagem faz a leitura de um dos trechos da carta de Léa, subtraindo por meio de
muitos pontos, o que “não é interessante”. Não seria interessante para ele ou para o leitor? O
artifício de Dujardin de suprimir e, logo em seguida, exclamar: “Ah, a resposta” faz com que
o leitor mude “o ponto de vista” de Prince para Léa restaurando o sentimento de “perda” pelo
o não dito.
Interessante ressaltar que o próprio Dujardin era um correspondente assíduo. O acervo
de cartas dele para os amigos é considerável. Ele guardava as cartas que recebia e mantinha
uma cópia das que havia enviado66.
Prince lê mais cartas, os começos de frases e usa vários pontos (........................) para
demonstrar que ele está lendo somente o que ele considera interessante das cartas que ela
escreveu:
...“tenho mil aborrecimentos....................................................................
preciso sair desse impasse.....................................................................”
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É possível verificar a quantidade de caixas de cartas que possui o Centro de Pesquisa em Austin. Relação do
acervo de Dujardin em Austin, no Anexo.
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Novamente o espaço no papel, valendo-se da “representação” dos inúmeros pontos,
significa um certo descaso com o texto que se segue, mas, ao mesmo tempo, uma pressa em
“pular” os trechos que não interessavam a ele. Perguntamos outra vez: interessariam ao leitor?
O mesmo recurso ele utiliza quando lê uma carta sua escrita para Léa a qual ele
descreveu como “minha carta de intimação”. Antes de lê-la, ele se recrimina:
É isso; ah, que carta terrível!... É essa carta que fez todo o mal; como pude
escrevê-la? Toda a minha conduta, que pena! Há um mês era de acordo; porque
escrevi esta carta?...”

Ele termina de ler a carta deixando o suspense: “Até logo, e queira...” Usou outra vez
as reticências o que deixa no ar: o que ele disse a mais? Em seguida, a resposta dela que não
cita o assunto que ele escreveu (se recriminando) e aproveita para falar num assunto bem
prático: dinheiro.
“... eh, bem, tenho a meu serviço uma pessoa que não pode continuar. Seriam-me
necessários cento e cinquenta francos amanhã à tarde para despedi-la; e uma vez
desembaraçada da supracitada estarei mais livre em minha ações. Isso é tudo.
Tente fazer que chegue até mim esta módica quantia amanhã e você apreciará e
julgará por si mesmo a urgência dessa execução...”
“O sábado seguinte? o sábado seguinte Léa decidiu conceder-me seus favores;
uma tarde, me lembro, um belo dia de sol; dei-lhe os duzentos francos de que
precisava; isso somava uma quantia bastante significativa para um beijo; é o
diabo; também, quando uma vez enredados cortamos abruptamente; e depois
recomeçar com uma outra mulher a mesma série, eternamente; seria necessário
que com essa se chegasse a alguma coisa; obstinamo-nos; fiz bem.”(p.60)

A resposta de Prince deixa implícito o seu desconforto em tê-la magoado, quando
escreveu a última carta. Chega a dizer “Fiquei com a morte na alma...” E na mesma carta
faz um pedido: “Olhe só; esqueça, e perdoe-me. Irei a partir de hoje mesmo; seja boa,
não me mande embora; de minha parte, levar-lhe-ei aquilo de que necessita.
Abandonemos esses aborrecimentos vis; você verá que eu a adoro................................”
Teria escrito algo mais? Quais os termos usados para despedir-se? Talvez tenha assinado a
carta?
Essa sequência se deu num só dia: terça de manhã, terça, duas horas, e quando cita
pela terceira vez a terça-feira, acrescenta dia e hora:
“Terça, 1 de março, onze horas da noite”.
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Ele vaga pela cidade e programa em sua cabeça o que dirá a Léa no dia seguinte:
“Você não acredita que a ame?” Frase que ele repete depois de uma pausa na qual
faz referência a uma moça, “... em seu vestido de operária trabalhadora...”, “muito frágil”,
“sem um gesto”, “com um olhar vago”, que viu na rua. Muito diferente do tipo físico e dos
hábitos de Léa, “aquela muito linda que eu amava”. E a comparação é inevitável: a moça da
rua “... pobre, pobre alma, alma tão dolorosa!”... Como saber da dor do outro? Como saber
se a moça que ele encontrou na rua tinha dor na alma? Não seria ele o dono da dor de não ser
correspondido no amor?

“... amo mais a você...”

O sexto, é o capítulo mais curto do livro: apenas quatro páginas, mas é nele que
aparece uma situação original: a transcrição, sob forma de partitura, de uma música que
Prince escuta numa ruela a caminho da casa de Léa.
A solidão é sentida nele e na rua:
“... um homem desce a rua; um operário; ei-lo; que solidão, que triste solidão,
longe dos movimentos e da vida!”
“ O zelador dessa casa; ele está fumando cachimbo, olhando os passantes;
ninguém passa, só eu; esse velho zelador gordo, o que faz ele olhando a
solidão?”(p.72).
“ o bulevar; vou atravessar este espaço, ir ali; estarei no meio dessa gente; estão
estarei lá longe, eu o mesmo, o mesmo ainda, lá e não mais aqui, e eu sempre; no
alto e na frente, a Colina;” (p. 72).
“... se eu encontrasse algum amigo; é melhor, certamente, estar sozinho, andar
uma bela noite livremente, sem finalidade, ao longo das ruas;” (p.72).

Ele se incomoda em não ser reconhecido: “Não conheço nenhuma dessas pessoas;
será que me veem? Quem acreditam que eu seja?” O que faz lembrar as primeiras frases
do capítulo I: “um entre outros, um como outros, distinto dos outros, semelhante aos
outros, um mesmo e um a mais...” (p.15).
“... a calçada sonora, branca sob a brancura do céu claro e da lua; ao fundo, a lua
no céu; o quarto alongado da lua branca, branco;” (p.71)
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‘ ... um grupo de operários; a buzina do trem carregado de gente, dois cachorros
atrás;” (p.72)
“claridades sob o céu claro”

Duas citações de Gomes são pertinentes quando se fala em aproximação, “quase
natural”, entre poesia e música: “Esta tentativa de erguer a poesia à condição de música
justifica-se pelo fato de a música ser fundamentalmente subjetiva e, em consequência, a mais
sugestiva das artes” (GOMES, 1984). E ainda: “Em vista do desejo de alcançar o máximo de
sugestão com a palavra e, recusando reproduzir os objetos, não é estranho que os simbolistas
buscassem aproximar a poesia da música” (GOMES, 1984).
A introdução da partitura67 dentro do texto foi um recurso utilizado por Dujardin, que
estudou música, e que chamou a atenção no final do século, causando incômodo em alguns,
pois a “partitura” faz parte de um outro gênero. Como fazer saber o que estava “escrito” com
as notas musicais para quem não sabia lê-las? Schuller salienta a “versatilidade” de James
Joyce, em Ulisses:
“Joyce, concentrando a ação em algumas horas decorridas em uma única
cidade, Dublin, foge, pela alusão, a todos os limites e, em transformações
estilísticas que vão do catecismo ao monólogo interior, adapta-se às mais
diversas situações: jornal, biblioteca, hospital, bordel, bar, alcova, indicando
múltiplas direções para os romancistas da primeira metade do século”.
(SCHULLER, 1989, p. 8).

“ um canto de realejo, uma ária dançante. Uma espécie de valsa, o ritmo de uma valsa
lenta...”

Como queria Wagner, com a adequação arquitetônica para que os músicos não fossem
vistos, não é preciso ver o instrumento para ouvir a sua música68. O que toca. O que faz sentir:
“ ... onde está o realejo?”

Prince ouve o instrumento numa rua próxima: “ ... onde está o realejo?”
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“Dujardin, ao contrário do estilo precioso de alguns de seus contemporâneos, utiliza um estilo muito simples, “objectal”:
ele chega a transcrever os sons de notas sobre a página. Nisso também ele foi precursor” (BANCQUART, 2010)
68
“... a poesia não é de dizer mas de ser”. (BONNEFOY, 2007)
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Fizemos um experimento com as partituras que Dujardin colocou no seu livro: nos
valemos de um músico69 para “decifrar” as notas musicais. São dois trechos que chamamos de
primeira figura e segunda figura, para identificá-las melhor:
Primeira figura: si si / ré dó si lá mi

Segunda figura: sol/sol sol sol sol fá#mi/sol

Depois de identificar as notas, o músico explicou que com a o aporte da tecnologia
seria possível submeter os dois trechos de partitura num programa que lê a partitura e
transforma em som. E ainda com a possibilidade de escolher um instrumento para executá-lo.
O instrumento escolhido foi um bem próximo ao som do realejo. Com esse recurso podemos
“escutar” a mesma música que Prince ouviu numa rua de Paris:
Arquivos de som:

Figura 1: http://dl.dropbox.com/u/2317716/dujardin-fig1.mid
Figura 2: http://dl.dropbox.com/u/2317716/dujardin-fig2.mid

“a calma de uma voz que nasce, sob a paisagem calma, numa calma amorosa, e o desejo
muito contido de uma voz nascente; e a voz respondente, equivalente e mais alta,
ascendente, calma e contida, ascendente no desejo...

“O desejo muito contido”, ainda nascente e a “calma” da espera. Os movimentos do
desejo combinando com os movimentos “ascendentes” da música. O capítulo termina com
essa frase: “oh! Bela noite, assim tão livre, sem pensamento, assim tão só.” A ausência de
pensamento causa efeito de alegria; podemos fazer uma analogia com um dos preceitos
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Comunicação pessoal de Geber Ramalho, professor do Departamento de Informática da UFPE.
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budistas que prega o “nirvana” como sendo a ausência de pensamento. O estar só consigo
mesmo. Pleno de vazio.

“...você é uma criança”
Das frases escolhidas para introduzir o capítulo nessa leitura comentada, essa é a única
frase dita por Léa. Ela se sente madura e segura – quase mãe. Reforça a ideia de que a mãe
pode ser objeto de desejo, mas somente no pensamento. “Você é uma criança” supõe que ela
percebe toda a inexperiência dele no amor. Ele quer transformá-la numa dama buscando o
“amor puro”.
“Mas cheguei à rua Stévens, diante da casa de Léa; o vestíbulo, a escada; a
escada de voltas;” (p.75). As escadas em espiral são muito comuns nos prédios franceses;
certamente por ocuparem menor espaço. A ideia de espiral, que dá voltas, sugere o
personagem dando voltas em busca do seu objetivo.
Rua Stévens. Bairro Montmartre. Bairro boêmio da cidade. Onde se concentravam os
cabarés, os bares, os teatros. A rua Stévens, a de Léa, começa na rua des Martyres – endereço
do Café Divan Japonais, cenário para a pintura de Toulouse Lautrec, onde Dujardin aparece
ao lado de Jane Avril. É uma rua sem saída que combina com o estado d’alma de Prince; o
das palavras que não saem:
“minhas botinas estão limpas, a gravata no lugar, os bigodes convenientemente
para cima; tenho muitas coisas a lhe dizer, muitas coisas que é preciso que diga;”
(p.75).

Na casa de Léa ele encontra a presença dele no buquê do vaso:
“...eis o buquê de lilases que lhe enviei...”

Em seguida, ele se vê no espelho da casa e se acha “não de todo mal”. Em seguida é
Léa que se torna o seu espelho. Também para Léa-espelho, ele se acha de acordo, tanto no
corte de cabelo quanto na cor deles:
“o espelho; tudo está em ordem com minhas roupas; estou bastante apresentável;
não de todo mal, na verdade; Léa gosta de homens com cabelos curtos, como os
meus, e que sejam castanho-escuros...” (p.75).
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“Não tenho nada para lhe dizer; sim por que ela me escreveu para não ir ao
teatro?
- É mesmo uma pena que não tenha podido ir buscá-la no teatro.
- Não havia como; depois da peça eu devia falar com o diretor, e algumas vezes
nós o vemos imediatamente, outras, temos que esperar a noite inteira; ele não se
incomoda em aparecer às nove, dez horas.
Não insistamos; certamente ela está inventando esta história.”(p.76).

Ele sabe que está sendo enganado, mas parece não não se aborrecer: “não
insistamos; certamente ela está inventando esta história”. O mesmo acontece com
a desculpa de sempre:
“ - Ah! estou cansada; não aguento; estou com vontade de dormir
- O que você tem?
- Estou cansada”(p.77).

Prince demonstra, outra vez, a falta de experiência com as mulheres. Ele quer arranjar
assunto. O fato de falar com ela já é motivo para satisfazê-lo. A prova disso são os “ensaios”
de fala de quando estava só: a “repetição”, técnica do teatro.
“Ela jamais aprecia minha espirituosidade; não há jeito de se brincar com as
mulheres, o que dizer, então?” (p.77).
“Léa folheia um álbum musical, com uma só mão, sobre o piano; é preciso que eu
fale; ela vai se aborrecer, de tanto que tem medo de que se fique de boca fechada;
preciso absolutamente falar. Eis-nos um em frente ao outro; isso não pode
continuar;” (p.78).

Ele queria que ela falasse, mas o fato de olhar, satifaz seu desejo:
“Imóvel ou não, você é sempre adorável”(p.77).

Ela faz charme e apela para a emoção de Prince quando diz que tem vontade de
abandonar tudo... até a vida:
Ah! que existência, que existência! Tenho vontade de abandonar tudo”(p.78).
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“ - Minha pobre querida, não fale assim; essas ideias; você sabe bem que eu a
amo para sempre; por que não aceita que eu a leve comigo, que fiquemos juntos;
diga”(p.79)
“Ah! como gostaria de livrar-me de tudo! Se houvesse um meio de acabar, de um
só golpe, sem sofrer, algo de instantâneo; dormir completamente, já que só
dormindo se é feliz.

Léa, admite que tem contrariedades com a vida que leva e revela que “só dormindo se
é feliz”. A ausência do mundo real poderia livrá-la de sofrer. Prince sabe disso, mas vê que
ela exagera:
O que lhe dizer? não posso rir, nem tomá-la demasiadamente a sério; é
embaraçoso.”(p.79).

Ele tem a ideia de fazê-la dormir, invertendo os papéis: agora ele é “pai” dela,
“ninando” para que ela durma:
“ – Nanã, senhorita.
E ela, muito baixo, de olhos fechados, e com um ligeiro sopro, muito baixo:
- Sim.”(p.80).

O desejo de Prince é fazê-la feliz:
“ – Minha pobre querida amiga, como gostaria que estivesse contente!”(p.83)

Ao mesmo tempo ela mostra que o simples fato de amassar seu vestido poderia deixála muito contrariada. Aliás, mais que isso, com “um rancor durável”:
“Cuidado para não sentar em meu vestido. Isso me valeria um rancor
durável”(p.86).
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“ - Minha amiga, com o que sonha?”

O tão sonhado passeio. O passeio de carruagem. A visão da cidade do ponto de vista
de quem está em movimento: “Nas ruas a carruagem em marcha...”
O penúltimo capítulo retoma o mesmo tom do primeiro:
“ - Um na massa ilimitada das existências, assim conduzo de agora em
diante minha corrida, um definitivamente dentre os outros; assim em
mim criaram-se o hoje, o aqui, a hora, a vida; uma alma que voa com
sonhos de abraços, é isso; é um sonho feminino, o hoje; é uma carne
feminina tocada, meu aqui; minha hora é uma mulher de quem me
aproximo; e eis onde vai minha vida, essa moça nessa noite... E zunem as
ruas, o bulevar, os barulhos ensurdecidos, a carruagem que anda, o
solavanco, as rodas nas ruas, a noite clara, nós sentados na carruagem, o
barulho e o solavanco ao rodar, as coisas que passam em desfile, a noite
deliciosa...” (p.87).

Em seguida Léa fala e usa o mesmo adjetivo que dançava na cabeça de Prince:
“ – Esta noite – Léa fala -

não está verdadeiramente poética e

deliciosa?”(p.87).

Descrições para a cor branca:
“oh! Sua bela face branca, branco-mate, branco-marfim, branco de neve
escura, no negro que a encerra, e sucessivamente mais branca, mais
luminosa nas luminosidades, e na sombra se atenuando, e depois
ressurgindo;” (p.88).
... ela é frequentemente desagradável quando estamos fora; certamente
ela tem medo de lhe faltar compostura; Não há jeito então de lhe falar,
senão com todas as formas da dignidade;” (p.88).

Mais a frente Prince se autocensura “... não posso dizer-lhe nada que a irrite”
(p.88).
“ Ela mal responde; de novo seu ar indiferente; o que lhe dizer?”(p.90).

81

“- Está começando a fazer frio – diz Léa.
Ela finge não ter ouvido o que lhe digo.
- Você está com frio, Léa! Não quer voltar?
- Não ainda não.” (p.91).

O “olhar do outro” é importante para ele. Mostra a sua figura diante dos outros – ele se
mostra e se vê no olhar dos que ele conhece:

- Léa, peço-lhe que ponha o casaco. Ela se ergue um pouco; estende um
braço; ponho-lhe o caso; ela tem um ar de resignação e é como se eu a
violentasse. Bem, não está melhor agora? Tão bonita com o casaco de
peles! As peles recobrem-lhe o pescoço; das peles saem suas mãos
enluvadas de negro; se ela quisesse ser gentil, quanto não seria ! está
encantadora, imóvel, como que enterrada sob os tecidos, a alva face como
que emergindo dos veludos, sedas e peles; se os Desrieux a vissem ! seria
engraçado se algum amigo passasse por ali; nada me valeria mais em
relação aos Desrieux do que ser visto com ela; eles andam bem na moda,
mas por que são tão obstinados com sapatos de ponta quadrada? E de
Rivare, se me encontrasse, que maravilha! amanhã ao almoçarmos e
bebermos um bom vinho, ele me divertiria; ficaria com tanto ciúme e me
admiraria tanto;”(p.91).

“ Preciso entretanto falar um pouco com Léa; quando ela não diz nada,
não sei o que lhe dizer; as mesmas coisas que num dia a interessam a
aborrecem no outro; ela é caprichosa, pior que qualquer mulher; do que
lhe falar? De seu teatro? É enfadonho; é um assunto.”(p.92).

Léa faz uma observação em relação às suas amigas de teatro e aproveita para
“alfinetar” Prince: “Você está sempre falando de artistas, de canto, de arte, e quando vê
alguém que sabe representar, não presta nem atenção”. Por sua vez, Prince, como
estivesse seguindo um manual de boas maneiras, pensa: “Preciso detê-la com um elogio”.
Depois do elogio, Prince reconhece que agiu de forma correta: “Ela se cala; não se ofende;
eis os elogios que tocam as cordas sensíveis e são sempre bem recebidos.”(p.93).
Depois de desdenhar de uma mulher vestida com roupa pouco convencional para a
época do ano – “essa mulher de vestido claro do outro lado do bulevar; que ideia, sair
assim com esse tempo!”, “ “é esquisito”, “isso não se usa”, Léa é desdenhada por Prince,
que pensa: “Ela não entende, minha pobre Léa, que estou zombando dela e que ela está
ridícula; tem espantos e indignações tão pouco motivados;”
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Prince sugere que o tempo está frio e pergunta se Léa quer voltar, ao que ela responde:
“Mas não, não estou com frio”; em seguida ele pensa: “Ela teima; está com frio; não
quer confessar; como as mulheres são estranhas!”(p.93).
Prince “desfia” o novelo da novela: ele não é tão “bobo” assim... “ela deve pensar
que isso lhe é necessário um dia ou outro” e ainda: “esta noite parece que ela já se
arranjou para ficar livre”; mas quer que ela tome a iniciativa: “ela precisa contudo
decidir-se; ela não pode imaginar que eu queira ser sempre um amante platônico”;ele
quer que ela “aja” como faz com outros homens, quando finaliza: “ela não deve também
imaginar que tenha me reduzido a suportar tudo sem nada obter”. As intenções dele não
diferem das dos “outros” homens, mas ele quer que ela não se sinta a “outra”. Enfim,
começa a entender que este tipo de amor, diferenciado e, ao mesmo tempo tão igual, causa
problema:
“ num quarto de hora, chegaremos; o que vai me dizer Léa? subirei com
ela; preciso subir com ela; com ela entrarei no quarto; ela deixará? outro
dia ela quis que eu fosse embora imediatamente; sim, mas habitualmente
espero até que ela comece a tirar a roupa; quando chegarmos com a
carruagem diante de sua porta, precisarei, por prudência, pedir para
acompanhá-la; ela descerá primeiro da carruagem; já que está à direita,
ficará do lado da calçada; consentirá ao menos que a conduza até o
quarto; então o que me dirá? me deixará enfim ficar? não, isso é
inverossímel; não gostaria também; um quarto de hora em seu quarto,
enquanto tirar o casaco e o chapéu; será perfeito; se entretanto ela quiser
que eu fique! ela deve pensar que isso lhe é necessário um dia ou outro,
uma vez por fim; esta noite parece que ela já se arranjou para ficar livre;
se fosse esta noite! se ainda não fosse esta noite! ela precisa contudo
decidir-se; ela não pode imaginar que eu queira ser sempre um amante
platônico; nunca lhe declarei, em suma, esta intenção; ela não deve
também imaginar que tenha me reduzido a suportar tudo sem nada
obter; oh! quanto problema!”(p.95).

Prince que revela seu pensamento desde o início do livro, agora quer saber sobre o
pensamento dela. Vê que seus sonhos não vão muito além do que é a própria vida dela. Ele
queria que ele pudesse ser o sonho dela:
“Minha amiga, com o que sonha?” (p.96).
“Léa, de novo, olha para a frente, muda; não sonha, não fantasia; com o
que sonha? com nada; com o que sonha? não sei; com o que sonha? não
posso; com o que e com o que sonha? com nada, não posso, não sei, não
sonho e não penso; que pena! que pena! não lhe darei o sonho e
eternamente você ficará imóvel e sem amor”(p.96).
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“Não lhe darei o sonho e eternamente você ficará imóvel e sem amor”. Essa frase
retoma a lenda de Apolo e Dafne, materializada na escultura de Bernini: “imóvel e sem
amor”.
O olhar do outro, “sim, as pessoas nos olham”, é importante para ele: “me inveja, o
homenzinho” . Prince não se dá conta que poderia contar vantagem se estivesse passeando
com ela durante o dia. É verdade, “nem todo mundo passeia de carruagem à meia-noite
com Léa d’Arsay” pelos motivos que ele mesmo admite. Mesmo sabendo que o homem que
os olha certamente é amante dela, ele desdenha: “vai, meu amigo, pode esperar sentado”
“...sim, as pessoas nos olham; quem é o senhor elegante que vem de
encontro a nós, os olhos em nós? Por que esse senhor nos olha? Ele
continua; é aborrecido, afinal; passa perto da carruagem; vejamos se ele
se volta; não, não se volta; o que queria de nós? Será que Léa o viu? Não
parece; eis um senhor que conhece Léa; estou certo de que ele está
vexado; me inveja, o homenzinho; ora essa, nem todo mundo passeia de
carruagem à meia-noite com Léa d’Arsay; ei-lo ainda ali, este senhor?
Sim, lá longe; ah! ele se volta, se volta; vai, meu amigo, pode esperar
sentado”(p.97).

O movimento da carruagem é registrado pelo nome das praças: Praça Ternes (p. 93),
Praça Blanche, (p. 97) Praça Pigalle (p. 97).
Mas nos aproximamos... de sua casa, dizia eu; a casa dela; o instante
decisivo então? É absurdo perturbar-se assim, subitamente, sem razão;
tenho junto a mim a mais bela jovem; acabo de passear com ela, voltarei
para casa com ela; o que iria querer de melhor? O senhor de agora há
pouco devia enraivecer-se; sou o mais afortunado dos homens... Ah!
mortal, mortal tédio! Fico louco; não tenho certeza se sou feliz, não devo
sê-lo?(p.97).

Ainda neste capítulo a palavra “compostura” se exibe. O medo é sempre da “falta” de
compostura. O desejo demanda “compostura?
“Certamente ela tem medo de lhe faltar compostura...” (p.88).
“Suavemente ela zanga comigo; estamos fora; é preciso
compostura;”(p.97).
“meu Deus, meu Deus, o que ela vai me dizer? o que vai fazer? o que
farei? O cocheiro diminui a marcha, vira; ela vai me mandar embora,
ainda; ah! sua casa, seu quarto... a carruagem para; Léa se levanta, desce;
é terrível, esta angústia; minha pobre amiga, afinal, iria querer?” (p.97)
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Ele, Apolo desesperado, atingido por cupido, faz de conta que está calmo, com
excesso de “compostura”:
“- Permite-me acompanhá-la?
- Se quiser”(p.98).

“Léa, você não quer?”

Último capítulo. Léa pede para que Prince faça um resumo do seu dia. Ele diz que
“não fez nada”.
Os loureiros foram cortados... espera-se que novos galhos renovem a poda: novos
compromissos? Novas situações? Novos encontros? Não se sabe. O que se sabe é o agora; é o
hoje; é a urgência de ter alguém que ocupe seu coração sem as podas “naturais” que a vida
apresenta: desencontros, necessidades financeiras, impossibilidade de um amor puro, casto,
sem ser “comprado”.
Necessidade de transformar – metamorfosear - uma moça, que faz amor por dinheiro,
numa pessoa digna de um amor gratuito, verdadeiro.
No Posfácio de Élide Valarini, para a edição brasileira de A canção dos loureiros,
“Prince, ao vaguear pelas formas da Natureza, pelas formas sensíveis que o atingem através
dos sons, das cores, das percepções tácteis, dos sabores, dos odores, busca seu Bem através do
Ideal amoroso; mas foram cortados, podados, os loureiros...” (DUJARDIN, 1989, p. 115)
A lógica que move Léa é a do dinheiro. Ele sabe disso quando afirma: “Léa precisa
ser razoável”
“ quanto tenho em dinheiro? Tinha cinquenta francos na carteira, no bolso
quatro luíses; isso soma cinquenta mais oitenta, cento e trinta francos; tenho
mais dinheiro em casa; não importa, o fim do mês será penoso; Léa precisa ser
razoável;” (p.99).
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Dujardin descrito por alguns amigos como “homem elegante” admira os tecidos, as
texturas e não “perde” para fazer com que o seu personagem ressalte a moda parisiense “esse
corpo manifestado e dissimulado sucessivamente pelas roupas”, enquanto exalta o corpo da

mulher “é a moda admirável do nosso tempo, que sabe esconder e mostrar sucessivamente as
formas femininas”
“No espelho vejo sua bonita figura e seus traços lindos, esse corpo manifestado e
dissimulado sucessivamente pelas roupas; é a moda admirável do nosso tempo,
que sabe esconder e mostrar sucessivamente as formas femininas; em
movimentos de um encantamento muito felino, enquanto seus cabelos se agitam
levemente na testa mate, ela se aproxima de mim; esperava por isso? será que ela
ia querer esta noite? (p.101)

E ainda, “que tirarei suas sedosas, longas e perfumadas roupas”:

“ e ela está tão amável esta noite! Não preciso duvidar, ela quer que eu fique; que
emoção essa ideia me dá! E dizer que daqui a pouco ela me chamará e que
entrarei de novo no seu quarto, e que entre meus braços a terei, que tirarei suas
sedosas, longas e perfumadas roupas e que na sua cama daqui a pouco!... não nos
entusiasmemos; vejamos; preciso prestar atenção no que vou fazer; primeiro
seria bom que eu tomasse todas as precauções enquanto estou só;” (p.101).

Vestir-se e despir-se: um jogo de esconde-esconde. Quanto mais coberto o corpo mais a
fantasia flui, deixando-se inebriar com a “possibilidade” de vê-la, ao menos, “tirar ou por uma bota
diante de mim”:

“é extraordinário como jamais ela quis tirar ou por uma bota diante de
mim;”(p.102).

“sou completamente ridículo; preparei , não faz duas horas, o que queria fazer,
coisas que tinha resolvido há um mês, e nem mesmo penso mais nisso; entretanto
é simples; Léa quer que eu fique esta noite com ela; eh, bem, devo recusar, darlhe-ei a melhor prova do meu amor, respeitando meu amor; não aceitando o
dom de seu corpo ao qual ela se julga obrigada, não imitando os outros
apaixonados somente por uma paixão vã, mas amando-a profundamente e
querendo ser amado; é isso; em vez de receber seu sacrifício lhe oferecerei o meu;
e se ela se ofender? Não; lhe direi por que me vou, e ela ficará emocionada. Ah!
como sou covarde e imbecil; hesito agora; a ocasião tão longamente esperada
chegou e hesito. Não, não hesito; que diabo, não é assim tão forte; é preciso
escolher, ter essa moça como os outros por uma noite ou amá-la e talvez fazer
dela uma amiga; não é preciso preparar grandes frases nem se torturar; daqui a
pouco, simplesmente lhe direi boa-noite... e ela acreditará que sou tímido ou
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bobo, ou melhor, que sofro de algum acesso de sífilis adquirida ao longo do meu
platonismo.” (p.103).

Prince tenta descobrir por que o “amor puro”, o “divino pretexto” sai tão caro: “tanto
dinheiro e tanto aborrecimento pelo prazer de contemplar os belos olhos de uma moça”- “isso
vale duzentos francos e é tudo”. O que não era para ser “contado” em dinheiro vai sendo
“descontado” do bolso dele: “... pensar em sentimento num mundo destes!”. É quando ele
“realiza” que são dois mundos diferentes: aquele em que ele vive e o mundo de Léa. Qual dos
dois seria o verdadeiro? O que é regido por dinheiro ou o que é regido pelo amor?

“Vou ser generoso, magnânimo, propor o amor puro, antes aproveitar
estupidamente a boa chance de uma boa noite; com afetações e brincadeiras; Léa
me manda embora porque não sei forçá-la a ficar comigo; deixo-a brincar
comigo e invento esse divino pretexto de querer conquistá-la pelo respeito; sou
mais absurdamente fraco que um moleque; isso precisa terminar; portanto, essa
noite, menos mal, durmo com ela; seria tolo demais; um caso começado há tanto
tempo e continuado com tanto custo, e que não daria em nada; tanto dinheiro e
tanto aborrecimento pelo prazer de contemplar os belos olhos de uma moça; uma
moça que representa fantasiada no Nouveautés; que bobagem! Isso vale duzentos
francos e é tudo; pensar em sentimento num mundo destes! Uma moça que todas
as noites faz convites e que nos dias de miséria frequenta as casas de tolerância;
sim, ela frequentaria, isso não me espantaria de modo algum; e a camareira que
serve para consolar os senhores mal correspondidos; pelos céus poderia
empregar melhor meu dinheiro e pagar-lhe as rendas de seus vestidos;”(p.103).

“Mas, Deus do céu, como ela demora esta noite! Estou impaciente. Vou bater na
porta. Não, não posso. Oh! como é preciso paciência! Creio ouvi-la. Daqui não se
pode escutar nada do quarto. Sim, ela está abrindo a porta; afinal!...” (p.104).

Depois de entrar no quarto de Léa, e de se instalar “ ...pego uma cadeira baixa e
perto de Léa vou me sentar”, passa os olhos por sobre objetos pessoais expostos no quarto:
“Apoiada no armário de espelho está uma pequena mesa em pelúcia, e, sobre ela, vinte
coisas miúdas, caixas, objetos de marfim, tesouras, vagas coisas...” (p.104).
Demonstrando um tom descompromissado, Léa diz: “- Você não me contou o que fez
quando me deixou.” Ele responde que não fez “absolutamente nada”. Ela insiste: “- Ao
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menos você jantou e foi até sua casa?” Então Daniel resolve contar tudo o que aconteceu
durante o dia, depois de perguntar: “- Você quer saber exatamente o que fiz?”
Diz que encontrou um amigo e ela conclui: “ – E com esse amigo falou de mim”. A
resposta de Prince era esperada por Léa: “necessariamente”. E ela, com ar de “expert” nos
assuntos do coração, conclui dizendo: “ – E seu amigo ficou muito enciumado”. É evidente
que ela, com essa frase, insinua que ele contou “vantagem” em relação aos dois e, ao mesmo
tempo, se exibe, legitimando que é causadora de ciúme para o amigo.
Ela vai escutando, e, de vez em quando, dá provas de que quer que ele conte o seu dia
somente para passar o tempo. Um exemplo é quando ele fala do jantar: “- Em seguida jantei;
onde? Num café da avenida do Opéra; você não conhece esses lugares modestos. Quer
saber qual foi o cardápio?” Ela se apressa em responder: “ – Você me dirá na próxima vez
que jantarmos juntos.”
Ele continua a relatar seu final de tarde e, antes que Léa peça para falar um outro dia
sobre o que ele vai relatar, ele já “pede” para contar em detalhes: - “Voltei para casa, sem
incidentes, tendo visto somente um homem amado por uma mulher que ele ama;
permita-me contar-lhe o caso.”
Finalmente ele encontra alguém que quer saber sobre o seu dia: Léa. Mas ela quer
saber para passar o tempo (já que está sem fazer nada) e o que interessa a ele não é
necessariamente o que interessa a ela.
Concluindo esta Leitura comentada, percebe-se que Les lauriers sont coupés é um
livro que fala do tempo. Do tempo do homem consigo mesmo. Do indivíduo que, nascendo
sozinho e morrendo com o seu corpo, está ligado a outras pessoas, mesmo em meio à
multidão. Ele sugere que a palavra nem sempre diz o que o corpo sente e que o corpo ainda
não é capaz de ler os pensamentos, de se apoderar deles. Então estar só na multidão é ser dono
de seus pensamentos. É ter a escolha de compartilhá-los ou não. Daniel Prince não está só. O
leitor mentalmente caminha com ele pelas ruas de Paris. Encontra o fim da tarde e o começo
da noite numa cidade que se modifica. Assim como ele está se modificando. Já não é o
mesmo homem da “província”; já tem seus costumes e manias que a cidade grande impõe. Ele
já não é o mesmo de quando chegou para estudar em Paris. Ele agora faz parte da “paisagem”,
do homem que caminha atravessando a cidade. Sabendo ler mapas – conhecendo o que é
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pertencente a cada lugar, a cada gesto, a cada gosto. Estar só é uma condição singular, pois,
enquanto pensa, o homem está habitado.

Mapa de Montmartre em 1900

Sobre Paris, Victor Hugo, no livro “Éloge de Paris”, escrito entre 1866 e
186770, como um prefácio de um Guia de Paris, publicação comercial destinada aos visitantes
da Exposição Universal, diz: “Paris est un semeur. Où sème-t-il? Dans les ténèbres. Que
sème-t-il ? Des étincelles »
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Esse livro foi reeditado em 2010.
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3 – O autor como leitor

…« Il m’est impossible de ne pas dire, ô mes amis, combien a été sauvage
et imprévue la route que j’ai parcourue dans le pays de la Connaissance.
Hélas ! le poète est sans doute, parmi les penseurs, le seul qui ne puisse
jamais reconnaitre, même au recul de beaucoup d’années, si son œuvre
contient en effet, ou seulement en intention, le sentiment qui l’a inspiré »
(Édouard Dujardin, 1913)

Relação de A canção dos Loureiros com o conto Histoire d’une journée (História de um
dia)
O primeiro livro de Édouard Dujardin foi um livro de contos : Les Hantises,
publicado um ano antes de Les lauriers sont coupés, em 1886. O livro é composto de 13
contos. No prefácio da primeira edição Dujardin explica:
« Somente a ideia é. O mundo onde nós vivemos é a nossa ordinária criação; e às vezes, nós
vivemos de outras ideias, de outros mundos.
Sobre as especiais criações de vida e as alucinações da ideia e sobre alguns medos – estes
capítulos.”71

Não é por acaso que ele traz, nesse livro, uma epígrafe de Theodor de Wyzewa: “seul
vit notre âme”. Somente vive nossa alma.
Os contos, todos dedicados, em particular, a um escritor, são: Le Diable Helkésipode
(dedicado a Villiers de l’Isle –Adam), La Future Démence (a Augusta Holmes), La Démence
Passée (a A. Lascoux), Les Paroles d’Amour (a Catulle Mendès), Le Dharana (a Stéphane
Mallarmé), Histoire d’une journée (a Rachilde), La Vierge en Fer (a Édouard Rod), La
Terreur de son enfant (a Félix Fénéon), Bourreau de soi (a Joris-Karl Huysmans), Le
Kabbaliste – la démence présente (a Houston Stewart Chamberlain), Un Testament (A Odilon
Redon), L’Apostolat (a Agenor Boissier), L’enfer (a Jules Courtier). A edição de 1897 reúne
num mesmo volume : Les Hantises, Trois poémes en prose et Les lauriers sont coupés, este,
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“Seule l’idée est; le monde où nous vivons est notre ordinaire création ; et, parfois, nous vivons d’autres idées, d’autres
mondes.
Sur les spéciales créations de vie et les hallucinations de l’idée, et sur quelques hantises – ces chapitres »
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pela primeira vez em livro. É o próprio Dujardin que explica, dando detalhes sobre data e
lugar de publicação, numa nota bibliográfica no final do volume de 189772.
Interessante verificar como há forte semelhança entre um dos contos de Les Hantises e
o livro Les lauriers sont coupés. A semelhança se dá, não por causa do monólogo interior,
mas pelas características do personagem principal, Daniel Prince. Carmen Licari (LICARI,
1977), que trabalhou com os manuscritos de Les lauriers sont coupés, publicou, no seu
trabalho, achados importantes sobre a criação do personagem principal de Les lauriers. Um
deles, reproduzido na introdução de Jean-Pierre Bertrand para a reedição de Les lauriers sont
coupés (DUJARDIN, 2001).Trata-se de uma ficha que Édouard Dujardin intitulou com a
seguinte inscrição: “todo leitor do romance deverá se espelhar no seguinte personagem nas
condições abaixo descritas”:
Nome: Daniel Prince
Idade: 24 anos
Lugar de Nascimento: Rouen
Profissão: estudante de Direito
Domicílio: Paris, na rua General-Foy (apartamento de rapaz: 3 quartos, vestíbulo e cozinha)
Depois de quanto tempo morando em Paris: três dias, aproximadamente
Profissão do pai: coronel de infantaria en garnison em Rouen
Domicílio dos pais: em Rouen, no interior
Meios de existência: pensão paterna de 600 francos por mês
Altura: 1m75
Tipo: magro
Cabelos: cortado curto, castanhos
Barba feita, bigode louro
Olhos grandes, acinzentados entre verde e azul
Nariz aquilino
Sinais particulares: nenhum
72

« Les Hantises ont paru une première fois en 1886, les trois poèmes en prose, successivement, en 1887, 1888 et 1892,
après avoir été publiés le premier dans la Vogue, le second dans la Revue Indépendante, le dernier dans la Revue Blanche ;
Les lauriers sont coupés en 1888, après avoir été publiés en 1887 dans la Revue Indépendante. En les réunissant aujourd’hui
en un volume, l’auteur y a apporté, non des modifications, mais quelques corrections de détail qui lui semblaient
indispensables. Janvier 1897 »
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A ação se passa em Paris
Uma segunda-feira de abril, como o 5, 12 de abril de 1886
De 6 horas da noite á meia noite e meia.
Temperatura: morna. Termômetro: 15graus C à 18 graus.
Barômetro: altura 625(bom seco)
Lua: Segundo dia do primeiro quadrante
No alto
Drama de um só personagem no qual é evocado somente a sequencia de seus pensamentos durante algumas horas,
este romance deve ser representado, quer dizer, MENTALMENTE representado pelo leitor.

O personagem do conto História de um dia, chama-se Maurice Dupont. Ele trata todo
o tempo como sendo o “monsieur Dupont”. Numa tradução para o português, poderia ser o
“Senhor Sicrano”, para dizer que Dupont significa “homem comum”. Ele tem a idade de 23
anos e é estudante de Direito. Recebe uma “mesada” do pai, de 100 francos por mês. Todas
essas características coincidem com as do personagem Daniel Prince como também com a
própria vida de Dujardin: morou em Rouen, é filho único, estuda Direito, recebe uma mesada
do pai.
As horas durante o dia são também mencionadas no conto, que possui 12 páginas , na
edição de 1897; os hábitos da cidade e o “hábito” dos que vivem em Paris: “Então, pela
frequência, depois pelas leituras, pelos passeios, pelo teatro, pouco a pouco, durante esses
primeiros anos, ele aprendeu a conhecer o que era a vida em Paris, e, pouco a pouco, ele
familiarizou-se com a elegância e a moda, - maneiras de falar, de agir, de se vestir e de
pensar; e aprendeu o que é ser chique”73. O monsieur Dupont mora há dois anos e meio em
Paris. O interessante é que na ficha de Daniel Prince ele está em Paris somente há três dias . O
que é completamente incompatível com o que se passa nos Les Lauriers: ele conhece todas as
ruas de Paris, conhece restaurante e pessoas. Em três dias seria impossível ter essa
“intimidade” com a cidade. Assim como Daniel Prince, ele caminha todo o tempo a pé e diz:
“anda-se a pé”; Diz ter “horror do fiacre”. O “monsieur Dupont” também se encontrava num
Café, sentado na parte externa, “à la terrasse, à la mode”, via as pessoas passando: “... sozinho
em meio a esse povo misturado entre a high life e os ricos estrangeiros, ele demorava, pernas

73

Este conto ainda não foi traduzido no Brasil.
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cruzadas e retas, corpo para trás, brincando com sua bengala de junco e olhando para a frente,
indiferente...74”
Refere-se também à relação com as mulheres: “Mas ele se abstinha das mulheres: a
primeira farra na sua chegada a Paris tinha sido satisfeita, obscuramente, com moças de
encontro, conseguidas no quartier latin; acalmado, ele julgava indignas dele as fantasias que
satisfaziam seus amigos; e, não podendo, seriamente, ter uma ligação no mundo e no demimonde, ele renunciava.75”. Mais à frente, uma confissão: “uma primeira vez, ele flertou com
uma dançarina do Ópera, que não era jovem e que muitos diziam que era feia. Ele a
encontrou, por acaso, num restaurante muito modesto onde habitualmente jantava na
companhia de um cônsul americano muito careca.” Não parece o mesmo casal que ele
encontra no capítulo I de Les lauriers? Numa outra ocasião ele “... permitiu a seu coração de
se apaixonar por uma demi-mondaine que ele conheceu uma noite no Vaudeville e que a
acompanhou uma vez e no dia seguinte foi vê-la. Ele não se via como seu pretendente formal.
Entretanto, recebendo sorrisos, ele se viu na obrigação de oferecer algumas homenagens.
Ora, depois de alguns dias da mais pura ligação, ele fez gastos com presentinhos sem
consequências e viu que gastou o dinheiro de um mês inteiro. Ele inventou uma viagem.
Então renunciou a essa relação e solitariamente se consolava. Mas dessas duas aventuras ele
ganhou uma preciosa vantagem: falar das duas beldades, e, com um amigo, saudá-las,
algumas vezes”. A dançarina não se assemelha a Léa D’Arsay, sua amada em Les lauriers
sont coupés?
O monólogo interior não estava presente nesse conto, pois havia um narrador. Mas são
visíveis as coincidências dos personagens fazendo com que pensemos que aí, nesse conto, está
o germe de Les lauriers sont coupés que crescia e se fortalecia para aparecer em 1887 na
Revista Independente, com a técnica que chamou a atenção, mas com elementos que estavam
se revelando nos escritos anteriores.

74
75

Les Hantises, p. 58
Op.cit. p. 61.
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Dujardin no espelho

Autores como Huyssmans, Baudelaire, Larbaud e Valéry dedicaram-se à critica.
Surgiram os textos “Les écrits sur l’art”. Dujardin crítico também enveredou por esse
caminho, escrevendo o ensaio sobre o Monólogo interior, tornando-se crítico dele mesmo.
Apesar de o ensaio Le monologue intérieur, son apparition, ses origines, sa place dans
l’oeuvre de James Joyce et dans le roman contemporain, escrito por Édouard Dujardin, ter
sido publicado somente em 1931, é um dos raros casos em que um autor pode rever a sua obra
explicando, entre outros pontos, a origem da técnica por ele utilizada e a repercussão do uso
dela na obra de outros autores. Não há na literatura muitos casos de autores que tiveram a
oportunidade de fazê-lo. Nesse episódio, particularmente, Édouard Dujardin foi leitor da
própria obra com um espaço de tempo que fez com que certamente o Édouard Dujardin que
escreveu Les lauriers sont coupés já não era o mesmo que relia sua obra.
A palavra ensaio, nessa ocasião, presta-se a dois significados: o ensaio como texto e o
ensaio como tentativa de explicação para determinado assunto, no caso específico deste
trabalho, sobre o monólogo interior. Édouard Dujardin escreveu o ensaio depois de Valéry
Larbaud, no prefácio de Les lauriers sont coupés, publicado em 1925 pela Editora Albert
Messein ter declarado que “Édouard Dujardin quis exprimir algo que ainda não havia sido
expresso antes dele; e foi isso que o conduziu à descoberta, à criação dessa forma. É a ele que
se deve todo o mérito: foi ele quem fez uma tentativa ousada e teve sucesso”.

“ Mais surtout je fus stupéfait de penser qu´un tel livre, d´une valeur littéraire
si evidente, et qui contennait toute la technique d´une forme nouvelle,
séduisante, riche en possibilités de toute sorte, capable de renouveler le genre
“ Roman” ou de s`y substituer complètement, avait pu demeurer inaperçu
pendant de si nombreuses années, ignoré des artistes sur lesquels il aurait pu
avoir une influence féconde, inconnu des imitateurs habiles et des
vulgarisateurs qui auraient pu s´emparer de la formule nouvelle, l´adapter aux
goûts du grande public, la mettre à la mode, - faire, enfin, ce qu´Édouard
Dujardin, artiste trop sincère, trop difficile envers lui-même, trop respectueux
de sa vocation pour exploiter sa trouvaille et commercialiser son art, n´avait
pas daigné faire.” 76

76

O prefácio se encontra em francês e em português no ANEXO - B
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O ensaio, várias palestras compiladas, proferidas em maio de 1930, em Marbourg, em
Berlim e em Leipzig, está assim dividido:
O monólogo interior (a instauração; tentativa de uma definição; o que pode ser
monólogo psicológico, ou monólogo dramático, ou monólogo íntimo mas não é monólogo
interior); As origens do monólogo interior e O monólogo interior e os escritores
contemporâneos77
É interessante perceber que Édouard Dujardin, para explicar como se deu a criação do
monólogo, busca através das obras de Joyce demonstrar que o próprio Joyce trazia consigo
em suas obras, anteriores a Ulisses, o que se tornaria depois monólogo interior. Esse trabalho
confirma o que acontece na área da literatura e também na área das ciências naturais quando
algo é descoberto ao mesmo tempo, traduzindo o “espírito da época”. Tudo caminha para que
os que estão em confluência com o espírito da época façam descobertas semelhantes em
lugares diferentes. E Édouard Dujardin explica isso revisitando a obra de Joyce e apontando
em quais obras e quais trechos o monólogo interior já aparecia discretamente. Ele dedica parte
do seu ensaio a desvendar essa trama a partir da obra de Joyce: comenta um a um os livros e a
aparição (ou não) do monólogo interior neles. Mas, seria natural se perguntar por que ele fez
esse trabalho detalhado (ele chama no ensaio de “um filme com múltiplos episódios”) da obra
de Joyce. Segundo ele próprio, Joyce “ressuscitou” seu livro, Les lauriers sont coupés:
“James Joyce avait tiré du tombeau Les lauriers sont coupés; Valéry Larbaud fut celui qui
recueillit le ressuscité, le print par la main et le conduisit parmi les hommes” (DUJARDIN,
1931, p. 207)78.
A atitude de Joyce a respeito do livro de Dujardin seguramente influenciou a estrutura
da primeira parte do ensaio que se lê através da obra de Joyce, sob o título de “a instauração”
(da técnica do monólogo interior).
Além de registrar o quanto Joyce foi generoso ao reconhecer em quem ele havia se
inspirado na construção do monólogo de Molly Bloom, Dujardin tirou a dúvida, de uma vez
por todas sobre quem realmente criou o monólogo e em quais circunstâncias.

77

“Le monologue intérieur /L’instauration/Essai d’une définition/Ce qui peut-être monologue psychologique ou monologue
dramatique ou monologue intime mais n’est pas monologue intérieur/ Les origines du monologue intérieur/Le monologue
intérieur chez les écrivains contemporains »
78

“James Joyce havia ressuscitado Les lauriers sont coupés; Valéry Larbaud foi aquele que se encarregou de recolher o
ressuscitado, o pegou pela mão e o conduziu entre os homens”.
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Em prefácio para uma edição em italiano, Jacqueline Risset explica que, depois de
Joyce ter comentado com Larbaud a origem da técnica do monólogo interior, muitos
desdenharam e tomaram como sendo uma anedota de Joyce:
“Joyce risponde di averlo preso da Édouard Dujardin, dal romanzo
Les lauriers sont coupés. In seguito Joyce avrebbe ripetuto questa
frase in varie occasioni; ma essa venne generalmente considerata dalla
critica joyciana – e lo è a tutt´oggi – poco più di una batuta, una tipica
boutarde di humour joyciano, um modo di sviare con eleganza
l´interrogazione sull´alchimia della creazione79”.
É possível que comentários como esse tenham também motivado Dujardin a escrever o
ensaio. Ademais, para Dujardin, esclarecer nesse caso era mais que uma questão pessoal;
ficaria, para futuras gerações, de forma escrita, o depoimento do próprio autor, dissipando
dúvidas, dirimindo confusões. O que Joyce fez, indicando Édouard Dujardin como seu
precursor, acaba sendo uma atitude louvável no meio literário. Dujardin explica no ensaio:

“On ne diminue en rien la gloire de James Joyce à rechercher ce qu`en
érudition on appellerait ses ´sources`, comme Victor Bérard a recherché les
sources de l`Odyssée elle-même, comme les théologiens recherchent celles
du Sermon sur la Montagne. Mais qui sait quand la question aurait été
élucidée, si James Joyce, avec une générosité sans exemple dans l´histoire
des lettres, n´avait révélé lui-même que trente-cinq ans avant la publication
d`Ulysse, le monologue intérieur avait été employé et en realité créé dans
mon roman, Les lauriers sont coupés”. (DUJARDIN, 1931, p.196) 80

No livro Outras inquisições, BORGES (2007) trata de Kafka e seus precursores,
reconhecendo-o em autores que vieram antes dele:
“No vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável, mas seria
preciso purificá-la de toda conotação de polêmica ou rivalidade. O fato é que
79

"Joyce responde que o aprendeu de Édouard Dujardin, do romance "Les Lauriers sont coupés". Em seguida,
Joyce repetiu esta frase em várias ocasiões; mas essa vem sendo geralmente considerada pela crítica joyciana - e
o é até hoje – como pouco mais de uma piada, uma típica presença de espírito do humor joyciano, um modo de
desviar com elegância a interrogação sobre a alquimia da criação".
80
“Não se trata de diminuir a glória de James Joyce ao se procurar o que de forma erudita se chamaria as
“fontes”, como Victor Bérard procurou as fontes da Odisseia ela mesma, como os teólogos procuram a origem
do Sermão da Montanha. Mas quem poderia saber, quando a questão estivesse elucidada, que James Joyce, com
uma generosidade sem exemplo na história da literatura, revelou ele mesmo que trinta e cinco anos antes da
publicação de Ulisses, o monólogo interior tinha sido empregado e, na realidade criado, no meu romance, Les
lauriers sont coupés.”
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cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção
do passado, assim como há de modificar o futuro. Nessa correlação, nada
importa a identidade ou a pluralidade dos homens.” (BORGES, 2007, p.
130)

Em se tratando de precursores, percebe-se que a preocupação de Dujardin era a de que
ele fosse reconhecido como precursor de Joyce, com o experimento que foi seu livro, no final
do século. Ele lamenta na carta81 para Valéry Larbaud82 o descompasso que houve: « La
cause, selon moi, en est que votre conversation avec Joyce a eu lieu quelques semaines trop
tard, - et de cela Dieu seul est coupable. Mais c'est là de l'histoire ancienne; la seule chose
intéressante, c'est de fixer autant que possible la date de cette conversation. »
Nesse texto o autor quis desvendar, dissecar, a própria obra. Mostra também que
Édouard Dujardin se preocupou com o destino de sua obra: quis revelar como essa técnica
influenciou os que vieram depois dele e como seus pares “receberam” a obra quando foi
publicada na Revue indépendante e, depois, quando da publicação em livro. É interessante
perceber o que o autor revela sobre a obra 30 anos depois de escrita, depois que os holofotes
voltaram-se para ele. Não se trata de um acerto de contas, mas ele mostrou como alguns
autores que não tinham dado valor à obra, depois que ela foi “redescoberta”, viram-na com
outros olhos. Ele transcreve opiniões de vários escritores sobre a sua obra. Vale ressaltar que
alguns deles, como Mallarmé e George Moore, fizeram comentários positivos em relação ao
livro ainda quando saiu de forma seriada, em 1887. Segundo Dujardin, a qualidade de alguns
depoimentos compensava a quantidade.
Nesse ensaio, Dujardin se apressa em explicar que o monólogo, tal como se apresenta
nos dicionários, vem do teatro: “palavras pronunciadas, numa peça de teatro, por um
personagem que se apresenta sozinho em cena”. Ele cita Hamlet e Otelo, de Shakespeare em
que os personagens se encontram sozinhos em cena. Ele lembra que os personagens poderiam
se contentar em “pensar sem falar, mas no teatro é necessário que se pense em voz alta”. Em
seguida, Dujardin passa a explicar a diferença entre o monólogo – esse apresentado em teatro
– e o monólogo interior.

81

ANEXO - A
“A causa, segundo penso, é que sua conversa com Joyce ocorreu algumas semanas mais tarde, - e disso só Deus é culpado.
Mas isso é coisa do passado; a única coisa interessante, é precisar o máximo possível a data dessa conversa.”
82
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No ensaio, por exemplo, ele explica detalhadamente, revendo a obra de Joyce, que o
escritor irlandês já trazia consigo a fórmula do monólogo interior. Segundo James Joyce, “A
originalidade da obra era precisamente que o monólogo interior foi empregado nela pela
primeira vez, isto não acidentalmente, mas de uma maneira contínua e sistemática do começo
até o fim.” Por outro lado, Dujardin trata Joyce como uma pessoa de “une générosité sans
exemple dans l´histoire des lettres83”.
O objetivo de Édouard Dujardin com o ensaio foi colocar a obra pelo avesso, explicar
suas lacunas, elevar seus feitos. Tudo detalhadamente explicado pelo próprio autor. Quem não
gostaria de ter inspirado James Joyce? Entretanto há de se exaltar a coragem para se expor
diante dos pares, por exemplo. Somente o fato de ter sido escrito por ele mesmo, com detalhes
que ele julgava importantes, representa relevo ao ensaio. Finalmente, no ensaio, ele explicou o
monólogo interior “plagiando” o personagem do seu livro viu a obra através da leitura que
ele, como Prince, fez: nos deixou saber de sua vida, durante seis horas em Paris, através do
que ele via. Vimos o que ele queria que fosse visto. Segundo LICARI (1977), “... au-delà du
ton par endroits polémique et par endroits auto-apologétique, cet essai mérite à nos yeux,
aujourd´hui encore, d´être lu, et de près84”. Claro que o ensaio sobre o monólogo interior é um
trabalho técnico, informativo, documental. Outros pesquisadores podem contestar o que ele
escreveu, mas a importância desse trabalho é, sobretudo, a existência dele.

83

“uma generosidade exemplar na história da literatura”.
“... para além do tom ora polêmico, ora auto- apologético, esse ensaio merece do nosso ponto de vista, hoje ainda, ser lido e
de muito perto.”
84
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O monólogo interior, sua aparição, suas origens, seu lugar na obra de James
Joyce e no romance contemporâneo. Édouard Dujardin,193185

Os elementos deste ensaio foram

objeto de conferências

proferidas em maio de 1930 em Marbourg, em Berlim e
Leipzig.

O monólogo interior
Até a publicação dos primeiros fragmentos de Ulisses de James Joyce em 1919 e 1920,
não se conhecia nada, em se tratando de monólogo, senão aquele que trata mais ou menos da
definição que lhe dão os dicionários: palavras pronunciadas, numa peça de teatro, por uma
pessoa que está só em cena.
Tal como o famoso monólogo de Hamlet: “To be or not to be...” Hamlet está só em cena;
ele expressa seus sentimentos; ele poderia se contentar em pensar sem falar, mas a
necessidade teatral exige que ele pense em voz alta.
Em princípio, o personagem que fala deve estar só. Ocorre o monólogo uma vez que,
apesar de não estar só, ele fala como se assim estivesse, mesmo considerando que, no teatro,
isto se chama mais propriamente um “aparte”. Mas que haja ou não outros personagens em
cena, a condição essencial é que aquele que fala não tenha e nem queira ter ouvintes. Por
outro lado, o fato de falar a alguém que não lhe responde, como Turelure no último ato de
“l’Otage”, chama-se ainda, na linguagem corrente, monologar. Mas na realidade não é mais
monólogo.
Nascido no teatro, considera-se que o monólogo tenha sido introduzido facilmente em
livro, por exemplo no romance. O autor, em vez de contar que seu personagem pensa isto ou
aquilo, lhe faz dizer a ele mesmo o que ele pensa, da mesma forma como a coisa acontece em
cena. Numa página de Père Goriot sobre a qual voltaremos a discorrer, Balzac poderia ter
escrito: “Rastignac pensava que todos riam dele...”. Ele usa o monólogo e escreve: Todo
mundo ri de mim, diz Rastignac...”.
No romance, menos ainda do que no teatro, é indispensável que o personagem esteja só; é

85
Le monologue intérieur, son apparition, ses origines, sa place dans l’œuvre de James Joyce et dans le roman
contemporain.
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suficiente, para que haja o monólogo, que este exprima seus pensamentos sem a intenção de
se fazer escutar por um ouvinte. E o monólogo pode também resultar de um fragmento ou de
algumas frases inseridas durante um relato ou de um diálogo.
Assim é, tão antigo quanto à própria literatura ela mesma, e alguns aprimoramentos que
lhe foram feitos, o monólogo tradicional.
Aquilo que se chama hoje de monólogo interior, por exemplo, o de Mrs. Bloom no último
capítulo de Ulisses, não há ninguém que, desde a primeira leitura e sem uma análise anterior,
não tenha o sentimento de que uma considerável novidade chegou à literatura.
O interesse é procurar saber em que consiste esta novidade, como se define e qual seria
sua origem, mas convém lembrar como ela apareceu.

A instauração
Eu não vou me deter aqui a contar a vida e a obra de James Joyce. Vou me ater
precisamente ao assunto. Sem dúvida, o grande escritor trazia em si a necessidade da nova
fórmula na qual sua genialidade devia se expressar, e nós veremos mais adiante que assim o
foi, desde seus vinte anos, entre 1901 e 1903, que ele tomou consciência da fórmula. Durante
muitos anos a ideia germinou sem se manifestar, e não se encontra nenhum vestígio dela nos
seus primeiros livros, Chamber Music lançado em 1907, e Dubliners, concluído no mesmo
ano e lançado somente em 1914.
Na mesma época ele terminava seu primeiro romance, iniciado em 1904. “Portrait de
l´artiste jeune par lui même”, que foi publicado em Nova Iorque em 1916 e que criou sua
reputação.
Procurou-se identificar características do monólogo interior no “Portrait de l´artiste jeune
par lui même”; na realidade, há apenas algumas linhas, segundo o que me foi dito pelo
próprio autor, que as teria escrito mais ou menos inconsciente, e que não representam o
melhor do que ele produzia.
Outra marca deste trabalho se manifesta no esboço que ele havia começado em seu
Ulisses, ao mesmo tempo em que ele escrevia Dubliners; longe de ter as dimensões enormes
de Ulisses definitivo, este protótipo de Ulisses seria uma novela curta, mas já trazia as
características de um dia na vida do personagem principal. Após desistir de Dubliners, para
escrever “Portrait de l´artiste jeune”, James Joyce, uma vez este concluído, volta a trabalhar
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durante sete anos, de 1914 a 1921, entre Trieste, Zurich e Paris.
Em 1919 e 1920, alguns fragmentos foram publicados em uma revista de Nova Iorque,
The Little Review, que foi perseguida e apreendida devido às passagens consideradas imorais
da obra.
E, imediatamente, antes mesmo da aparição nas livrarias, a repercussão foi enorme. Como
disse Philippe Soupault, “a atmosfera literária que envolve a Grã Bretanha e os Estados
Unidos foi completamente modificada”, mas não foi somente a atmosfera literária dos países
anglo-saxões, foi a atmosfera de todo o mundo literário.
Quanto à França, esta repercussão se solidifica numa conferência de Valéry Larbaud na
Maison des Amis du Livre, no dia 7 de dezembro de 1921, depois publicada na revista
Nouvelle Revue Française de abril de 1922, e em seguida utilizada como prefácio em Gens de
Dublin.
Ulisses iria aparecer pouco depois em livro em fevereiro de 1922, na livraria Shakespeare,
em Paris, porque estava interditado na Inglaterra e nos Estados Unidos.
“Como - escreveu Jean Cassou - contar este dia Dublinense mais vasto que todos os
séculos de história, descrever os movimentos estelares que separam Stephen Dedalus e
Léopold Bloom e os aproxima um do outro? Como refazer as estradas pelas quais
atravessaram os emaranhados de todas as línguas, gírias, vocabulário da idade média, do
jornalismo, estilo falado, academicismos, diálogos, poesia desenfreada e toda pura, para
chegar enfim ao extraordinário monólogo interior de Mrs. Bloom?...”.
Para dar uma ideia da impressão que Ulisses produziu entre os jovens escritores, citarei
ainda estas linhas de Pierre d´Exideuil:
“Tudo o que passa na mente de um individuo, prodigiosamente cotidiano, as ideias, as
lembranças, as fanfarras, e com a minúcia e a desordem de relembrar que nela pode existir,
tudo o que o pensamento de um homem vê surgir, a todo minuto, ambições ridículas, tudo isto
se torna com as vaidades do orgulho e da bobagem coletiva e particular que todos nós
dividimos. Toda esta horda de pensamentos se agita em nós, sem repouso, como um bando
apocalíptico; bando em corridas energúmenas. Elucubrações incoerentes, deformações
hilariantes, visões demoníacas, proezas escatológicas, sopros de poesia, tal o bacanal
silencioso e rápido que aparece dentro de nós, como no fundo da caverna de Platão se
perfilavam as sombras, no entanto menos inquietantes”.
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A fórmula do monólogo interior, segundo a qual tinha sido escrita uma parte do livro,
tinha chegado ao grande dia dos famosos, e foi imediatamente adotada na França por Valéry
Larbaud em Amants, heureux amants e na América por William Carlos Williams. Em seguida,
em 1924, no delicioso romance Juliette au pays des hommes, Jean Giraudoux escrevia (na
página 149) que “o que intrigava Paris no momento não era certamente a morte, mas o
monólogo interior”. E a questão viria em seguida: quais seriam as origens dessa sensacional
novidade?
Não se trata de diminuir a glória de James Joyce ao se procurar o que de forma erudita se
chamaria as “fontes”, como Victor Bérard procurou as fontes da Odisseia ela mesma, como os
teólogos procuram a origem do Sermão da Montanha. Mas quem poderia saber, quando a
questão estivesse elucidada, que James Joyce, com uma generosidade sem exemplo na
história da literatura, revelou ele mesmo que trinta e cinco anos antes da publicação de
Ulisses, o monólogo interior tinha sido empregado e, na realidade criado, no meu romance
Les lauriers sont coupés.
***
Les lauriers sont coupés apareceu, na realidade, em 1887 na Revue Indépendante, e no
ano seguinte nas livrarias. Qual seria o tema? Edmond Jaloux resumiu nos seguintes termos:
“Em Les lauriers sont coupés não acontece quase nada: um jovem está apaixonado por
uma bela moça, lhe dá algum dinheiro, passeia com ela, mas termina por não conseguir nada.
Ele vai embora dizendo que não mais a verá, mas não parece muito certo de que manterá sua
palavra”.
A originalidade da obra era precisamente que o monólogo interior tinha sido empregado
pela primeira vez, não acidentalmente, mas de uma maneira contínua e sistemática, do
começo ao fim. Segundo as expressões de Joyce, relatadas por Valéry Larbaud, “o leitor se
encontrava em Les lauriers sont coupés, instalado, desde as primeiras linhas, no pensamento
do personagem principal, e é o desenrolar ininterrupto deste pensamento que, substituindo
completamente a forma usual da narração, ensinava ao leitor o que faz o personagem e o que
lhe acontece.
Quanto ao sucesso do livro, ele foi discreto. O volume, como todos publicados pela
editora da Revue Indépendante, teve uma tiragem de 420 exemplares numerados, entre os
quais 20 em papel especial; alguns foram dados a título de divulgação, e um pequeno número
encontrou compradores; o estoque, logo que a revista deixou de circular, foi vendido a preços
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baixos às livrarias Vanier e Deman, salvo alguns em papel especial que eu preferi destruir
com as próprias mãos.
A recepção do livro pelas pessoas que o receberam de forma gratuita não foi melhor, salvo
algumas pequenas exceções... é verdade que a qualidade de algumas compensava a
quantidade.
Primeiro, uma carta de Mallarmé, de 8 de abril de 1888. “Saiba que eu muito apreciei este
romance desde a sua aparição primeira na Revue indépendante; e hoje ao folheá-lo, reconheço
que você fixou um modo de anotações em viravolta e cursivo que diferente das grandes
arquiteturas literárias, versos ou frases decorativamente contornadas, que só por existir, sem a
utilização de meios sofisticados, exprime o cotidiano tão precioso a guardar. Há ali mais que
uma feliz coincidência, mas um achado para o qual nos dedicávamos todos mas por caminhos
distintos.
Eu me arrependerei eternamente de que Mallarmé me tenha dito e não me tenha escrito o
que ele havia pensado do livro quando da sua publicação na revista; excluído, bem entendido,
a definição de vertiginosa que ele dava à literatura, ele foi o único a pressentir (talvez com
Huysmans) o que Joyce descobriria mais tarde: as imensas possibilidades do monólogo
interior. Eu me lembro de sua expressão “l´instant pris à la gorge 86...”
Huysmans, eu diria, parece ter tido também alguma intuição... “ É curioso, é curioso...”,
repetia ele sem dar maiores explicações. Dele tenho um bilhete onde lembra tão somente da
sensação de novidade que ele tinha experimentado.
A Mallarmé e Huysmans deve-se juntar JH Rosny que, desde o primeiro dia, manifestou
pelo livro um interesse que ele sempre manteria.
D´Émile Hennequin, que tinha a reputação de ser um crítico importante, eu recebi uma
carta onde ele reconhecia no livro o “romance de análise reduzido a ser somente a
enumeração de uma sequência de movimentos da alma...”
De Loti, um bilhete bastante constrangedor.
Em 1890, algumas páginas hostis de Charles Le Goffie sobre as quais voltarei a falar.
Um pouco mais tarde, alguma referência feita por d´Ajalbert, na pesquisa de Jules Huret,
onde ele coloca o livro entre as manifestações interessantes do Simbolismo.
Uma carta de Courteline, que se declara grande admirador de Les lauriers sont coupés.
86

O instante ainda na garganta.

103

Alguns comentários aqui e acolá em algumas revistas. Acrescentemos às calorosas
palavras de Paul Adam os cumprimentos de Goncourt que possibilitou ao livro uma
encadernação especial. Uma carta posterior (9 de agosto de 1897) de Remy de Gourmont me
dizendo que ele tinha “seguido este pequeno romance com prazer na Revue Indépendante em
1887”; e, mais tarde, algumas páginas no IIme Livre des Masques.
George Moore, com quem me correspondo desde 1886, me escreveu de Londres, em 17
de maio de 1887, no momento em que o romance aparecia na revista:
“É Henri Monnier tornando-se inteligível; a pequena vida da alma desnudada pela
primeira vez. Uma música estonteante de pontos vírgula; só temo a monotonia. Veremos, de
qualquer forma é novo”.
Eu ainda recebi dele algumas considerações no mês de dezembro seguinte, e depois, dez
anos mais tarde, em 22 de julho de 1897, uma carta onde ele me dizia que eu havia
encontrado a forma mais original do nosso tempo, mas que a psicologia era um pouco
naturalista... “Parece um contra senso, ele acrescenta; mas não, é a crítica exata”.
Lembro-me somente disto.
Em 1897, Mercure de France que retomava as principais obras do Simbolismo, havia
publicado uma reedição do livro. Enfim, o Gil Blas Illustré o reproduziu, mas deve-se notar
que por razões pessoais.
A reedição e a publicação não impediram que o livro permanecesse no esquecimento, e
um dos meus biógrafos, em uma brochura sobre mim em 1923, nem mesmo o menciona entre
as minhas obras. Outro sintoma: o exemplar por mim oferecido a Goncourt, em papel
especial, encadernado à mão, tendo sido oferecido alguns anos depois da venda de sua
biblioteca ao livreiro Camille Bloch, então erudito e perspicaz, o recusou com uma
gargalhada.
No prefácio da edição definitiva, Larbaud explicou muito bem as causas deste
esquecimento às quais quero voltar. Cada vez mais tomado pelos meus estudos sobre as
religiões e o teatro, eu mesmo havia quase esquecido este livro da minha juventude, quando
James Joyce pronunciou o Lazare veni foras87
***
As circunstâncias desta ressurreição interessarão, talvez pelos seus detalhes, às pessoas
87

Referindo-se à passagem bíblica em que Jesus ressuscita Lázaro.
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curiosas sobre a história do monólogo interior; elas se apresentam como um filme com muitos
episódios.
O primeiro deles remonta aos anos 1901-1903; ele poderia se intitular “o ovo de
Cristóvão Colombo”, ou “ la marmite de Denis Papin”. Eis a cena: um jovem escritor de 20
anos (James Joyce em pessoa), lê durante uma viagem a Paris Les lauriers sont coupés.
... E é preciso dar uma pausa aqui. Por que Joyce adotou a fórmula do monólogo interior?
Evidentemente, dizíamos acima, porque ele a trazia consigo; a circunstância que a revelou a si
próprio o fez tomar consciência em si mesmo. Esta circunstância foi a leitura do pequeno
romance francês onde a fórmula havia sido criada. Mas veja aí a percepção do homem que é
um gênio; enquanto ninguém (salvo Mallarmé e talvez Huysmans e Rosny) tinha percebido as
imensas possibilidades criadas por este livro, Joyce, ele, as percebeu, talvez não
imediatamente, mas com toda sua capacidade, com uma capacidade que ultrapassa ao infinito
a realização que eu havia começado.
...Voltemos ao nosso filme.

O segundo episódio se passa em 1917: James Joyce está em Zurique, escrevendo Ulisses
(1914-1921), toma conhecimento, por um jornal suíço, que eu dirijo uma peça em Genebra
me escreve para saber se sou eu mesmo o autor de Les lauriers sont coupés. Ele não conhece
meu endereço, mas acha que o Consulado Francês deve ter o endereço de um francês que em
1917 encena uma peça em Genebra. Ele endereça sua carta aos cuidados do Consulado da
França em Genebra. Inútil acrescentar que a carta nunca me chegou às mãos.
Terceiro episódio. Fim do ano de 1921. Ulisses está concluído; alguns textos já haviam
sido publicados; o livro já está sendo impresso. James Joyce conversa com alguns escritores,
entre eles Valéry Larbaud. Estes o felicitam pela sua grande invenção. Joyce interrompe a
todos e diz que o monólogo interior não foi criado por ele, mas há mais de trinta e cinco anos
antes por um escritor francês, e lhes fala meu nome e o título do meu livro.
A declaração passa despercebida. Valéry Larbaud me contou, inclusive, que naquele dia
não deu muita importância esquecendo até o título do meu livro e que se lembrava apenas que
Joyce havia falado em mim. De fato, na sua conferência de 7 de dezembro de 1921, não
somente ele não fala das “fontes” de Ulisses, mas ele parece atribuir a Joyce, ele mesmo, a
invenção do monólogo interior, sem, contudo, afirmá-lo categoricamente.
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Entre os escritores que cada vez mais se preocupam com a nova fórmula instaurada por
Joyce, ninguém conhece ou mesmo se lembra de Les lauriers sont coupés. André Gide
profere, em fevereiro-março de 1922, seis conferências sobre Dostoievsky, ao longo das
quais, tratando do monólogo interior, ele não atribui a invenção do monólogo interior a Joyce
mas o associa a Edgar Poe, Robert Browning e ao próprio Dostoievsky, sem nenhuma alusão
a Les lauriers sont coupés.
No instante em que André Gide dava suas conferências sobre Dostoievsky, René Lalou
concluía seu livro História da Literatura Contemporânea, que sairia publicada no outono de
1922. René Lalou havia lido Les lauriers sont coupés. Mas ele tinha ficado tocado pelos
defeitos que eu contesto, de modo que voltarei a falar sobre isto; e, hoje, que a justiça foi feita
por outros quanto às qualidades da obra, eu entendo que ele pode ter se deixado levar pelo
incômodo que eles lhe causavam. Em todo caso, ele também atribuía o monólogo interior a
Dostoievsky, a Browning, e, indo mais longe do que Gide, a Proust e mesmo a Paul Morand.
Larbaud, em um relatório que publicou sobre o livro de Lalou na Nouvelle Revue
Française de fevereiro de 1923 e que ele havia escrito provavelmente em dezembro de 1922,
absteve-se de assinalar esta omissão entre outras que ele revelou. Posso eu me queixar a
alguém este esquecimento uma vez que eu mesmo, a respeito do livro de Lalou, publiquei
uma critica negativa no Cahiers Idéalistes de fevereiro de 1923 onde cito Les lauriers sont
coupés, mas não faço a menor referência à fórmula nele empregada?
O quarto episódio se situa numa data que pode ser entre o fim de dezembro de 1922 e
fins de fevereiro de 1923. James Joyce está novamente na presença de Valéry Larbaud; ele
fala novamente de Les lauriers sont coupés; ele insiste; e seriam estas as palavras:
-

Read it, you shall see what it is.

E nós chegamos ao mais extraordinário dos episódios.
Quinto episódio – Reunião de escritores. Valéry Larbaud ainda não teve a oportunidade
de ler Les lauriers sont coupés, mas estava comovido com o que lhe havia revelado James
Joyce. Ele conta o diálogo, diz o quanto está impressionado, pergunta se todos conhecem o
livro e fala do seu desejo de lê-lo.
Mal estar geral...
Não citarei nomes. O assunto pertence ao passado. A maioria dos que se opunham na
época tornou-se favorável mais adiante.
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Sabe-se o quanto é variável a cotação de um escritor! A cotação de Édouard Dujardin,
muito baixa nos anos que precederam a guerra, tinha subido bruscamente ao final da guerra e
nos anos que se seguiram; mas por razões que nada têm a ver com a literatura, uma reação se
produziria num meio limitado, mas ao qual pertenciam precisamente os escritores que nosso
quinto episódio coloca em cena.
Destes, nenhum, na realidade, se dirige ao homem, mas as suas tendências políticas e
sociais e a partir daí denegrir sua obra literária estava a um passo. O Simbolismo, do qual se
recusam a falar no grupo, é um pretexto. Aqueles que leram Les lauriers sont coupés só se
lembram dos defeitos, como já citava René Lalou: estilo fora de moda, livro
ininteligível...Enfim, querem lançar Ulisses, e alguns se perguntam se é o momento de chamar
a atenção da crítica sobre uma obra da qual alguns pudessem lhe dar a prioridade... Joyce, ele,
o grande escritor, não foi tocado deste medo; mas os admiradores de um grande escritor não
têm todos sua mentalidade, e o que os discípulos retêm mais do mestre são as qualidades
morais... A pessoa que deve editar a tradução francesa é justamente a que mostra a maior
generosidade; ela diz que esses medos são ridículos e que deixariam Joyce desolado se ele
soubesse; ninguém o escuta; e eis as palavras, as palavras bem francesas e mesmo bem
parisienses que destacam o “talky”:
- Joyce tinha mesmo necessidade de resgatar este livro.
Valéry Larbaud, no entanto, não vê a situação assim; ele se recusa a aceitar os conselhos
daqueles que querem dissuadi-lo de ler o livro. Ele então decide ir pessoalmente à editora
Mercure de France, adquire o livro, o lê, e eu só posso citar o que ele mesmo conta, da
impressão que teve:
“Estava preparado para encontrar em cada linha os defeitos da época, palavras fora de
moda, rabiscos simbolistas, etc. Ao contrário, eu me encontrava diante de uma bela obra
francesa em toda sua pureza e frescor, onde as marcas da época eram insignificantes
(desaparecidas, aliás, na edição definitiva) e em cuja totalidade se compara com as melhores
obras de imaginação, em prosa, da nossa língua”.
E, no prefácio da edição definitiva:
“Eu constatava que de fato Les lauriers sont coupés, mesmo que diferente pelo espírito e
pelo estilo, devia ser considerado como uma das fontes formais de Ulisses. Mas, sobretudo eu
fiquei estupefato em pensar que um livro, de um valor literário tão evidente, e que continha
toda a técnica de uma forma nova, sedutora, rica em possibilidades de todo tipo, capazes de
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renovar o gênero do romance ou de substituí-lo completamente, pode ter ficado despercebido
por tantos anos.”
Em 1921, Larbaud tinha dedicado sua novela “Amants, heureux amants” ao grande
escritor irlandês que ele considerava então como o criador desta forma. Logo que ele leu pela
primeira vez Les lauriers sont coupés, ele acabara de finalizar “Mon plus sécret conseil”, no
verão de 1923, e acreditou que deveria me dedicar com os termos seguintes: “para Édouard
Dujardin, autor de Les lauriers sont coupés (1887) a quo...88.” Pode-se dizer que desta
dedicatória enigmática, após trinta e cinco anos de indiferença, data o retorno do interesse do
público letrado pelo meu livro.
No ano seguinte Larbaud continuava seu gesto escrevendo para a edição definitiva de Les
lauries sont coupés o prefácio que deveria ter a repercussão que se sabe.
James Joyce havia ressuscitado Les lauriers sont coupés. Valéry Larbaud foi aquele que se
encarregou de recolher o ressuscitado, pegou-o pela mão e o conduziu entre os homens. Este
quadro forma nosso sexto e último episódio.
O artigo publicado por Edmond Jaloux na Nouvelles Littéraires, em 17 de janeiro de
1925, associando-se ao que comentara Valéry Larbaud, faz a consagração de Les lauriers
sont coupés.
“Não ocorre com frequência que um livro que tenha passado despercebido no seu
lançamento, saia do esquecimento após longa data e que se encontre de repente numa
condição de grande obra. Mas aconteceu. É certo que temos agora a ilusão de que um erro
desse tipo não seja possível, e, contudo, em cinquenta anos, é possível que, da reunião das
obras que apareçam todos os dias, três ou quatro livros surgirão e que provavelmente aqueles
aos quais se deu a menor importância no momento de seu lançamento, e todas as novidades as
quais nós engolimos umas após as outras, terão tomado por sua vez um caráter de novidades
ultrapassadas, quer dizer de velharias... O caso acaba de acontecer aconteceu com Les lauriers
sont coupés.”

***

Afora em Les lauriers sont coupés, o monólogo interior já havia sido empregado antes de
88

Mon plus secret conseil. Valéry Larbaud, 1923.
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Ulisses ?
Arthur Schnitzler, que tem mais ou menos minha idade, publicou em 1901 seu Lieutenant
Gustl que segue a mesma forma de escrita. Caberia examinar se por ter sido escrito na
primeira pessoa e no presente, o romance traz efetivamente as características profundas e
essenciais do monólogo interior. Não se pode negar, em todo caso, que são próximos e é
interessante constatar que ele foi escrito no mesmo ano em que Joyce leu pela primeira vez
Les lauriers sont coupés. Arthur Schnitzler o sabia?
Há alguns anos, Valéry Larbaud e uma estudante da Universidade de Frankfurt, Senhorita
Edith Weyel que fazia uma tese sobre o monólogo interior, pediram a Robert Ernst Curtius
para lhe fazerem a pergunta. Em uma carta enviada a Edith Weyel datada de 5 de agosto de
1926, e que eu mesmo a li, Arthur Schnitzler respondeu que não os conhecia e acrescentou
que, pouco após a publicação de Lieutenant Gustl, George Brandès lhe tinha escrito para
adverti-lo.
Sem querer comparar o gesto de Georges Brandès no mesmo nível do que fora feito por
Joyce, é curioso constatar que, enquanto meus compatriotas o esqueciam, Les lauriers sont
coupés continuava vivo na memória de um irlandês e de um dinamarquês e que eram, o que
me toca particularmente, um, um crítico de alta qualidade e o outro o maior escritor da época.
Ao lado da questão Schnitzler, que tinha empregado o monólogo interior antes de Ulisses,
há as questões Dostoievsky, Browning e outros, que o teriam empregado antes mesmo de Les
lauriers sont coupés. Vamos examiná-los quando definirmos o monólogo interior ele mesmo;
estabeleceremos que em determinadas passagens, trata-se de outra coisa; mas devemos
reconhecer que algumas características do monólogo interior seriam aspirações e tendências.
Uma coisa, de fato, não pode ser contestada, é que a primeira utilização explícita, sistemática
e contínua do monólogo interior data de Les lauriers sont coupés, 1887, e sua instauração
gloriosa data de Ulisses, os primeiros fragmentos publicados em 1919.
***
Larbaud me lembra ainda a título de curiosidade, a brusca e muito breve aparição do
monólogo interior (três palavras) em um romance de Armando Palacio Valdes, El Cuarto
Poder, publicado na Espanha em 1890.
Existe ali, evidentemente, um caso de monólogo interior, a menos, como me sugeriu Yves
Gandon, que esta súbita aparição da primeira pessoa não seja um simples trocadilho
tipográfico! Seja como for, uma meia linha perdida no meio de um livro não será, como bem
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disse Larbaud, senão uma curiosidade.
***
De onde vem a expressão monólogo interior?
Valéry Larbaud lhe dá a paternidade a Paul Bourget, o qual a empregou no seu romance
Cosmopolis, publicado em 1893, onde se lê, em seguida a um monólogo do tipo
“stendhaliano” (e em nada monólogo interior) do personagem principal, as linhas a seguir:
“Este pequeno monólogo interior não era muito diferente daquele pronunciado numa
circunstância análoga não importa qual homem interessado por uma jovem cuja mãe se
comporta mal (tomo I, página 40).”
Paul Bourget conhecia Les lauriers sont coupés; ele testemunhava sua simpatia na Revue
Indépendante onde ele havia publicado um artigo; mas está muito claro que no texto
Cosmópolis ele não visava à nova fórmula.
A invenção da expressão, no sentido que lhe damos atualmente, parece ser devida a Valéry
Larbaud ele próprio.

Ensaio de uma definição
O escritor que compõe um romance coloca-se na situação de um observador que assistiria
a todos os fatos e gestos do personagem o qual coloca em cena e se satisfaria com a faculdade
de poder descer ao seu íntimo, nos seus pensamentos mais secretos, seja que ele se contente
em contar isto aos leitores, seja pelo esforço de lhes explicar o desenrolar, tal como uma
testemunha bem informada exporia num tribunal o que viu e ouviu (você jura dizer a verdade,
toda a verdade, nada além da verdade), com ou sem psicologia do acusado.
Alguns, entre os

romances puramente narrativos, são um sucesso. Entre os

romances psicológicos, alguns (tais, entre os mais recentes, os de Bernanos) poderiam ser
analisados em um texto de trezentas páginas por crítico tendo ele, o romance , somente
cinquenta. Os romances que se prestam a contar sem julgar também não conseguem explicar.
Enquanto aqueles cujo personagem principal diz EU, vê-se simplesmente este substituir o
autor para exibir seu mecanismo psicológico. E numerosos são os leitores, imagino, que se
cansam com a observação de um escritor que intervém continuamente e que não deixa seu
personagem fazer um gesto, dizer uma palavra sem avançar e gentilmente explicar por qual
razão...e por qual razão...
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O teatro tem ao menos a vantagem de nos poupar essas situações inoportunas (salvo nas
situações onde ela aparece sob a forma de um confidente ou de um exagero do conhecimento
de si mesmo emprestado ao personagem principal). Se muitos poetas se sentem atraídos pela
forma dramática, não é por que ela traria uma satisfação grosseira (e geralmente cara) de
realizar suas concepções em carne e osso numa atmosfera de uma gravura pintada, mas
porque ela lhe permite precisamente deixar falar as vozes mais profundas do coração. Este é
de fato, no teatro, o interesse, não somente alguns monólogos que se encontram, mas que são
raros, nas partes de diálogos em que os personagens falam como se falassem a eles mesmos,
seja numa réplica que parece se dirigir ao interlocutor, mas não o faz, seja por uma frase
jogada no meio do discurso, seja numa simples parte da frase, onde apareça como um suspiro
o grito do subconsciente mas que não passam de pedaços de monólogos dissimulados. Neste
sentido, o verdadeiro diálogo dramático é uma contínua combinação de monólogos
dissimulados pelos quais se exprime a alma do personagem e os diálogos propriamente ditos –
esta feliz situação em que o autor nunca interrompe com comentários. A beleza da forma
dramática não é, como acreditavam alguns realistas, de reproduzir a conversa que duas
pessoas poderiam ter tido na realidade; seria fazer brotar do subconsciente delas as coisas
íntimas, guardadas, e que na realidade nunca viriam à tona. Estas coisas, Wagner dizia através
da sua orquestra; o romance psicológico as analisa ex professo; Racine as exprime, não
somente na réplica, mas também nos monólogos (verdadeiros ou dissimulados) que ele os
mistura continuamente.
E é isto o que o monólogo interior permitirá realizar no romance.
O primeiro objetivo do monólogo interior, em se tratando do romance, é o de suprimir a
intervenção, ao menos a intervenção aparente do autor e de permitir ao personagem de se
exprimir ele mesmo e diretamente, como o faz no teatro no monólogo tradicional.
O monólogo interior é, acima de qualquer coisa, um monólogo. Alguns acham que ele tem
a mesma razão de ser do monólogo tradicional no teatro, ou seja, que ele é primeiramente o
discurso pelo qual o personagem que nos é apresentado expõe ele mesmo seus pensamentos.
O monólogo interior é, em segundo lugar, um discurso sem ouvinte; e neste sentido
também segue as regras do monólogo tradicional.
Ele é também um discurso não pronunciado. Os críticos ingleses também o denominam
“unspoken” ou “silent monologue”. Em que ele se diferencia do monólogo tradicional? Não
muito; porque nós sabemos que no teatro o monólogo é recitado em voz alta, em virtude de
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uma convenção que se impõe obrigatoriamente. Mas desde que a peça é lida em vez de ser
ouvida, nada dificulta imaginar o personagem falando em voz alta. No romance, inclusive, o
monólogo tradicional não é dado como pronunciado em voz alta, salvo em casos
excepcionais; em princípio, o monólogo tem por objeto exprimir os pensamentos e não de
reportar as palavras.
Uma vez que Valéry Larbaud, em uma carta endereçada a René Lalou, em 29 de fevereiro
de 1924, escreveu que “é o monólogo sem a voz da consciência”, ele fazia apenas acentuar
que lhe é comum com o monólogo tradicional; quando ele se referia ao monólogo como
“indéclamable” e acrescentava que não se podia lê-lo em voz alta senão com um tom próximo
ao das palavras pronunciadas em sonho”. Eu acredito que ele estava pedindo ao leitor do
monólogo de Mrs Bloom o que eu pediria, se fosse diretor de teatro, ao autor que recitasse “to
be or not to be”...
Segue-se a isto a questão: o monólogo interior deve, como no monólogo tradicional, ser
empregado na primeira pessoa? No teatro como no romance, há ainda o monólogo quando,
falando a ele mesmo, o personagem se trata por TU, como se faz em certas províncias, ou
quando ele fala na terceira pessoa como fazem as negras nas narrações de viagem e como nós
o vemos no Caliban de Robert Browning; a segunda e a terceira pessoa, na realidade, são uma
primeira pessoa disfarçada. Se nós deixarmos de lado o teatro e nos ativermos ao romance, há
ainda o monólogo quando o escritor, empregando a terceira pessoa, reporta os pensamentos
do personagem da mesma forma que os historiadores da antiguidade reportavam as palavras
dos seus heróis em “discurso indireto”, ou como usava Flaubert e os naturalistas com suas
narrações no imperfeito, a condição entretanto que o romancista se proíba de toda intervenção
pessoal. Exemplo: em Ulisses, na passagem que começa pela explicação do pensamento de
Gertie e se torna o monólogo interior dela sempre permanecendo na terceira pessoa; é o que
poderia se chamar, por analogia com o discurso indireto, o monólogo interior indireto”. Desta
vez ainda o ELE (ou ELA) dissimula o mesmo EU do monólogo tradicional.
Guardemos então que o monólogo interior, em se tratando de monólogo, é, antes de tudo:
primeiro, um discurso do personagem que nos é apresentado; segundo, um discurso sem
ouvinte e terceiro, um discurso não pronunciado. E procuremos então suas características.
Passando em revista algumas das definições que foram dadas depois da época de aparição de
Ulisses, que o colocou na ordem do dia, nós podemos da mesma forma reconhecer como ele
foi compreendido e reunir os elementos da definição que nós proporemos, nós mesmos,
completando-os e corrigindo-os caso necessário. É preciso nos desculpar de termos recolhido
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lado a lado textos que se aplicam alguns ao monólogo interior, modestamente iniciado em Les
lauriers sont coupés, os outros à genial realização de Ulisses. Trata-se, neste capítulo, de
procurar as características de uma fórmula, e não de apreciar sua formulação.
O monólogo interior, dizia Valéry Larbaud desde 1924 no prefácio já citado, é a expressão
“dos pensamentos mais íntimos, os mais espontâneos, aqueles que parecem se formar saídos
da consciência e que parecem anteriores ao discurso organizado...” “Deste permite-se ele
atingir tão profundamente o EU, o gozo do pensamento e de guardá-la tão perto de sua
concepção...”
Nós vimos o mesmo escritor caracterizar, segundo James Joyce, o monólogo interior de
Les lauriers sont coupés como o “desenrolar ininterrupto do pensamento do personagem...”
“Seu caráter essencial, diz Edmond Jaloux retomando as expressões de Valéry Larbaud, é
de representar, não somente a palavra interior, mas o pensamento íntimo em formação...”
Estes três primeiros textos resumem de uma maneira feliz a ideia geral do monólogo
interior, que normalmente se faz, e indicam substancialmente os diferentes elementos que o
caracterizam. Nós vamos encontrá-los na maioria dos artigos que citaremos. Se nós tentarmos,
entretanto, dissociar estes diferentes elementos constataremos que é a “matéria” do monólogo
interior, quer dizer a matéria das coisas que são descritas, o que mais chamou a atenção dos
críticos, os quais, para se fazer entender, acumularam as imagens mais diversas.
Edmond Jaloux explica, no mesmo artigo, que a novidade da fórmula de Les lauriers sont
coupés “está nesta prodigiosa delicadeza de prender todas as nuances do espírito, de misturar
o mundo exterior ao mundo interior, de anotar em pequenas frases curtas, vivas e leves, o
perpétuo trabalho de vontade, de reflexão do inconsciente, que tece e desfaz sem fim as telas
quase indistintas no fundo de nossa alma”.
O resultado, diz ele ainda, é de evocar “este estado de confusão completa onde as coisas
de fora e as coisas de dentro se entrechocam, se misturam e se entrelaçam mutuamente para
chegar a esta impressão de vida que forma nossa consciência essencial...”
Assim expresso, acrescenta ele, “este elemento instável, barulhento, não explicável, quase
amedrontador pela força da plasticidade que leva sua vida fugidia ao fundo do nosso
espírito” e “dá à realidade a intensidade de um pesadelo e o mistério de uma alucinação...”
Desde 1924, Jean Giraudoux havia revelado, com seu estilo peculiar de argumentação,
algumas das características do monólogo interior no romance onde nós o vimos levar a estes a
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consagração de ser o evento parisiense do dia. “O monólogo interior”, ele explicou, “era um
acesso de franqueza tal qual todos os revestimentos impostos à alma desde Aristóteles até os
simbolistas foram atenuados. Era este tremor de alma que sacudia há dois meses os literatos
parisienses...”. E ele já falava dos “monstros que desencadeiam a confissão” e a “ ventosa do
monólogo interior”...
Alguns anos mais tarde, Pierre d´Exideuil comparava o monólogo interior a “um
escafandro que nos desce de repente às profundezas marinhas. Em meio a uma vegetação
fantástica ou irreal suspensa na água, uma fauna profusa evolui, fauna de animais e de peixes
estranhos com corpos tornados transparentes sob a luz cônica dos projetores. Nós os vemos se
movimentar ao mesmo tempo em que podemos estudar suas contrações, suas idas e vindas,
seu âmago, seus reflexos. Se eles pegam uma comida nós seguimos o alimento no seu
percurso interno até o intestino grosso.”
Para Eugène Montfort, o monólogo interior (no seu estado bruto) deveria recolher “tudo o
que se ouve de estranho e confuso, logo que, num posto receptor de TSF 89, procura-se
encontrar uma comunicação movimentando a agulha sobre o seletor. É uma mistura de
barulhos incompreensíveis, sem continuidade, de palavras partidas, de barulhos de vozes
bizarras, de assobios diabólicos dos quais nos sentimos livres quando enfim encontramos a
frequência, a onda que se procurava.
Eugène Montfort acrescenta que é impossível mostrar as coisas tais quais elas o são; e é
sobre isto que voltaremos.
A Revue des Deux-Mondes ela mesma publicou, de Louis Gillet, um estudo sobre James
Joyce, o qual, mesmo que um pouco severo, também presta um testemunho semelhante e de
uma rara compreensão. “O projeto mirabolante de M. Joyce, diz Louis Gillet, é de sinalar sem
omissão, sem nada escamotear, tudo o que é implícito, este fundo de percepções vagas, de
sensações obtusas, de associações aberrantes, estas saídas, estes começos, estas quase ideias,
esta matéria fluida, flutuante, que não se prende, esta poeira, este caos de sentimentos, de
reminiscências, de imagens ou de fragmentos de imagens que compõem o pensamento no
estado natural, o pensamento “se fazendo” em vez de o pensamento “feito”.
“É, escreveu ainda Louis Gillet, a substância da alma que se busca guardar, o pensamento
no estado nascente, a radiografia profunda da vida em fuga, no seu perpétuo tornar-se.”
Tudo isto implica, bem entendido, que as coisas se passam no monólogo interior somente
89
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quando são pensadas pelo personagem, e enquanto são pensadas por ele, sem nenhuma
preocupação com o que elas possam significar objetivamente. Foi o que soube precisamente
exprimir James Joyce dizendo que em Les lauriers sont coupés “o leitor está instalado, desde
as primeiras linhas, no pensamento do personagem”... O personagem de Les lauriers sont
coupés expõe não o que se passa ao seu redor, mas o que ele vê passar; não os gestos que ele
realiza, mas aqueles que ele tem consciência de realizar; as palavras, não as que lhe são ditas,
mas as que ele escuta; tudo isto da maneira que ele as incorpora à sua própria e única
realidade. Tudo, em suma, como escreveu Edmond Jaloux é o estado da consciência.
***
Mesmo chamando a atenção, sobretudo sobre a extraordinária riqueza dos estados de
espírito descritos pelo monólogo interior, e seu caráter subjetivo, os críticos que o estudaram
colocaram em evidência o espírito segundo qual esta descrição é concebida.
Nós acabamos de ouvir Valéry Larbaud falar de um “discurso não organizado”, do
“pensamento íntimo em formação”. Pierre D’Exideuil explica no artigo já citado “o
pensamento não ainda filtrado e decantado... o pensamento no estado bruto...”.
O monólogo interior foi comparado a uma projeção de cinema. André Bergé precisa: “um
filme ao vivo, em circunstâncias particularmente delicadas e que se projetaria em seguida em
câmera lenta numa agradável sala de espetáculo”.
Marc Chadourne compara o monólogo interior (denominação da qual ele não gosta), a um
filme da consciência desenvolvido pelo escritor.
“Todas as ideias e imagens, sensações psicológicas e afetivas, diz, que se desenvolvem
sucessivamente ou simultaneamente em um cérebro, Joyce se esforça de fotografá-las quando
vem...” (Deveria melhor dizer: de aspecto “tout venant”). “Estes filmes”, continua ele, “se
entrecruzam e se superpõem em um quebra-cabeça que, indecifrável à primeira vista, revela
ao leitor atento e dotado de memória um panorama de uma maravilhosa unidade.” E é,
acrescenta ele, “a maior inovação de Joyce...Este filme do consciente e do inconsciente segue,
trazendo periodicamente associações, núcleos de sensações, de imagens e de ideias, variando
com cada um dos assuntos...”
Retomando a ideia do “filme de consciência”, Marcel Thiébault expõe que Joyce, no
monólogo interior, reproduz “todos os pensamentos que atravessam o cérebro do personagem
considerado. E isto numa ordem ou aparente desordem na qual elas se apresentam, nada sendo
esquecido, mesmo aquilo que diz respeito às tristes necessidades de nossas máquinas
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humanas”. E ele opõe justamente o monólogo tradicional no qual “os escritores deslocam do
pensamento dos personagens os elementos que lhes parecem essenciais e os ordenam segundo
a lógica”.
Stuart Gilbert, um dos tradutores e perspicazes analisadores de Ulisses, define o monólogo
interior “uma reprodução exata e quase fotográfica dos pensamentos, tal como eles tomam
forma na consciência do pensador, nuclei que provoca uma certa capilaridade de outras
associações, as quais dão à primeira vista uma impressão de incoerência...”
Eu poderia continuar esta série de afirmações citando a tradução que me foi dada de um
artigo em japonês, dedicado a Les lauriers sont coupés por uma revista de Tokyo na qual
M.D. Horiguchi, explica que “pelo monólogo interior todos os atos do personagem do
romance são colocados em evidência pelo jogo contínuo do que há de mais íntimo nos seus
sentimentos e não pelos desenvolvimentos externos como se encontra na maioria dos
romances comuns”.
Expondo este programa do monólogo interior, Yves Gandon acrescenta uma observação
nova, escrevendo que “somente um poeta teria alguma chance de se sair bem numa
empreitada tão audaciosa”.
Quase ao mesmo tempo, Louis Gillet, no artigo citado, pronunciava sobre o monólogo
interior a palavra poesia. “Cada vez mais, diz ele, a poesia e mesmo o teatro se esforçam para
aumentar a parte do claro obscuro, do inarticulado, do confuso e do crepuscular...”
Salvo essas exceções, os críticos não pareceram ter se dado conta de que a concepção que
eles faziam do monólogo interior era mais ou menos aquela que se faz hoje na poesia. Seria
suficiente apenas retomar as interpretações que acabamos de juntar, para se obter uma
definição. É, no entanto, impossível, dar a qualidade poética a uma obra onde intervém o
raciocínio e que não surge diretamente das profundezas do subconsciente. Quanto a mim, eu
saúdo no monólogo interior uma das manifestações desta entrada fulgurante da poesia no
romance, que é a marca da época.
Este caráter poético do monólogo interior, esta apresentação do pensamento no seu
nascimento sem preocupação lógica, só poderia se exprimir por frases isentas elas mesmas de
preocupações racionais. Nós vimos Edmond Jaloux reconhecer estas séries de pequenas notas
sucessivas (chama as séries de “pequenas frases curtas”) que encontramos em Les lauriers
sont coupés. A forma parece ter sido neste caso imposta pelo conteúdo. Mas não
é propriamente sobre “pequenas frases curtas” que se tem que falar, de frases simples,
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diretas, pouco “construídas”, eu escuto também frases reduzidas a um mínimo gramatical. De
fato, o caso do monólogo interior que se procurou descobrir nas longas frases incidentes, nas
longas frases arqui-construídas de Marcel Proust, por exemplo, não revelam nada. Pelo
simples fato de uma frase ser construída, uma frase incidente

perde seu caráter

cinematográfico do pensamento. A coisa nem mesmo deveria ser discutida.
Nós podemos ir mais longe. Ao mesmo tempo que se trata de um retorno às formas
essenciais da poesia, o monólogo interior é um retorno, evidentemente modernizado, às
formas primitivas da língua; e é a doutrina mesmo da origem musical das palavras que é nele
ilustrada. Pierre D’Exideuil ressaltou que “a linguagem interior não obedece mais às regras
fisiológicas da expressão auditiva” alegadas por P. Jousse. Jules de Gaultier estabeleceu, de
fato, que a poesia consistia numa forma de volta à linguagem primitiva, a qual não seria senão
um “prolongamento e exteriorização no meio sonoro da vibração nervosa identificada com a
realidade mesmo da emoção fisiológica”, o homem transmitindo então ao homem, “de uma
maneira totalmente adequada”, seu “estado de sensibilidade”. Assim a poesia seria “uma
tentativa biológica de no sentido de reconstituir, por novos meios apropriados às
circunstâncias do novo tipo de linguagem, o antigo poder”. Menos feliz é Jules de Gaultier na
escolha dos exemplos que dão sustentação a esta teoria.
O caráter “poesia” do monólogo interior nos conduz necessariamente ao seu caráter
“música”, o qual também passou despercebido dos críticos, à exceção de Marcel Brion que
insistiu no lado musical das obras de Joyce, e foi mais longe escrevendo “que a única maneira
eficaz de abordar a primeira leitura de Ulisses, a leitura de desbaste, seria de decifrá-la como
se faz com uma sonata ou uma fuga”.
A maior parte dos críticos comparou o monólogo interior a todo tipo de coisa, filme, TSF,
radiografia, escafandro; eles não assinalaram, pelo menos a meu conhecimento, a analogia
com estas frases curtas e os motivos musicais tais, por exemplo, como as utilizou Richard
Wagner. Mas seria conveniente precisar o que quer dizer motivos musicais e especialmente o
motivo wagneriano.
O “motivo” em música, na concepção mais corrente, se ouve de uma frase muito curta, tão
curta que ela pode se resumir a duas notas, às vezes um único acorde – isto em oposição à
frase tida como mais ou menos longa das melodias, canções populares ou árias de ópera. Mas
o motivo wagneriano se distingue do motivo clássico, uma vez que este é um tema de
desenvolvimento (e, por conseguinte deveria se nomear “tema” mais que “motivo”), uma vez
que o motivo wagneriano, se ele é empregado alguma vez por Wagner como tema à maneira
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de sinfonias clássicas, é mais frequentemente empregado por ele sem desenvolvimento,
sobretudo sobre o Ring e no Parsifal. No estado puro, o motivo wagneriano é uma frase
isolada que leva sempre a um significado emocional, mas que não está ligado logicamente
àqueles que precedem e que sucedem, e é nisto que o monólogo interior procede. Da mesma
forma que uma página de Wagner é uma sucessão de motivos não desenvolvidos onde cada
um exprime o movimento da alma, o monólogo interior é uma sucessão de frases curtas onde
cada uma exprime igualmente um movimento da alma seguindo uma ordem emocional, fora
de qualquer arranjo intelectualizado.
Alguns podem dizer que existe em Wagner mais ordem lógica, mais arranjo racional do
que eu suponho. Eu já reconheci que ele emprega o desenvolvimento temático ao modo das
sinfonias clássicas; eu reconheço que o aparecimento dos motivos nem sempre tem toda a
espontaneidade possível; existem em Wagner coisas pouco wagnerianas; mas é evidente que a
influência de um inovador se exerce porque ele traz o novo e não pelo que ele conserva do
passado.
Mas ainda há mais. Deve-se, ao menos teoricamente, distinguir em música o motivo e o
¨leit-motif¨.
Em Wagner se conhece sobretudo os leit-motif, ou seja, os motivos que aparecem no
drama cada vez que a mesma emoção reaparece. Um drama musical poderia ser composto de
motivos que não se reproduzissem, ou seja, que não seriam leit-motifs. Da mesma forma, o
monólogo interior poderia ser composto por motivos simples, todos diferentes; de fato, e por
força das coisas, o leit-motif deveria ter nele um lugar considerável.
Marcel Thiébault e Stuart Gilbert, nos estudos citados, registram em Ulisses estes retornos
de motivos. Eu peço perdão por relacionar mais uma vez esta tentativa que foi Les lauriers
sont coupés e a realização genial que foi Ulisses; se olharmos de perto Les lauriers sont
coupés veremos que está pleno de leit-motifs... Podemos encontrar um exemplo evidente, no
início do oitavo capítulo, na retomada dos motivos do prelúdio ou na narração que o herói faz
a Léa dos afazeres do dia, no meio do último; esta narração é construída sistematicamente
com os motivos do romance, os outros deformados pelo objetivo.
Desta origem poética e musical do monólogo interior, Gabriel Marcel me permitirá
encontrar a confirmação num artigo muito desencontrado onde ele critica precisamente em
Les lauriers sont coupés o fato de levar para o romance os procedimentos do poema e da
música.
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Infelizmente, senhor, era este mesmo o meu propósito.
Eu encontro com alegria no estudo muito compreensível, muito perspicaz, que Valéry
Larbaud consagrou a James Joyce, outra confirmação do meu ponto de vista. Vejamos o que
se lê no prefácio de Gens de Dublin:
“Sobre esta trama, ou melhor, dizendo nos escaninhos assim preparados, Joyce distribuiu
seu texto. É um verdadeiro trabalho de mosaico. Eu vi seus borrões. Eles são inteiramente
compostos de frases em abreviações, de traços a lápis de diferentes cores. São anotações
destinadas a lhe lembrar de frases inteiras e os traços de lápis indicam, segundo suas cores,
que a frase marcada foi colocada em tal ou tal episódio. Isto faz pensar nas caixas de
pequenos cubos coloridos dos mosaístas”.
...Eu que recebi uma educação musical, isto me faz pensar aos leit-motifs wagnerianos.
***
Deste conjunto de observações concluiremos que o monólogo interior, como todo
monólogo, é um discurso do personagem colocado em cena e com objetivo de nos introduzir
diretamente na vida interior do personagem, sem que o autor intervenha com explicações e
comentários, e, como todo monólogo, é um discurso sem ouvinte e um discurso não
pronunciado; mas ele se diferencia do monólogo tradicional quanto à sua matéria, ele é a
expressão do pensamento mais íntimo, o mais próximo do inconsciente. Quanto ao seu
espírito é um discurso anterior a toda organização lógica, reproduzindo este pensamento no
seu estado nascente e de aspecto “tout venant”; quanto à sua forma, ele se realiza por frases
diretas reduzidas a um mínimo de sintaxe, e assim corresponde ele essencialmente à
concepção que nós fazemos hoje da poesia.
De onde eu tiro esta tentativa de definição:
O monólogo interior é, no que concerne à poesia, o discurso sem ouvinte e não
pronunciado, pelo qual um personagem exprime seu pensamento mais íntimo, o mais próximo
do inconsciente, anteriormente a toda organização lógica, isto é, em seu estado de nascimento,
por meio de frases diretas e reduzidas ao mínimo de sintaxe, de modo a dar a impressão “tout
venant”.

***
A fórmula do monólogo interior, tal como nós tentamos precisar, é viável? O exemplo de
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Ulisses seria uma resposta suficiente, se este admirável sucesso de um escritor gênio não
tivesse, como todas as grandes obras, suscitado objeções, algumas até inesperadas. Darei um
exemplo.
“O monólogo interior, escreveu André Billy, além de ser o mais simples e o mais fácil dos
procedimentos, tem o inconveniente de ser o mais enfadonho.”
Poder-se-ia contrapor a André Billy argumentando que as coisas mais difíceis são aquelas
que parecem mais fáceis, e que a facilidade e a simplicidade se reconhecem muito mais
seguramente em certos julgamentos onde o melhor que se possa dizer é que eles são
simplistas. O que o próprio redator da Obra escreve sobre o romance de James Joyce nos traz
uma análise mais aprofundada? Eu estou convencido de que André Billy nunca fala de livros
que ainda não leu; e isto explicaria sem dúvida que o mesmo homem que analisa com tanta
perfeição e originalidade certos romances, não saiba de Ulisses se não constatar as suas
dimensões. Pode-se pensar, em todo caso, que não seja suficiente para apreciar uma obra
como a de um mestre tal qual Joyce, somente mostrar o tamanho do livro em páginas assim
como se faz algumas vezes com a obra de alguém que começa a escrever se fixando sobre o
que “acabou de sair” comunicado pelo editor.
A objeção que Auguste Billy dirige contra o monólogo interior é, ao contrário, de um
crítico que estudou de perto a obra sobre a qual escreve. Para ele, a “fatia de vida interior” que
é a nova fórmula não é nem arbitrária nem menos falsa que a análise do antigo romance
psicológico. Por esta razão, diz ele, o “autor é contrário a nos apresentá-la como um tipo de
linha contínua”, enquanto que nós pensamos “não somente sobre um plano mas sobre vários
planos simultaneamente”. A questão não pode ser discutida em algumas linhas; um psicólogo
diria, eu acho que não pensamos sob vários planos, mas que nosso pensamento vai de um
plano a outro, mas com uma rapidez que pode parecer simultaneidade, mas não o é; e é
precisamente a esta corrida “sem continuidade”, que o monólogo interior dá a impressão. A
linha contínua de Joyce é, na realidade, uma linha quebrada.
Quanto ao que nós chamamos sobre o “tout venant” do monólogo interior, os críticos
também igualmente se preocuparam. Sem levar em consideração o livro de Joyce, Eugène
Montfort alegava que “l’ informe magma” que estava na base do monólogo interior não
poderia ser reproduzido tal qual, e que uma escolha deveria ser feita.
No artigo publicado pela Revue des Deux-Mondes dedicado ao grande escritor irlandês,
Louis Gillet critica Joyce por dizer tudo; mas ao mesmo tempo ele o acusa de empregar todos
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os artifícios, todos os truques, e substituir os pensamentos do infeliz Bloom “os caprichos de
sua inspiração, as proezas, os enfeites, as girandolas, os molinetes de sua assombrosa e
burlesca fantasia”.
Num outro artigo posterior, dedicado a Virginia Woolf, o mesmo crítico volta a este
assunto; depois de ter, com a penetração e a palavra que lhe são próprias, lembrando o
programa de Ulisses, ele conclui: “Empreitada quimérica, porque não existe linguagem para
explicar o que escapa da linguagem. O autor mesmo se evade de seu programa e desenvolve,
à medida que ele avança, imensas fugas lírico-épicas, satíricas, dramáticas, que nada têm em
comum com o desenho inicial. O livro, começado por um realista, acaba em fantasmagoria”.
De acordo com Marcel Thiébault, seria injusto criticar Joyce por nos dizer tudo e por nos
dar um tipo de pensamento disforme...” A fabricação deste filme de pensamento não é obra de
“preguiça”, diz ele, porque ela não é somente reprodução (o que é tecnicamente impossível),
mas “recriação”.
Parecendo se contradizer, estas opiniões concordam. Uma reprodução completa, uma
reprodução verdadeira do filme da consciência é algo praticamente inimaginável. E é por isto
que nós muitas vezes afirmamos que o monólogo interior não deve dar o pensamento “tout
venant”, mas dar a impressão. E, desta forma, tem-se a manifestação da obra de arte muito
mais que a análise lógica do romance psicológico.
Poder-se-ia até dizer que ele não pode ser realizado continuamente com todo o rigor. No
artigo já citado, Gabriel Marcel critica em Les lauriers sont coupés “passagens discursivas”...
Se o final de Les lauriers sont coupés não tivesse contido nenhuma derrogação às suas
próprias diretivas, ele teria feito o que nenhuma obra prima já realizou...Nós vamos encontrar
estes tipos de “erros” mesmo no monólogo interior de Ulisses; não faltam em Wagner
passagens pouco wagnerianas; há às vezes um pouco de “Lefranc de Pompignan” em Hugo. É
mesquinho se limitar a procurar numa obra seus defeitos, em vez de estudar suas tendências,
sobretudo quando elas trouxeram algo de novo.

O que é talvez monólogo psicológico ou monólogo dramático ou monólogo íntimo, mas
não monólogo interior
Os elementos de uma definição do monólogo interior estando juntos, e sem fazer dessa
que nos propomos uma “regula fidei”, será fácil de distinguir o que nós acreditamos ser e o
que é de fato.
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Monólogo interior e monólogo tradicional são parecidos, nós o reconhecemos, são
discursos sem ouvintes e (salvo a convenção do teatro que exige que eles sejam recitados em
voz alta) não pronunciados. Assim vê-se monologar Hamlet no drama de Shakespeare ou
Rastignac em Père Goriot, e ninguém pretende encontrar em seus solilóquios monólogos
interiores. Mas se a confusão não é possível quando se trata de monólogos de Shakespeare ou
de Balzac, ela é talvez mais fácil quando se trata de fórmulas intermediárias, como aquelas
que denominamos de monólogo psicológico ou de “dramatic monologue”, e que se encontra,
por exemplo, uma em Dostoievsky e outra em Browning.
Já reportamos aqui como, em uma de suas conferências de 1922, André Gide tinha
declarado que Dostoievsky, Edgar Poe e Robert Browning tinham empregado esta fórmula
literária, acrescentando mesmo que eles ¨tinham trazido de uma só vez toda a perfeição
diversa e sutil que ela poderia atingir”.
Em uma conversa que tiveram pouco depois, Valéry Larbaud pensou tê-lo convencido de
seu erro; mas em sua carta de 4 de julho de 1930, André Gide se mostra de acordo com suas
proposições primeiras.
“Alguns contos de Poe, diz ele (entre outros: le Coeur révélateur), e alguns poemas
admiráveis de Browning (Sludge em particular), trata-se de perfeitas realizações do gênero
monólogo interior. Assim como a inesquecível Krotkaïa de Dostoïevsky”.
Isto não está muito de acordo com a frase da mesma carta que eu citei onde ele me
escreveu que “as datas estão lá para me atestar como precursor”... Mas deixemos este
detalhe... Nós encontramos uma opinião análoga em René Lalou; nós encontraremos outra
semelhante em Charles du Bos, e não seria difícil alongar a lista.
Poderia ser dito dessas opiniões que a expressão monólogo interior seria uma extensão
exagerada, e que o problema seria somente uma questão de palavras, se elas não trouxessem
um grave desconhecimento do que o monólogo interior trouxe de fundamentalmente novo à
literatura.
A maioria dos críticos que citamos escreveu que o monólogo interior tinha
particularmente por objeto nos conduzir ao inconsciente do personagem, isto é, de exprimir
nele tudo que não foi formulado... escafandro, T.S.F, radiografia, etc...e é exatamente o que
faz James Joyce. Mas que o monólogo interior de Joyce exprime um maior número de
sentimentos de sensações, que ele penetra mais nas profundezas da alma do personagem, eu
somente vejo ali uma diferença de tendência ou de realização, e não a novidade que o
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caracteriza essencialmente.
A novidade essencial que trouxe o monólogo interior consiste em invocar o fluxo dos
pensamentos ininterruptos que atravessam a alma do personagem, à medida que eles nascem e
na ordem em que eles nascem, sem explicar o encadeamento lógico, e dando a impressão de
um “tout venant”. Nós dizíamos ainda há pouco que uma escolha é materialmente necessária;
o que é próprio ao monólogo interior não é a ausência de escolha, é que a escolha não seja sob
a linha da lógica racional. A diferença não consiste em que o monólogo tradicional exprime
pensamentos menos íntimos que o monólogo interior, mas no fato de ordená-los,
demonstrando um encadeamento lógico, quer dizer os explica, e mais frequentemente se
contenta em resumi-los.
Dostoievsky descreveu, com sua genialidade de mestre, seres não lógicos, inconsequentes,
contraditórios, ao mesmo tempo livres a todos os impulsos do seu inconsciente. Mas um
escritor pode mostrar que um personagem é ilógico e continuar perfeitamente lógico na sua
descrição. Este barulho do pensamento íntimo, do pensamento em formação, Dostoievsky
pode tê-lo expressado, mas, em vez de expressá-lo tal qual, como o fez Joyce, e no estado
mesmo quando ele nasce no espírito, ele o explicou, analisou o que é o procedimento
tradicional.
Se nós formos ao fundo das coisas, este brotar tenebroso do inconsciente, os grandes
clássicos o exprimiram, eles também, na linguagem racional que era a do seu tempo; mas eles
não o intelectualizaram tanto quanto o fez Dostoievsky. Não encontramos em Phèdre ou
Andromaque nem anormais, nem degenerados, nem alcoólicos; não se chega a nenhuma
dessas confissões nem ao satanismo por casas fechadas que se tornaram os lugares comuns da
literatura russa; mas Racine também não penetrou mais longe que na alma humana; se ele
desenhou ocidentais e não russos quem lamentará? Nós deveríamos, em todo caso, evitar
confundir aquilo que é profundo daquilo que é mórbido.
Há meio século, Zola e os escritores naturalistas imaginavam poder fazer mais que os
clássicos porque eles davam as palavras aos apaches. Nossos contemporâneos caem na ilusão
semelhante quando insinuam que há mais profundidade em descrever os estados da alma de
um degenerado do que de um homem de bem, como se fosse suficiente colocar em cena um
paralítico para destruir Racine e Molière.
Joyce não tinha nenhuma necessidade de ir à escola do romance russo para estudar as
profundezas humanas. Na realidade o monólogo interior não inventou a sondagem das
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profundezas humanas; ele lhe trouxe uma expressão nova, a qual não se encontra nos
monólogos de Raskolnioff ou de Stavroguine ou mesmo de Phèdre ou de Hermione.
Longe de ter empregado o que chamamos de monólogo interior, Dostoievsky de alguma
maneira o condenou, no sentido de que, depois de ter percebido a possibilidade, ele declarou
que se recusava a empregá-lo. Veja aqui uma curiosa página que eu extraio de uma de suas
novelas intitulada Une Facheuse Histoire, escrita em 1862: “Sabemos que raciocínios
inteiros atravessam nossos cérebros com uma velocidade vertiginosa. Apresentando-se a nós
sob a forma de sensações, não somente eles não podem ser formulados de uma maneira
literária, mas ainda nenhum idioma humano poderia lhe dar uma significação exata. Sem nos
atermos diante das dificuldades desta tarefa, tentaremos, contudo, interpretar, pelo menos o
sentido inteiro das ideias de nossos heróis ou o que havia nelas de menos bizarro”.
Dostoievsky, vê-se, após ter-se desculpado desta falta de lógica, anuncia que ele “tenta
interpretar” o que é o contrário do monólogo interior. Ele está na mesma situação de Balzac
que, após o monólogo de Rastignac que eu citei, escreve as linhas seguintes:
“Estas palavras são a fórmula breve de mil e um pensamentos entre os quais ele flutuava”.
O erro de um homem que, como André Gide, é um mestre da crítica, ao mesmo tempo que
um grande escritor, provém do fato de que, na sua concepção do monólogo interior, ele não
levou em conta os elementos que constituem a profundidade da novidade da fórmula
apresentada por Joyce. E a prova é que o próprio André Gide reconhece o monólogo interior
nas obras de Dostoievsky e também não fica longe de reconhecê-lo nas suas próprias obras.
“Eu creio também, me escreveu ele em 4 de julho último, ter utilizado várias vezes esta
fórmula que lhe é apreciada, em particular em alguns capítulos de Caves du Vatican, onde o
assassinato de Fleurissoire par Lafcadio não é exposto, explicado, senão pelo monólogo deste
último. Minha Bethsabé não é senão um longo monólogo de David; mas a partir do momento
que ele é exteriorizado sobre a cena, pode-se ainda dizer que ele permanece “interior”?
pergunta Larbaud”.
Les Caves du Vatican é uma obra prima, o monólogo de Lafcadio é uma das mais
admiráveis páginas da literatura, assim como alguns romances de Dostoievsky estão entre os
mais potentes que possam ter sido escritos... Nós não temos senão, quanto aos monólogos de
André Gide, que repetir o que dissemos sobre aqueles de Dostoievsky.
Seria necessário dizer que se podem identificar nestes escritores, sobretudo em
Dostoievsky e Browning, palavras, frases inteiras apresentando as características do
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monólogo interior? Logo que um movimento está para ser criado, produzido, é frequente o
aparecimento de elementos precursores. Mas nós repetimos que somente conta como ato de
uma fórmula o seu emprego voluntário, sistemático e contínuo, tal como foi criado em Les
lauriers sont coupés e empregado em Ulisses.
***
O nome de Marcel Proust tinha sido igualmente pronunciado em 1922. Alguns anos mais
tarde, num artigo dedicado a Les lauriers sont coupés, Robert Kemp defendia a mesma tese:
“A obra de Proust formiga de monólogos interiores. Quando Marcel se levanta, escuta os
barulhos da rua, advinha as condições do tempo a partir da cor das cortinas, lembra das
impressões que teve junto a Albertina e discute consigo mesmo a sinceridade e a virtude de
sua amiga, não é isto o monólogo interior?”
- Não, Robert Kemp não é o monólogo interior. Porque, primeiramente, Proust quis a
complexidade das frases plenas de incidentes, o que é a priori inconciliável com a expressão
do pensamento no seu estado nascente; e, segundo, seu desejo é, ao contrário, de explicar
como seus pensamentos se formam, e, longe de expô-los em sua irracionalidade, de
demonstrar seu o encadeamento.
Eu pego um exemplo que acho convincente. Esta passagem de Albertine desaparecida
(página 113-114) que começa pelas palavras: “e porque, por traz destes balaustres de mármore
de diversas cores, mamãe lia me esperando...”
Desde as primeiras palavras, vê-se Proust com a intenção de mostrar como o pensamento
é deduzido. Este “porque” sozinho, nos transporta ao oposto do monólogo interior.
Eu escutei citar passagens relativas à sonata de Vinteuil (Du côté de chez Swann), ao sono
de Albertine (La Prisonnière), à morte de Bergotte (IBID.): aqui, como lá, Proust se propõe
antes de tudo a explicar. E ali onde há explicação, não há monólogo interior.
Eu daria a mesma resposta a Charles du Bos que, falando de Anna Karenina, escreveu em
1924, e não sem uma certa imprudência, repetiu em 1930 as coisas abaixo:
“Na volta decisiva de seu destino, Anna Karenina chega à estação e nós assistimos ao
mais incrível dos monólogos interiores, este monólogo interior que querem nos fazer crer que
ele acabara de ser inventado”.
É perfeitamente evidente que a literatura não nasceu nos anos que precederam 1924, assim
como não tinha nascido com Mallarmé, ou com os românticos, ou com Racine, ou com a
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Plêiade. Trata-se somente de saber se, nos anos que precederam 1924, certa novidade não
tenha surgido que não tenha sido conhecida anteriormente.
Quanto aos contos de Edgar Alan Poe, Le coeur révélateur é narração em primeira pessoa,
somente uma narração tão potente quanto patética.
O nome de Stendhal foi também lembrado. Ora, no momento em que eu terminava este
ensaio, eu lia um artigo de Henri Martineau cujo título indica suficientemente o assunto:
Stendhal, precursor de James Joyce, com as linhas seguintes extraídas do caderno de notas
(ainda inédito) de Stendhal muito jovem:
“Nós pensamos muito mais rápido do que falamos. Suponhamos que um homem possa
falar tão rápido quanto pensa e sente que este homem, um dia inteiro, pronuncia de maneira
que não possa ser ouvido por um só homem tudo o que ele pensa e sente, e que ele tenha tido
neste mesmo dia, um taquígrafo invisível que pudesse escrever tão rápido o que o primeiro
pensaria e falaria. Suponhamos que o taquígrafo após ter anotado todos os pensamentos e
sentimentos do nosso homem os traduza no dia seguinte numa linguagem vulgar, nós teríamos
um caráter pintado durante um dia o mais fiel possível”.
Henri Martineau não pronuncia, neste artigo, as palavras de monólogo interior; mas
nenhum texto é mais capaz de mostrar o quanto Stendhal está longe dele. No programa que
ele esboça não há, de fato, a menor sombra de uma inferência ao caráter pré-lógico que
pertence a esta fórmula, e há, por outro lado, uma preocupação em expressar o pensamento
absoluto “tout venant” que James Joyce, nós vimos, nunca procurou fazer. Ainda mais que
Dostoievsky, Proust, Poe e Tolstoi, Stendhal estão numa posição oposta ao monólogo interior.
Muito mais próximo estava o grande e simpático George Moore, quando escreveu em
1906 suas poucas linhas, tão saborosas quanto características, que eu me encontro na
obrigação de citar no seu texto original:
“My nonsense thought amuse me; I follow my thoughts as a child follows butterflies”.
A tradução francesa seria: meus pensamentos vagabundos me agradam; eu os sigo como
uma criança segue borboletas. Se George Moore disse que seus pensamentos seriam
vagabundos, ele não teria dito aquilo que qualquer um outro o teria dito; com a palavra
nonsense, que significa desnudo de significado, a intuição do grande escritor exprime tudo o
que havia de irracional no encadeamento de pensamentos do que chamaríamos mais tarde de
unspoken monologue. É o que me confirmou recentemente George Moore ele mesmo em uma
carta datada de 8 de novembro de 1930.
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“A palavra vagabundo”, me escreve ele, não vai ao fundo do meu pensamento;
“irracional” que você sugere, o exprime melhor. Mas irracional é uma palavra que eu detesto.
Veja aqui minha interpretação do monólogo interior. Quando a razão cessa de ir aos bastidores
para rodar a manivela, nós começamos a ouvir uma música especial. A gaiola se abre e os
pássaros (nossos pensamentos) cantam em versos livres”.
Haveria ocasião também de se estudar o caso de Max Jacob, o qual, depois de uma série
de obras, publica Le Cabinet Noir que apresenta um grande número de características do
monólogo interior.
Louis Gillet acreditou ter encontrado algo parecido na tentativa de Charles Péguy de
reproduzir o movimento interno do pensamento, tentativa que “lhe vinha, escreve Louis
Gillet, de Bergson e da superstição do espontâneo, do “não rígido”, da consciência no estado
nascente; ele tinha o escrúpulo de corrigir, de dirigir; ele dava sua cópia com as rasuras, as
incorporava a sua frase”... sem perceber que é isto mesmo “que presta a sua obra uma tão
grande monotonia e precisamente aquilo de que ele odiava tanto, as fórmulas”.
Parece, ao contrário, que reproduzir todas as rasuras do pensamento, uma vez que esta se
colocou em ordem racional, é completamente diferente do que experimentar os antecedentes
pré-lógicos, e que a principal característica do monólogo interior será sempre de se
desenvolver no irracional.
***
Nós vimos René Lalou citar em 1922, em sua Histoire de la littérature contemporaine,
como os primeiros mestres do gênero, Paul Morand, Marcel Proust, Dostoievsky e Browning.
Em uma resenha de Amants, heureux amants publicada dois anos mais tarde, ele deixa de lado
os três primeiros. Interrogado sobre o assunto ele me escreveu recentemente, em 8 de agosto
de 1930, que era propósito deliberado, que ele “não mantinha mais os nomes de Morand e de
Proust” e que o emprego do monólogo lhe parecia “menos decisivo em Dostoievsky, onde ele
seria somente um momento da obra (salvo talvez em Sous-Sol?) do que em Browning onde
poemas inteiros, fechados e independentes, são monólogos”.
Vejamos então Browning, que, nós vimos, também é alegado por André Gide. Eis o que
escreveu René Lalou no artigo de 1924: “Robert Browning tinha visto todas as possibilidades
do monólogo interior, testemunha a meditação solitária do Papa e a falação logicamente
desordenada de Hyacinthus em The Ring and the Book, ou ainda o extraordinário Cabilan
upon Setebos, onde Caliban desconfia tão forte de um ouvinte que ele não ousa falar em seu
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nome, anunciando seus pensamentos sob o disfarce gramatical de uma terceira pessoa
anônima”.
Confesso que refleti e coloquei a cabeça entre as mãos. Para mim é impossível
compreender que o fato de falar de si mesmo na terceira pessoa e anonimamente indique que
“se desconfie de um ouvinte´...” Se, não contente de falar de si mesmo na terceira pessoa, o
bom negro, em vez de dizer:“ Bom negro adorar geleia ...” fale dele anonimamente e diga: Li
gostar geleia ... Isto significa que ele não quer ser entendido?
A questão verdadeiramente importante é de saber se os textos de Browning são
verdadeiramente discursos sem ouvinte e discursos não pronunciados; é também de saber se
eles relevam de uma ordem lógica ou de uma ordem irracional. Tendo, eu mesmo, da obra de
Browning um conhecimento imperfeito, prefiro recorrer à competência de Valéry Larbaud
assim como à de René Lalou sobre a literatura inglesa, e recebi dele a resposta abaixo:
“Os exemplos que apresentamos inicialmente, diz ele, quando quisemos atribuir a
invenção do monólogo interior a Robert Browning foram mal escolhidos. My last Duchess e
Mr Sludge the Médium supõem um e outro um ouvinte real e visível que poderia a qualquer
momento intervir e transformar o monólogo em diálogo.”
“A mesma intenção de não receber se aplica aos monólogos de Robert Browning nos
quais a pessoa que fala se dirige a um ausente e às vezes a todo um auditório imaginário. Ali
existe, na verdade, uma extensão – desmesurada – de um procedimento corriqueiro aos
romancistas do século XVII.
Mas existe na obra de Robert Browining uma classe de longos monólogos (1500, 2000
versos) onde nada nos autoriza a supor que o personagem que fala se dirige a um ouvinte, real
ou imaginário; e, à primeira vista, nada parece os distinguir do que nós conhecemos hoje
como monólogo interior (É o caso de Dominus Hyacinthus de Archangelis, citado por René
Lalou). Mas se nós examinamos estes monólogos com mais atenção, constatamos neles
características especificamente dramáticas, diferentes de - e opostas até um certo ponto
àquelas do monólogo interior.
“Primeiro, podemos supor sempre que são faladas, segundo a convenção que permite os
monólogos no teatro, e porque um homem muito emocionado “fala sozinho”. Em seguida, e,
sobretudo, estes monólogos pertencem à dramaturgia pela sua substância e seus limites: tudo
neles concorre a uma pintura de um caráter dado em circunstâncias dadas. (Assim o presente
exterior, o casual, que desempenha um papel importante no monólogo interior, não tem ali
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senão um lugar restrito). Pode-se dizer que cada um desses monólogos é por ele mesmo uma
comédia ou um drama onde nós ouvimos somente o herói, de quem aprendemos tudo; e se
poderia imaginar Tartuffe ou o Misanthrope refeito desta forma; os personagens e os
acontecimentos sendo apresentados pela conversa solitária do herói que medita e se lembra e
que, ao mesmo tempo, se descreve involuntariamente ele mesmo.
“O monólogo de Browning foi bem definido como sendo dramático, e era necessário
inventar uma expressão para designar o monólogo não dramático colocado em evidência em
Les lauriers sont coupés”.
A conclusão de Valéry Larbaud parece se impor. O erro dos críticos foi de confundir duas
coisas que devem ser separadas. Já na sua “Histoire de la litérature contemporaine”, René
Lalou parecia ter se dado conta da diferença que existe entre o monólogo interior e as diversas
formas de monólogos tradicionais denominando de interior aquele que ele atribui a Joyce e a
Larbaud, e monólogo íntimo àquele atribuído a Dostoievsky e a Browning. Como eu lhe
perguntava se dentro do seu pensamento as duas expressões eram sinônimas: “Eu procurei,
me disse ele na carta já citada, estabelecer uma nuance falando primeiro em monólogo interior
depois de monólogo íntimo. Entendia por monólogo íntimo, um modo de expressão
psicológica mais direta empregada por Browning e Dostoievsky, a forma de arte do primeiro
sendo o poema dramático e do segundo, o romance. Se nós adotarmos esta nuance de
vocabulário, nós poderíamos, sem nos equivocar reservar, o nome de monólogo interior a uma
obra onde este gênero seria a “forma mesmo”. Em outras palavras, o monólogo interior teria
tornado com vocês, Joyce e Larbaud, um gênero independente.”
Nós não pensamos que a expressão monólogo íntimo tivesse sucesso; “Íntimo ou
interior”, a nuance é imperceptível, e parece que monólogo psicológico e monólogo dramático
caracterizam melhor as variedades do monólogo tradicional que havia antes de 1887. O que
importa, em todo caso, e existe aqui mais que uma questão de palavras, é reconhecer que o
monólogo interior, tal como ele surgiu em 1887 e foi genialmente realizado trinta anos mais
tarde, trouxe à literatura algo que formalmente era novo.

As origens do monólogo interior
Que o monólogo tenha sido criado em 1887 e não trinta anos mais tarde, fica a questão:
quais são suas origens?
Para falar a verdade, a palavra “origens” pode ser tomada em dois sentidos. As origens do
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monólogo interior (que poderiam se chamar origens literárias) podem ser compreendidas da
série das formas literárias, que, desde vários séculos, constituíram uma tradição segundo a
qual foi possível, em favor de um conjunto de circunstâncias dadas, a criação desta fórmula.
Por outro lado, pode-se entender por origens do monólogo interior (e serão desta vez as
origens históricas) as circunstâncias mesmo, os fatos históricos que levaram a essa criação.
Eu falarei só uma palavra das origens “literárias”; Valéry Larbaud dedicou e continua a se
dedicar a estudá-las, e será suficiente para mim resumir as conclusões às quais ele chegou.
Para ele, o estudo das origens do monólogo interior consiste em encontrar a série de formas
literárias caracterizadas, precisa ele, pelo emprego da primeira pessoa do singular, a expressão
em aparência imediata e espontânea dos pensamentos e dos sentimentos íntimos, e da
estilização de falar por si mesmo, que constituíram a tradição segundo a qual (em favor de um
conjunto de circunstâncias dadas, como nós dizemos no momento) a criação tornou-se
possível. Segundo ele, a linha geral dessa tradição, na França, passa por Montaigne, Mme. de
Lafayette, Sthendhal, o longo monólogo “gratuito” e os apartes do teatro romântico; mas ele
mesmo reconhece que devem existir neste caso outros elos nesta série de monólogos que, sem
ter eles mesmos nada em comum com o monólogo interior, prepararam seu nascimento.
O trajeto de meus trabalhos de história sociológica me conduziu a me interessar muito às
circunstâncias, ou seja, aos fatos da história, mais ainda à evolução que tornou não somente
possível, mas necessária, a criação de uma fórmula literária nova. No que me diz respeito, um
distanciamento de quase meio século me permitirá, eu espero, falar sobre o assunto com
objetividade. Mas a questão pessoal é de um interesse secundário; como também, o fato
pessoal só pode ser considerado sociologicamente como a individualização de um fenômeno
geral.
Alguns críticos parecem acreditar que o monólogo interior poderia também ter nascido
cem anos ou duzentos anos antes. Outros, me reservando a glória de sua criação (aos quais eu
agradeço) escrevem que por um tipo de intuição profética (eles me agradam), eu antecipei de
trinta anos minha época...
Não se compreenderia entre escritores que se respeitam uma tão grande falta de método,
se nós não nos lembrássemos a qual ponto alguns dos mais inteligentes, dos mais refinados e
dos mais sensíveis de nossos críticos desconhecem as disciplinas históricas. De fato, os
críticos que defendem tais julgamentos ficaram no ponto onde alguns professores de Lycée de
minha juventude quando eles imaginavam os grandes escritores de todos os tempos e de todos
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os países, desde Homero até Hugo, parecendo estudantes sentados lado a lado sobre os bancos
da mesma classe, cada um fazendo o melhor possível “seus deveres”.
Uma nova fórmula busca suas origens nas necessidades da época onde ela nasce, e não
daquelas as quais as preocupações foram ultrapassadas, nem daquelas de uma época futura;
existe aí uma lei de evolução literária que causa espanto o seu desconhecimento. O monólogo
interior não poderia nascer numa época em que a evolução literária não o comportasse; se ele
nasceu em 1887, qual modesto tenha sido esse nascimento, é que a evolução literária que se
produzia àquela época o exigia.
É certo, como toda nova fórmula, pode ter havido antecedentes, e se tem o direito de
procurar como é que ele foi previsto; mas ele somente pode ser sondado na medida em que a
evolução do qual ele surgiu foi a própria evolução dele mesmo; se os monólogos psicológicos
de Dostoievsky ou os monólogos dramáticos de um Browning apresentam algumas dessas
características enquanto precursores do movimento que iria se inaugurar antes mesmo de os
dois escritores terem desaparecido.
Num sentido oposto, não se pode negar a priori que o monólogo interior tenha nascido,
digamos anteriormente à evolução que devia se produzir, mas a um momento desta evolução
anterior àquela que deveria naturalmente aparecer; e é sobre esse assunto que trataremos a
seguir. O que importa, em todo caso, é de determinar qual é o movimento literário do qual ele
vem e de onde, cedo ou tarde ele devia necessariamente sair.
Quanto a saber quem é o “inventor” do monólogo interior, a questão é daquelas do tipo
que a mínima concepção sociológica da história literária proíbe de se perguntar e eu não
poderia aqui senão repetir o que eu já disse, há alguns anos, no meu ensaio Premiers poètes
du vers libre. Tanto no domínio social, como também no domínio religioso, “a invenção” no
domínio da arte e da literatura, longe de ser a obra pessoal de um escritor que primeiro lhe deu
corpo, é o produto das aspirações de uma geração realizada um dia por um dos homens dessa
geração que poucas vezes se deu conta ele mesmo da importância de sua contribuição.
A verdade é que o monólogo interior devia ter sido essencialmente uma manifestação
daquele que se aprofundou mais no grande movimento que encontrará suas primeiras
expressões nos poemas de Mallarmé e de Rimbaud, que se desenvolve em 1885 pela entrada
na vida literária da geração simbolista, e que, na realidade, renovará profundamente a
literatura francesa.
Como a juventude de 1885 compreendia a poesia? Esta questão domina a história da
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literatura francesa há mais de meio século. Eles compreendiam a poesia como a expressão da
vida interior. A reação contra o romantismo e o parnasianismo foi completa; o mundo exterior
não existe mais para os jovens de 1885 a não ser concebido pelo espírito. Só havia a alma na
literatura dessa época; o mundo exterior era somente um cenário que se monta e se desmonta
ao comando do poeta. Mas esta realidade essencial, essa vida interior que os clássicos haviam
buscado na direção que eles chamavam de razão, nós a procuramos na direção até então
desprezada (se diria hoje reprimida) do inconsciente. E era uma novidade considerável. O
objeto mesmo que nós atribuímos à poesia nos levava a excluir dela tudo que pertencia ao
raciocínio, à narração, à demonstração. Nós fomos aqueles que liberamos a poesia do jugo do
racionalismo.
Enfim, a geração simbolista realizou a obra de introduzir a poesia em todos os domínios
da literatura. Até lá, havia o verso e a prosa; houve a partir daí a poesia e a não-poesia.
Eu não farei aqui o estudo deste considerável movimento; a história, aliás, é conhecida; eu
me contentarei de chamar a atenção sobre o lado que me é mais familiar e que, na minha
opinião, foi o mais importante: a influência da música.
Estabelecendo a oposição fundamental entre o mundo da “Representação” e o mundo da
“Vontade de viver”, Schopenhauer nos ensinou que, se o primeiro vinha das artes baseadas
sobre o conceito, o segundo lhe escapava completamente. O Simbolismo vai eleger como
princípio a diferença entre os dois domínios.
Ora, qual seria a arte livre de todo conceito, à qual Schopenhauer tinha concedido o poder
de exprimir o mundo da Vontade? A música. Foi por isto que a influência de Wagner foi tão
grande em 1885; Wagner foi, em primeiro lugar, o caminho pelo qual a maior parte de nós
penetrou em Schopenhauer, e, em seguida, o magnífico exemplo ultrapassando tudo o que o
velho filósofo de Frankfurt podia imaginar e demonstrando como a música sabia ser Vontade
de Viver. Deliberadamente, nós elevamos a poesia sobre o trono schopenhauriano da música.
E é o que se entende agora quando se fala em Simbolismo, liberando da escravidão do
intelectualismo a poesia, restituindo-lhe seu valor musical.
Este nosso estudo não permite examinar as relações que podem existir entre a filosofia
bergsoniana e o movimento de 1885. Lembremos somente que Henri Bergson, sendo mais
velho que nós (ele nasceu em 1859), só começou a expor suas doutrinas no final do século
dezenove, e que a grande obra que de fato as divulgou Évolution créatrice, data de 1907. Se
Bergson exprimiu algumas das tendências do Simbolismo, não se pode nunca dizer que ele as
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tenha inspirado; parece mais propriamente ser um daqueles que herdou as tendências. Seja o
que for, o grande sucesso que ele obteve no começo do século é uma prova, entre outras, que
estabelece a qual ponto o movimento de 1885 foi uma profunda e durável revelação.
Como o bergsonismo, o freudismo só ficou célebre no começo deste século; ele provém,
em parte, do mesmo movimento pela importância às profundas camadas do inconsciente na
formação do pensamento. Para nos determos no que concerne particularmente ao nosso
estudo, nós guardaremos que as grandes características do movimento de 1885, a saber: esta
vida do pensamento dado como objeto da poesia, - esta concepção musical, quer dizer não
intelectualizada, da poesia, - enfim, essa entrada estonteante da poesia inclusive contida na
prosa e notadamente dentro do romance, são precisamente os princípios profundos do
monólogo interior.
Restará saber se este aqui devia ser um dos primogênitos ou um dos últimos nascidos do
movimento.
Eu me desculpo por passar de uma grande questão de ordem geral a uma questão toda
particular a respeito da qual sempre me perguntaram: como o homem que escreve estas linhas
imaginou o monólogo interior? O interesse, eu repito, é de ver um fenômeno geral se
individualizar num caso particular.
É claro que eu tive, em 1885, as mesmas influências que meu grupo; mas há umas que me
acometeram mais que outras: a da música alemã, e eu posso dizer que eu contribuí para
desenvolvê-la em torno de mim. Eu indicava há pouco a analogia, geralmente desconhecida,
que há entre os motivos musicais e as pequenas frases diretas do monólogo interior. Eu vou
revelar um segredo: Les lauriers sont coupés foi construído com a louca ambição de transpor
no domínio literário os procedimentos wagnerianos que eu definia assim: - a vida da alma
revelada por incessantes jorros de motivos musicais vindos dizer, um após o outro,
indefinidamente e sucessivamente, os “estados” do pensamento, sentimento ou sensação, e
que se realizavam ou tentavam se realizar na sucessão indefinida de frases curtas dando cada
uma esses estados do pensamento, sem ordem lógica, no estado de borrifadas saindo das
profundezas do ser, dir-se-ia hoje do inconsciente ou do subconsciente...
***

Que o monólogo interior tenha nascido do movimento de 1885, os críticos parecem nunca
ter pensado neste assunto. Mais clarividente teria sido um escritor que, com a intenção de
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combater o Simbolismo, tivesse sabido reconhecer no Simbolismo suas manifestações. Eu
falo de Charles Le Goffic que, no seu livro Romanciers d´aujourd`hui, editado em 1890,
coloca entre esses romances simbolistas Les lauriers sont coupés, a quem ele consagra
algumas páginas de onde eu extraio as seguintes linhas: “... Que um romancista se imponha o
seguinte programa: na desordem da vida cerebral, com a confusão perpétua dos sentimentos,
de ideias e sensações, o problema que traz as circunstâncias exteriores do desenvolvimento
lógico do pensamento, os saltos bruscos desse pensamento mesmo, se lembrar e se encarregar
de escrever numa minúcia absoluta todos os sentimentos, ideias, sensações, que podem
atravessar um cérebro humano de sete horas às dez horas da noite, se você não chega com um
programa como o de confeccionar um monólogo para Coquelin Cadet, eu diria que você não
foi fiel ao seu programa. Salvo a alusão aos monólogos de Coquelin Cadet, muito na moda
em 1890, a análise do monólogo interior é muito pertinente para provar que Charles Le Goffic
sabia o que ele dizia quando o colocava como um produto do movimento simbolista.
Trinta e cinco anos mais tarde, com a clarividência do qual testemunha todo seu artigo,
Louis Gillet devia ele também, na Revue des Deux Mondes, assinalar a verdadeira origem do
monólogo interior: “É curioso, falava ele de Ulisses, que esse tipo de romance integral, a
tentativa mais sustentável que se teria feito para esgotar a soma do real, tenha saído ao mesmo
tempo do naturalismo e da caixa de Pandora simbolista. E, contudo, isto explica, porque todo
o real consiste na consciência clara ou confusa que se tem. A alma, declara M. Joyce, a alma,
em certo sentido, é tudo o que é”.
“Somente vive nossa alma”, eu escrevi em 1885 no alto do meu primeiro livro.
Adivinha-se por quais razões Louis Gillet associa aqui o naturalismo ao Simbolismo; mas
o que ele diz do real, da consciência que se tem e da alma, só se aplica verdadeiramente a ele
mesmo.

***
Um estudo completo do movimento nascido em 1885 conduziria ao surrealismo que o
impulsionou às suas extremas consequências tentando exprimir diretamente e sem nenhum
ajuste racional os dados do inconsciente. Logo que em 1921 eles publicaram Champs
Magnétiques, André Breton e Philippe Soupault não haviam lido Les lauriers sont coupés e
não conheciam os fragmentos de Ulisses que acabavam de ser publicados em Nova York; as
características do monólogo interior não se encontram lá, assim como nos poemas que se
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seguiram e nas tentativas de escritura automática. A escritura automática, que é, de fato, senão
precisamente o tout venant (mas um tout venant sem revisão) dos pensamentos que vêm do
inconsciente independente de qualquer classificação e de toda elaboração intelectualista?
Nós concluímos, do que foi dito, que se o monólogo interior não pode ser considerado
como o último evento do movimento de 1885, ainda é mais difícil de ver nele uma das suas
primeiras manifestações. O fato mesmo que consistia em subir às fontes do inconsciente sem
reprimi-las, reduzir ao mínimo e dissimular a elaboração racional, obriga a situá-lo num
estádio muito avançado da evolução. Se as coisas tivessem seguido seu curso normal, o
monólogo interior teria sido a última criação de manifestações do Simbolismo. É neste
sentido que nós poderemos dizer que Les lauriers sont coupés foi a criança do movimento de
1885, mas uma criança prematura.
E assim se explica, ao menos em parte, não somente que o livro não tenha tido nenhum
sucesso nem em 1887, nem em 1888, mas também não tenha tido nenhuma
repercussão, restando como uma tentativa isolada. Dessa forma poderíamos responder a uma
oposição que pudesse ser levantada: se o monólogo interior de Les lauriers sont coupés
exprimia as tendências de seu tempo, por que esse livro não teve quando apareceu o sucesso
que sempre deve uma obra que exprime o que era esperado pelos seus contemporâneos?
Eu reagi ainda pouco, com toda a segurança que pode dar o sentimento de possuir um
método, contra os críticos que, na ausência eles mesmos de qualquer método, procuraram a
origem histórica do monólogo interior fora das circunstâncias que o fizeram nascer, ou então
que o apresentaram como antecipação de uma evolução posterior. Mas o fato de que o
movimento simbolista tenha se desenvolvido por volta de 1885, isto não significa de forma
alguma que em 1887 ou 1888 ele estivesse suficientemente maduro para que desde esse
momento a hora do monólogo interior tenha chegado. Não se tem o direito de declarar que
Les lauriers sont coupés tenha avançado o seu tempo, se se entende por isso que ele antecipou
um movimento que devia se produzir trinta anos mais tarde; tem-se o direito se se entende
que, mesmo saído do movimento simbolista, ele nasceu antes de sua hora.
Mas o insucesso de uma obra pode igualmente se explicar, pelo menos em segundo plano,
por suas qualidades ou, sobretudo, por seus próprios defeitos e pelas circunstâncias do seu
aparecimento.
Dir-se-ia de Les lauriers sont coupés: má realização de uma obra muito bem concebida?
Eu não usaria, com quase meio século de recuo, de falsa modéstia. Somente os
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testemunhos de Joyce, Larbaud e Jaloux me impediriam de acreditar numa obra
completamente fracassada. Pode ser que o entusiasmo da descoberta tenha incitado Larbaud a
algum exagero, quando ele declarou que Les lauriers sont coupés é “uma perfeita obra de arte
para ser colocada perto dos maiores romances da literatura francesa...”. Seria suficiente que
Edmond Jaloux tivesse escrito no seu artigo de Nouvelles Littératures que “ há em Les
lauriers sont coupés páginas que são verdadeiros prodígios de sucesso...” Muitos
testemunhos, em todo caso, contrabalançaram algumas opiniões desfavoráveis.
Mas se o livro não é um livro fracassado, ele não é também e, sobretudo, ele não era, logo
que apareceu na Revue Indépendante em 1887, um livro totalmente bem sucedido.
Eu vejo como uma das causas do insucesso de Les lauriers sont coupés um excesso de
uma língua “simbolista” que eu complicava ainda com pretensões de reformas gramaticais!
Sem defender os erros que eu detesto há muito tempo, eu pediria aos escritores que continuam
hoje a julgar severamente a língua dos mais velhos se eles estão perfeitamente certos que esta
que eles empregam eles mesmos (ver tal antologia da “poesia moderna”) será melhor
apreciada dentro de quarenta anos.
Desses erros, inclusive, nós, meus camaradas e eu, fomos corrigidos pouco a pouco. A
edição original de Les lauriers sont coupés, publicada no ano seguinte em livraria, continha já
algumas mudanças, bem tímidas ainda. Mais importantes são as correções feitas em 1897 para
a edição da Mercure de France. Na última edição, em 1924, eu me esforcei para ajustar o
texto sem perder a atmosfera primitiva... Qual seria o destino de Les lauriers sont coupés, se o
texto publicado em 1887 tivesse sido “legível”?
Outra causa pode, até certo ponto, ser a causa do insucesso do livro. Querendo fazer da
dedicatória que eu escrevi na primeira página uma profissão de fé, eu poderia ter dedicado
meu livro a Richard Wagner... Poderia ser compreendido? O nome de Wagner teria em todo
caso sido evocador... Eu dediquei meu romance a Racine, “ao supremo romancista de almas”.
Tal dedicatória não era somente uma reação contra as injustiças dos românticos: ela não
era somente a afirmação de minha extrema admiração da beleza clássica; ela marcava minha
vontade de resgatar, contra ventos e marés, minha tentativa à tradição; ela significava,
sobretudo, a ambição, surpreendente para um escritor de vinte e cinco anos, de continuar, com
outros meios e sobre outro plano, a conquista poética raciniana. É o que não foi de forma
alguma compreendido. Havia muito entre a ordem da razão onde tinha evoluído o século
dezessete e a ordem irracional onde eu tentava penetrar. A maioria dos meus amigos me
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perguntou por que eu dediquei meu livro a Racine. No lugar de orientar meus leitores eu os
desorientei.
Larbaud obrigatoriamente explicou, no seu prefácio, quais as outras causas, ao longo dos
anos que se seguiram, que contribuíram para que o livro fosse esquecido até o dia em que
Joyce o ressuscitou. Eu não voltarei ao assunto. Nós vemos hoje ao menos entre os escritores
que não se prendem à sua ignorância, se dissipar pouco a pouco o descrédito em que se
encontrava o Simbolismo antes da guerra. Do Simbolismo, há mais do que se lembrar do que
as aparências evidentemente fora de moda, das quais ele se revestia há quarenta anos. A
característica dos grandes movimentos literários é precisamente de suscitar uma efervescência
onde o pior se mistura ao melhor. Tudo o que se faz de bom atualmente nasceu em 1885; de
1885 data a liberação da poesia, o sentido novo dado à poesia, e essa entrada triunfal da
poesia no romance que é a característica da literatura contemporânea.
Na verdade, o Simbolismo foi somente o começo do grande movimento irracional que
devia transformar a literatura e que, não somente se continua hoje, mas que apenas chegou a
seu plenum. “Nós vivemos atualmente na era simbolista” escrevia recentemente um dos
espíritos mais finos e mais clarividentes da época.
O romantismo teve, como o classicismo francês do século dezessete, a chance de produzir
os grandes homens aos quais ele se encarnou. O movimento de 1885 teve seus mestres,
Mallarmé e Rimbaud, mas que pertenciam à época precedente; na geração que nasceu em
1885 na vida literária, ele não encontrará nenhum nome que o represente; vai encontrá-lo na
geração que lhe sucedeu? Nada é mais verdadeiro, pois é nesta geração que ele se realizou
completamente. Eu não me surpreenderia que, para a posteridade, o escritor genial que
representará o movimento de 1885 seja o escritor irlandês que começa a escrever nos
primeiros anos do século vinte.
***
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4. Conclusão

O autor francês Édouard Dujardin, neste trabalho de tese, constitui, pela primeira vez,
objeto de estudo no Brasil. Ele é aqui apresentado considerando três aspectos: a
contextualização de sua obra no Simbolismo, a leitura comentada do livro Les lauriers sont
coupés (A canção dos loureiros) e na tradução do ensaio escrito por ele, Le monologue
intérieur, son apparition, ses origines, sa place dans l’œuvre de James Joyce et dans le roman
contemporain (O monólogo interior, sua aparição, suas origens, seu lugar na obra de James
Joyce e no romance contemporâneo). Esta abordagem nos permitiu estender o conhecimento
sobre o escritor que em sua época ocupou um lugar importante no cenário da Paris no final do
século XIX, cidade em mudança, e, consequentemente, tempo de experimentação em vários
campos, entre os quais a literatura simbolista. A leitura comentada, por sua vez, foi o
caminho que percorremos junto com o personagem-autor, pois sugerimos tratar-se, quem
sabe, de uma autobiografia, tanta semelhança encontrada entre os dois. Enfim, foi também
nesse caminho que nos deparamos com a exibição da linguagem onde a prosa abre passagem
para a poesia. O hoje é o que importa. Enquanto caminha, o homem pensa e sente. Enquanto
lemos, fazemos caminhos que nos afloram os sentidos: a música e a poesia. Seguimos um
mapa que ultrapassa o nome das ruas, das praças, da cidade. Adentramos no mundo do
personagem que persegue o amor puro. O amor livre de censura e ainda em formação; o
pensamento livre de censura e ainda em formação. O personagem que se descobre amando
sem retorno de sua amada. O aprendizado do amor e da linguagem. No livro parece haver
uma precisão matemática na escolha das palavras pelo autor para chegar a este resultado. O
tout venant, que seria o fluxo da consciência, pertence somente ao personagem porque o autor
tem total domínio sobre o modelo criado: o monólogo interior. Nascido no final do século,
só foi reconhecido quando o modelo simbolista teve outra vez lugar ainda na primeira metade
do século XX. O ensaio neste contexto mostra que o escritor Dujardin relata a vida dos
escritores da época de forma documental e analisa minuciosamente a técnica criada por ele,
identificando e diferenciando aquilo que supostamente seria monólogo interior em vários
autores, embora, segundo ele, não o seja. Dujardin traz para si a autoria definitiva da técnica
do monólogo interior como sendo o seu criador e o primeiro a utilizá-la de forma plena e não
pontual. Além disso, no Ensaio ele faz a crítica dele mesmo e explica o quanto a música de
Wagner e a poesia de Mallarmé influenciaram na feitura de A canção dos loureiros.
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Cartas (Édouard Dujardin e Valéry Larbaud)

146

Carta de Édouard Dujardin à Valéry Larbaud

3, rue Notre Dame des Champs
Paris, VI
Mon cher ami,

19-7-30

Vous aurez pensé que j'aurais bien dû vous remercier tout au moins de vos deux
excellentes lettres d'il y aura bientôt un mois. Excusez-moi; j'ai été immobilisé par les suites
de piqûres que m'a faites un médecin sous prétexte de me guérir de ma fièvre des foins et qui
ont fait momentanément de moi un quasi infirme ; je recommence heureusement à pouvoir
aller et venir !
Vous, mon cher ami, êtes-vous toujours auprès de votre mère, et toujours préoccupé de
sa santé ? Espérez-vous pouvoir prendre bientôt un peu de repos et revenir au travail ?
Je suis toujours à mon étude du monologue intérieur, que je voudrais pousser aussi
loin que mes moyens me le permettent. L'étude aura une partie historique, mais aussi une
partie théorique importante. Je crois tenir maintenant tous les fils des événements de 19211923. Ce que vous m'avez raconté sur la petite "cabale" menée contre les "Lauriers" a
confirmé ce que je savais ou pressentais, et j'en garde d'autant moins d'amertume qu'il n'en
reste rien aujourd'hui et que quelques-uns de ceux qui m'ont alors fait opposition sont
franchement revenus depuis à d'autres sentiments.
Le seul point où une obscurité subsiste c'est votre article paru à la NRF le I er février
1923 sur le livre de Lalou. Vous me dites avoir écrire cet article fin décembre 1922 ou
commencement de janvier 1923; n'avez-vous aucun souvenir plus précis ? Il me semble
toujours impossible que vous ayez pu écrire cet article après avoir entendu Joyce vous dire
pour la seconde fois ce qu'il vous a dit des "Lauriers" ; ce que vous me répondez à ce sujet
dans votre lettre du 26 juin dernier ne porte pas et même se retourne contre votre thèse.
Vous m'écrivez que vous vous êtes borné dans cet article à "saluer en l'ouvrage de
Lalou le premier manuel où la meilleure littérature française de la période 1870-1900 était
enfin traitée avec l'attention et le sérieux qu'elle méritait". Et vous m'expliquez tous les
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mérites du livre de Lalou à ce sujet. Mais, mon cher ami, plus vous m'expliquez que le Livre
de Lalou était méritoire et plus vous insistez sur l´excellente façon dont il a étudié le
symbolisme, plus vous me rendez pénible et inacceptable l'oubli des "Lauriers". Voyons,
voyons ...vous me parlez de l'attention et du sérieux qu'il y a mis ; or, parlant du monologue
intérieur, il nomme six ou sept personnes et pas Dujardin. Qu'est-ce que cela aurait été s'il y
avait mis moins d'attention et de sérieux ?
Vous m'écrivez que les "quelques oublis et les quelques inexactitudes" qu'il avait
commises "comptaient peu" ; mais, mon cher ami, c'est néronien ce que vous m'écrivez là?
Moi, comment voulez-vous que je ne trouve pas que c'est une chose énorme d'avoir donné un
aperçu de l'histoire du monologue intérieur en nommant six ou sept écrivains et pas moi ?
Or, précisément, c'est ce que vous auriez pensé, vous aussi, vous surtout, vous le
premier, Larbaud, si à ce moment un homme ayant l'autorité de Joyce vous avait déjà dit que
c'était dans les "Lauriers" que et que --On me répondra, je le sais, que vous n'aviez pas II les "Lauriers" et ne pouviez juger
de leur valeur.
Parfaitement, mais à la condition que Joyce ne vous ait pas dit quelques semaines
auparavant ce qu'il vous a dit du livre.
Je ne parle pas de la première et ancienne allusion que Joyce avait faite devant vous
aux "Lauriers" en 1921 et qui avait passé inaperçue; je parle de la conversation importante et
décisive que vous avez eue avec lui à ce sujet à une époque qui se place certainement entre
novembre 1922 et février 1923 ; Joyce est sûr de ces dates, lesquelles correspondent à votre
souvenir, mais ne peut donner une plus exacte précision.
Voyez de près l'invraisemblable hypothèse que vous proposez. Nous sommes en
automne ou au commencement de l'hiver 1922. Vous lisez dans Lalou ce qu'il dit du
monologue intérieur (vous le lisez, car c'est dans le chapitre qui vous est consacré) ; vous ne
vous étonnez aucunement de ne pas voir mon nom prononcé, puisque vous ignorez les
"Lauriers". Mais à ce moment vous voyez Joyce, et il vous dit que c'est dans les "Lauriers"
que et que --- Peu de temps après, peut-être quelques semaines, peut-être quelques jours, vous
faites un article sur le livre de Lalou, et il ne vous vient pas à l'idée que Lalou a précisément
omis le livre même dont Joyce vient de vous dire que et que --- ou plutôt vous vous dites que
c'est une omission qui "comptait peu" !
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Bien plus, il y a deux choses dans l'omission de Lalou : il y a 1° l'omission d'un livre
dont Joyce vous a signalé l'importance; il y a 2° l'omission d'un homme dont justement il
vient par là-même de signaler le rôle. Vous n'auriez vu là-dedans qu'un oubli ou une omission
qui "ne comptait pas" et n'auriez pensé qu'à rendre hommage au "sérieux et à l'attention" avec
lesquels Lalou avait écrit son livre! Comment ne vous seriez-vous pas bien plutôt dit, mon
cher ami, de deux choses l'une: ou bien, que Joyce s'était cruellement fourvoyé; ou bien, que
Lalou avait commis un terrible oubli et peut-être une grande injustice ?
Pour moi, il n'y a pas l'ombre qu’un doute: quand vous avez écrit cet article, vous
n'aviez pas encore eu avec Joyce la seconde conversation, la conversation définitive sur les
"Lauriers".
L'importance de ce fait est qu'il précise la date de cette conversation.
Il y a eu là en tout cas pour moi un ensemble de circonstances extrêmement
malheureux. Etant donné l'importance de la NRF, une rectification de l'omission de Lalou y
aurait eu une portée considérable. Vous m'écrivez dans votre lettre du 26 juin dernier que
beaucoup plus importante que votre article du 1er février 1923 est la lettre que vous avez
écrite à Lalou (le 29 février 1924, Lalou m'en a donné aimablement communication) dans
laquelle vous formulez en effet une protestation.
Larbaud! Larbaud! Qu'est-ce que vous dites là ? Plus importante une lettre privée
qu'un article publié dans la revue littéraire la plus considérable de France, oui, la plus
considérable à notre point de vue au moins !
Je sais bien que, si votre article sur Lalou avait mentionné mon livre, cela n'aurait fait
aucun plaisir aux personnes qui vous détournaient de le lire ; mais je ne crois pas que Jacques
Rivière (28) eût osé vous demander de l'effacer. En fait, il n'y a jamais eu dans la NRF autre
chose sur les "Lauriers" que le petit compte-rendu grincheux et malveillant de Gabriel Marcel;
en dehors de cela le livre n'y a jamais été mentionné, quelques nombreuses qu'en aient été les
occasions depuis qu'il est question du monologue intérieur!
Je me rappelle vous avoir déjà mentionné cet état d'esprit en 1924 dans une lettre dont
j'ai retrouvé le double dans mes papiers. Puisse-t-il avoir disparu avec l'homme qui
l'entretenait : Dieu ait son âme !
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Je reviens à la question. Votre seconde, votre grande conversation avec Joyce touchant
les "Lauriers" doit se placer entre la date où vous avez écrit l'article sur Lalou et votre départ
de Paris pour l'Espagne en mars 1923, -- cela d'accord avec les souvenirs de Joyce.
Encore un mot. L'impossibilité morale où vous auriez été de ne pas relever dans votre
article l'omission de Lalou si à ce moment Joyce vous avait déjà parlé, est surabondamment
prouvée par ce que vous m'écrivez que vous étiez au printemps suivant, à Madrid, préoccupé
de mon livre et désireux de le lire.
Je vous serais bien reconnaissant, mon cher ami, si vous pouviez me dire votre pensée
sur tout cela, après que vous aurez fait un nouvel effort pour rassembler vos souvenirs sur les
points qui restent incertains.
Dès que j'aurai reçu votre réponse, je pense pouvoir terminer mon étude qui, à part
cela, est presque achevée. Lorsqu´elle le sera, voudrez-vous me permettre de vous en
soumettre le manuscrit avant de l'envoyer au journal? D'abord, pour que vous me signaliez les
erreurs de faits que vous pourrez y trouver, ensuite pour que vous m'indiquiez si certaines
choses vous semblent inadmissibles; je sais bien qu'il y a nécessairement des points où nous
ne serons pas d'accord, mais je ne voudrais pas qu'il y en eût qui vous paraissent dépasser la
limite de ce dont on peut discuter entre gens qui s'entendent pour le fond des choses.
Donnez-moi en même temps de vos nouvelles. Nous sommes à Paris (ou
Fontainebleau) pour jusqu'à la fin du mois.
Bien de tout cœur,
Dujardin
Je parlais tout à l'heure de l'ensemble de circonstances malheureuses dont j'ai souffert
fin 1922 et commencement 1923. Je m'explique. Ayant été omis (puis malmené) par René
Lalou qui pourtant, comme vous le dites, avait si bien mis en honneur le symbolisme - je n'ai
pas obtenu la remise au point (qui aurait tout réparé et compensé) dans la seule revue qui, en
somme, est l'organe du mouvement littéraire contemporain (et ne l'ai obtenu que dans des
organes secondaires ou incidemment).
La cause, selon moi, en est que votre conversation avec Joyce a eu lieu quelques
semaines trop tard, - et de cela Dieu seul est coupable.
Mais c'est là de l'histoire ancienne; la seule chose intéressante, c'est de fixer autant que
possible la date de cette conversation.
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Carta de Édouard Dujardin à Valéry Larbaud, em português, tradução livre.

3, rue Notre Dame des Champs
Paris, VI
Caro amigo,

19-7-30

Você deve ter pensado que eu deveria ter-lhe agradecido as duas excelentes cartas de
há um praticamente um mês. Desculpe-me, fiquei imobilizado pelas sequelas das injeções que
me aplicou um médico com o pretexto de me curar de minha febre do feno e que me deixaram
quase enfermo. Recomeço, felizmente, a poder ir e vir.
Você, meu caro amigo, está ainda ao lado de sua mãe e sempre preocupado com a
saúde dela? Espera poder descansar um pouco e em seguida voltar ao trabalho?
Eu continuo no meu estudo sobre o monólogo interior que gostaria de levar ao longe,
com todos os meios que minhas forças permitirem. O estudo terá uma parte histórica, mas
também uma parte teórica importante. Acredito ter agora todos os dados dos eventos de 19211923. O que você me contou sobre a pequena ¨cabale¨ empreendida contra Os Loureiros
confirmou o que eu sabia ou pressentia, eu guardo menos mágoa hoje e aqueles que me
fizeram oposição voltaram a ter outros sentimentos.
O único ponto onde uma obscuridade persiste é seu artigo publicado pela NRF em 1
de fevereiro de 1923 sobre o livro de Lalou. Você me diz ter escrito este artigo em fins de
dezembro de 1922 ou início de 1923. Não teria você uma lembrança mais precisa? Parece-me
ainda impossível que você o tenha escrito após ter ouvido Joyce lhe dizer pela segunda vez o
que ele lhe disse sobre Os Loureiros. O que você me responde sobre este assunto na sua carta
de 26 de junho último não acrescenta e até se volta contra sua tese.
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Você me escreve dizendo que se limita a “saudar na obra de Lalou, o primeiro manual
onde a melhor literatura francesa do período de 1870-1900 é tratada com seriedade e mérito”.
E você me explica todos os méritos do livro de Lalou quanto a isto. Mas, meu caro amigo,
quanto mais você me explica que o livro de Lalou tem méritos e quanto mais você insiste
sobre a excelente maneira com que ele estudou o Simbolismo, mais se torna para mim
lamentável e inaceitável o esquecimento de Os loureiros. Vejamos, vejamos... Ora, falando do
monólogo interior, ele cita seis ou sete pessoas e não cita Dujardin. O que teria acontecido se
ele não tivesse sido tão criterioso.
Você me escreve que “alguns esquecimentos e imprecisões” que ele cometeu
“contavam pouco”. Mas, meu caro amigo, é neroniano o que você me escreve. Como você
quer que eu não acredite ser uma coisa enorme o fato de ter sido dado um apanhado da
história do monólogo interior nomeando seis ou sete escritores e não a mim?
Ora, precisamente, é o que você pensou, você também, sobretudo você, você o
primeiro, Larbaud, se neste momento um homem tendo a autoridade de Joyce lhe já tinha dito
que era em Os Loureiros que e que --Vão me responder, eu sei, que você ainda não tinha lido Os Loureiros e não poderia
julgar o seu valor.
Perfeitamente, mas à condição de que Joyce não lhe teria dito algumas semanas antes
o que ele lhe disse do livro.
Não me refiro à primeira e antiga alusão que Joyce tinha feito diante de você sobre Os
Loureiros em 1921 e que tinha passado desapercebido. Eu falo da conversa importante e
decisiva que você teve com ele sobre o assunto num período que se acontece entre novembro
de 1922 e fevereiro de 1923. Joyce está seguro de suas datas, as quais corresponde às suas
lembranças mas não pode precisar exatamente.
Veja a inverossímil hipótese que você propõe. Nós estamos no outono ou no começo
do inverno de 1922. Você lê em Lalou o que ele diz do monólogo interior (você o lê, porque é
no capítulo que lhe é consagrado). Você não se choca de forma alguma em não ver meu nome
pronunciado, uma vez que você ignora Os Loureiros. Mas neste momento você vê Joyce, e ele
lhe diz que é em Os Loureiros que e que...Pouco tempo após, talvez algumas semanas, talvez
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alguns dias, você faz um artigo sobre o livro de Lalou, e não lhe vem à ideia que Lalou omitiu
precisamente o livro do qual Joyce acaba de lhe dizer que e que...ou você mesmo diz que é
uma omissão que “contava pouco” !
Ainda mais, há duas coisas na omissão de Lalou: 1, a omissão de um livro que Joyce
lhe sinalizou a importância; 2, a omissão de um homem que justamente ele aí acaba de
mostrar a importância. Você teria visto apenas um esquecimento ou uma omissão que não
contava e pensou somente a homenagear a seriedade e a atenção com que Lalou tinha escrito
seu livro! Como não percebeu, meu amigo, de duas coisas uma : ou Joyce estava cruelmente
perdido ; ou então que Lalou teria cometido um terrível esquecimento e talvez uma grande
injustiça ?
Para mim não há sombra de dúvida: quando você escreveu este artigo, não tinha ainda
encontrado e conversado com Joyce pela segunda vez, a conversa definitiva sobre Os
Loureiros.
A importância deste fato é que ele precisa a data desta conversa.
Houve, de qualquer maneira, um conjunto de circunstâncias infelizes. Considerando a
importância da NRF, uma retificação da omissão de Lalou teria sido consideravelmente
importante. Você me escreve na carta de 26 de junho último que mais importante que seu
artigo de 1 de fevereiro de 1923 é a carta que escreveu a Lalou ( em 29 de fevereiro de 1924,
Lalou amigavelmente me comunicou) na qual você faz de fato um protesto.
Larbaud! Larbaud! O que é que você diz? Mais importante uma carta privada que um
artigo publicado numa revista literária, a mais considerada da França, sim, a mais considerada
do nosso ponto de vista ao menos.
Eu sei bem que se seu artigo sobre Lalou tivesse mencionado meu livro, isto não teria
agradado às pessoas que deixariam de lê-lo. Mas não creio que Jacques Rivière tenha ousado
lhe pedir para apagá-lo. De fato, nunca houve na NRF outra coisa sobre Os Loureiros senão o
pequeno relato grincheux et malveillant de Gabriel Marcel. Fora isto, o livro jamais foi
mencionado quaisquer que sejam as inúmeras ocasiões quando já se estava em discussão o
monólogo interior.
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Eu me lembro de já lhe ter mencionado este estado de espírito em 1924 em uma carta
da qual encontrei uma cópia nos meus papeis. Poderia ter desaparecido com a pessoa que a
mantinha, Deus guarde sua alma.
Volto à questão. Sua segunda, sua grande conversa com Joyce sobre Os Loureiros
deve ter ocorrido entre a data em que você escreveu o artigo sobre Lalou e sua partida de
Paris para a Espanha em março de 1923, isto de acordo com as lembranças de Joyce.
Ainda uma palavra. A impossibilidade moral onde você esteve em não revelar no seu
artigo a omissão de Lalou se naquele momento Joyce já lhe havia falado, e abundantemente
provado pelo que você me escreveu.
Eu lhe agradeceria muito, meu caro amigo, se você pudesse me dizer o que pensa de
tudo isto uma vez que você tenha feito um esforço para reunir suas lembranças sobre os
pontos que permanecem incertos.
Assim que eu tenha recebido sua resposta, penso poder terminar meu estudo que, afora
isto, está quase pronto. Logo que ficar pronto, você me permitiria lhe submeter o manuscrito
antes de enviá-lo a uma revista? Primeiro para que você possa me mostrar os erros que você
possa encontrar e em seguida para me indicar se certas coisas lhe parecem inadmissíveis. Eu
sei que há necessariamente pontos onde não estaremos de acordo mas eu não gostaria que
houvesse pontos que lhes parecessem ultrapassar o limite daquilo que se possa discutir entre
pessoas que se entendem sobre a essência das coisas.
Dê-me ao mesmo tempo notícias suas. Estaremos em Paris (ou Fontainebleau) até o
final do mês. De todo coração
Dujardin
Eu falava ainda há pouco do conjunto de infelizes circunstâncias as quais eu sofri em fins de
1922 e começo de 1923. Eu me explico. Tendo sido omitido (e em seguida mal-visto) por
René Lalou que, portanto como você diz, tinha muito bem glorificado o Simbolismo – eu não
obtive o acerto de contas (que teria tudo reparado e compensado) na revista que, em suma, é o
órgão do movimento literário contemporâneo (e somente o obtive em órgãos secundários ou
incidentalmente).
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A causa, segundo penso, é que sua conversa com Joyce ocorreu algumas semanas mais
tarde, - e disso só Deus é culpado.
Mas isso é coisa do passado; a única coisa interessante, é precisar o máximo possível
a data dessa conversa.
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Carta de Valéry Larbaud à Édouard Dujardin.

Valbois
par Saint-Pourçain sur Sioule
24 juillet 1930
Mon cher ami,
Je vous remercie de votre lettre. J'espère que vous êtes à présent tout à fait remis. En ce
qui me concerne, il n'y a rien de changé : impossibilité de m'éloigner de ma mère et manque
de temps pour travailler comme je voudrais.
Non, je ne me suis jamais aperçu que Jacques Rivière ait eu la moindre prévention
contre vous ou contre vos ouvrages. Je suis même certain qu'il n'était pas de ceux qui
paraissaient surpris ou sceptiques, lorsque je faisais devant eux l'éloge des Lauriers. Il ne m'a
du reste jamais demandé de changer quoi que ce fût dans les Notes que je lui donnais pour sa
revue.
Il est possible, comme vous le pensez, que ma note sur le manuel de René Lalou ait été
écrite avant la conversation avec Joyce où il fut question des Lauriers. Dans ce cas, je serais
tout excusé de n'avoir pas pris la défense d'un auteur que je connaissais mal et d'un livre que
j'ignorais complètement. Mais comme je n'avais certainement pas encore lu, à cette date, Les
Lauriers, même si Joyce m'en avait parlé, je me sentirais également à l'abri de tout reproche.
En effet, comment aurais-je pris la défense d'un livre que je n'avais pas lu ? Parce que Joyce
me l'avait recommandé? Si grande que soit mon admiration pour l'œuvre de Joyce, elle ne va
pourtant pas jusqu'à me faire parler avec éloges d'un livre que je n'ai pas lu. Et Joyce ne
m'avait pas recommandé Les Lauriers. Il me les avait seulement signalés: "Read it. »
Ce n'est qu'après avoir lu le livre que je pouvais en parler, le défendre, et, dans la mesure
de mes moyens, le répandre. Et c'est ce que j'ai fait dès que j'en ai eu l'occasion, à la fin de
cette même année, en inscrivant en tête de Mon plus secret conseil la dédicace: A Édouard
Dujardin, auteur de Les lauriers sont coupés(1887) a quo…
Certainement, dans l'histoire du Monologue intérieur en France, cette dédicace qui est de
1923, constitue le fait le plus important après la publication des Lauriers de 1887. C'est d’elle,
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de sa publication, que date ce qu'on peut appeler la "résurrection" des Lauriers et de la
réintroduction du monologue intérieur dans la littérature française. Après plus de trente ans de
silence on en reparle, on le discute, et on commence à écrire sous cette forme (la nouvelle de
L. Bopp). Cette brusque extension de la renommée des Lauriers est précisément ce qui m'a
permis de me faire une idée du succès de Amants, heureux amants. Ce succès se poursuit, et
chaque nouveau lecteur de mon livre peut voir, par la dédicace de Mon plus secret conseil,
que je considère Les Lauriers comme le prototype de mon écrit. "A quo… " C'est clair; et
ceux des lecteurs qui ont pratiqué Horace ajoutent mentalement: " … ceu fonte perenni … "
Je dois vous dire aussi que Mon plus secret conseil était presque entièrement composé sous sa
forme définitive lorsque j'ai lu pour la première fois Les Lauriers. Je l'avais composé alors que
je voyais encore en James Joyce "the only begetter" du monologue intérieur. En rédigeant, la
dédicace à vous, j'ai voulu d'abord réparer l'erreur commise dans celle (d'Amants heureux
amants) à Joyce, et ensuite signaler à mes lecteurs un livre qui m'avait "emballé". Les deux
dédicaces rapprochées signifient :
Quand j'ai écrit Amants, heureux amants j'étais persuadé que Joyce était l'inventeur de
la forme dans laquelle cette "nouvelle" était écrite; depuis, mieux informé, j'ai fait hommage
de l'autre "nouvelle" (Mon plus secret conseil) au vrai inventeur et précurseur E. Dujardin. Et
c'est pour cela que j'ai écrit la date, 1887, après le titre de votre livre.
La "résurrection" des Lauriers, si bien commencée par ma dédicace, ma Préface pour la
nouvelle édition des Lauriers l'a parachevée. L'expression "monologue intérieur" est devenue
presque 'populaire" parmi les lettrés : J'ai écrit dans Le Manuscrit autographe cette Préface
avait eu "un certain retentissement". J'aurais pu dire: un grand retentissement. Des deux
extrémités du monde littéraire français il m'en est venu des échos : Extrême droite : article de
M. Louis Gillet, sur Ulysses dans La Revue des Deux Mondes contenant un résumé de ma
Préface aux Lauriers, résumé en somme favorable aux Lauriers. Extrême gauche: article d'un
jeune critique dans une revue d'avant-garde accusant M. Gillet de plagiat parce qu'il a résumé
et cité ma Préface sans écrire une seule fois mon nom.
Je vous fais juge : après un tel éclat, et comparée à un tel éclat, quelle importance, comme
fait d'histoire littéraire, reste à cette absence de protestation contre l'omission de votre nom
par R. Lalou, dans la Note de la N. R. F. Des deux faits : absence de votre nom dans ma Note,
et dédicace de Mon plus secret conseil dans Amants, heureux amants, lequel sera retenu par
les historiens de la littérature française? (J'entends: ceux qui examinerons cela de près.)S'ils
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examinent ma Note, ils concluront qu'au moment où je l'ai écrite, je ne connaissais pas, ou
n'avais pas lu Les Lauriers. Tandis que de ma dédicace et ma Préface aux Lauriers ils diront
que c'est par elles que Les Lauriers ont été rendus, avec toute leur valeur et leur importance à
l’histoire du symbolisme. J'admets, je suis persuadé que cette restitution aurait eu lieu tôt
(1930 ?) ou tard (1960 ?) mais le fait est que cela a eu lieu en 1923, et que j'ai été l'artisan,
comme l'indication de Joyce en a été le premier moteur.
Je résume: 1887, publication des Lauriers, lettres de Mallarmé, Huysmans, etc. (celles
dont vous m'avez envoyé des copies lorsque j'écrivais la préface pour l'édition Messein) ;
1922 : le manuel de R. Lalou vous ignore; 1923, février, ma Note sur le manuel de R. Lalou,
sans protestation contre l'omission qu'il a faite des Lauriers. - Encore une fois, si à la rigueur,
l'omission de R. Lalou peut être considérée par les historiens comme une épreuve, une
marque, de l’oubli où étaient tombés Les Lauriers~ quelle importance peut avoir, à leurs yeux
le fait qu'au début de 1923 une Note de moi indique que je n'avais pas encore lu Les Lauriers?
Et quelle importance peut-avoir la date de la conversation entre Joyce et moi, puisque la date
importante est celle de la mise en vente d 'Amants heureux amants, date à partir de laquelle
Les Lauriers sont remis devant les yeux des lettrés comme le livre d'un grand précurseur – « a
quo… " ?
Le parallélisme avec ce qui a été fait pour Italo Svevo est frappant: Joyce m'en parle;
trois mois passent; je reçois un livre de Svevo ; deux mois passent; je lis ce livre trois
semaines après, j'en parle à B. Crémieux ; six mois passent; me trouvant en Italie (été 1925 je
crois) je parle de Svevo à quelques amis italiens; je leur donne même des exemplaires du
livre, que j'achète pour cela; l'automne et l'hiver passent; enfin, au printemps, dix-huit mois au
moins après ma lecture du livre de Svevo, un "complot" s’organise; c'est-à-dire une
manifestation en faveur de Svevo: B. Crémieux et moi en donnant des extraits dans Le Navire
d'argent; B. Crémieux une courte étude comme préface à ces extraits. Scandale en Italie: de
quoi se mêlent: ces Français ! !, etc. On nous insulte. Mais voici Svevo lancé ! Je n'avais écrit
à Svevo que lorsque la manifestation en sa faveur avait été organisée, mise au point et que
tout était prêt. Eh bien, au point de vue de l'histoire littéraire, quelle est la date importante
dans cette affaire, celle que les historiens retiendront? Pour moi, cela ne fait pas de doute:
c'est la date de la mise en vente du numéro du Navire d'argent, et non pas celle à laquelle
Joyce m'a parlé de Svevo, ni même celle à laquelle j'ai lu pour la première fois du Svevo. Au
mieux, on peut dire que ces dates-là ont une valeur purement anecdotique puisqu'elles
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marquent seulement les étapes d'un progrès vers un fait décisif et public. A mon avis, leur
donner de l'importance, c'est entrer dans l'anecdote et sortir de l'histoire.
Voilà, mon cher ami, une ample réponse à votre longue lettre et même à l'ensemble de
tout ce que vous m'avez écrit durant ces derniers mois au sujet des dates de mes conversations
avec James Joyce. J'espère que cette fois-ci, vous serez satisfait. Je peux ajouter - mais c'est
de l'anecdote aussi, que mon projet de vous dédier Mon plus secret conseil, lorsque j'en ai
parlé autour de moi, a rencontré quelques oppositions : remarques ironiques, hochements de
tête, etc.
Puisque vous me le proposez, je lirai votre étude avant sa publication, et je vous enverrai
mes observations, faites en toute franchise, sans retard. Je suis du reste curieux de connaitre
votre théorie.
Mon adresse est toujours : 38, avenue Victoria, Vichy.
Bien amicalement à vous,
V. Larbaud.
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Carta de Valéry Larbaud à Édouard Dujardin, em português, tradução livre.

Valbois
par Saint-Pourçain sur Sioule
24 de julho de1930
Caro amigo,
Obrigado por sua carta. Eu espero que você esteja agora completamente recuperado. No
meu caso, não há nenhuma mudança: incapaz de ficar longe de minha mãe e falta de tempo
para trabalhar como eu quero.
Não, eu nunca notei que Jacques Rivière tenha feito qualquer prejulgamento contra você
ou seus livros. Estou mesmo certo que ele não era daqueles que se mostraram surpresos e
céticos, quando eu fazia, na frente deles, elogios aos Loureiros. Além disto, ele nunca me
pediu para mudar o que fosse nas Notas que eu escrevia sobre sua revista.
É possível, como você pensa, que a minha nota no manual de René Lalou tenha sido
escrita antes da conversa com Joyce onde se discutiu os Loureiros. Neste caso, eu me
desculparia de não ter defendido um autor que eu conhecia mal e de um livro que eu ignorava
completamente. Mas como eu certamente não tinha lido ainda, naquela data, os Loureiros,
mesmo que Joyce me tivesse falado dele, eu me sentiria igualmente livre de censura. Na
verdade, como eu poderia sair em defesa de um livro que eu não tinha lido? Porque Joyce
tinha recomendado para mim? Não obstante minha admiração pela obra de Joyce, ela não me
levaria ao ponto de falar com elogios de um livro que eu ainda não tinha lido. E Joyce não me
tinha recomendado Os Loureiros. Não iria tão longe em elogios de um livro que não li. Ele
apenas me sinalizou: “Read it”.
Só depois de ler o livro é que eu poderia falar sobre isso, defendê-lo, e, tanto quanto
pudesse, divulgá-lo. E é isso que eu fiz logo que tive a oportunidade, no final daquele mesmo
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ano, com a minha dedicatória: A Édouard Dujardin, autor de Os Loureiros estão cortados
(1887) a quo ...
Certamente, na história do monólogo interior na França, essa dedicatória que é de 1923, é
o fato mais importante depois da publicação de os Loureiros 1887. A partir dela, de sua
publicação, é que data o que se pode chamar de "ressurreição" dos Loureiros e da
reintrodução do monólogo interior na literatura francesa. Depois de mais de trinta anos de
silêncio, fala-se sobre isto, discute-se, e começamos a escrever dessa forma (da nova L.
Bopp). Esta súbita fama de os Loureiros é o que me permitiu ter uma ideia do sucesso
de ¨Amantes, amantes felizes¨. Este sucesso continua e cada novo leitor pode ver no meu
livro, pela dedicatória do meu conselho mais secreto, que considero Os Loureiros como o
protótipo da minha escrita. "A quo ..." É claro, e os leitores que tenham praticado Horace
mentalmente acrescentar: "... elenco ceu perenni ..." Devo também dizer que o meu conselho
mais secreto estava praticamente pronto, em sua forma final, quando li pela primeira vez Os
loureiros. Eu o tinha feito ainda quando via em James Joyce o "the only begetter" do
monólogo interior. Dedicando o livro a você, eu queria primeiro reparar o erro nos (amantes
dos amantes felizes) de Joyce, e depois mostrar um livro aos meus leitores que me
tinha "embalado". As duas dedicatórias significam:
Quando eu escrevi Amantes, amantes felizes, estava convencido de que Joyce foi o
inventor da forma em que estava contida a novidade. Depois, melhor informado, homenageio
a ¨outra novidade¨ (Meu conselho mais secreto) eu reconheço o outro "novo" (Meu conselho
mais secreto) como o inventor e pioneiro E. Dujardin. E é por isso que eu escrevi a data de
1887, após o título do seu livro.
A "ressurreição" de os Loureiros, tão bem iniciada por minha dedicatória, meu prefácio
à nova edição de os Loureiros a completou. A expressão "monólogo interior" tornou-se quase
"popular" entre os estudiosos:.. Eu escrevi no manuscrito que este prefácio tinha tido "um
certo impacto" Eu poderia mesmo dizer um grande impacto. Das duas extremidades do
mundo literário francês me vieram ecos. Da extrema direita, artigo de M. Louis Gillet, sobre
Ulisses na Revue des Deux Mondes, contendo um resumo do meu prefácio aos Loureiros,
resumo favorável a os Loureiros. Da extrema esquerda, um artigo de um jovem crítico em
uma revista de vanguarda acusando o Sr. Gillet de plágio, porque ele mencionou o meu
prefácio sem escrever uma única vez o meu nome.
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Que você mesmo julgue: após uma tal repercussão, qual importância como fato histórico
literário?
Eu lhe deixo julgar: após uma repercussão tão significativa, qual importância como fato
histórico na literatura, fica para esta falta de protestos contra a omissão do seu nome por R.
Lalou na nota da N. R. F. Dos dois fatos, a ausência de seu nome na minha nota e a
dedicatória no meu livro Mon plus secret conseil e em Amants, heureux amants, qual será
lembrada pelo historiadores na literatura francesa? (Esperarei aqueles que examinarão isto no
futuro) Se eles examinarem minha nota concluirão que, no momento em que eu a escrevi, eu
não conhecia ou não tinha lido os Loureiros. Enquanto que de minha dedicatória e do meu
prefácio em os Loureiros, eles dirão que foi por elas que os Loureiros foram colocados com
todo seu valor e importância na história do Simbolismo. Admito, estou persuadido que esta
restituição teria ocorrido cedo (1930?) ou tarde (1960?) mas o fato é que isto ocorreu em 1923
e eu fui o artífice assim como a indicação de Joyce foi o primeiro motor.
Resumo :1887, publicação de Os Loureiros, cartas de Mallarmé, Huysmans, etc. (aquelas
as quais você me enviou cópias enquanto eu escrevia o prefácio para a edição Messein) ;
1922 : o manual de R. Lalou o ignora ; 1923, fevereiro, minha nota sobre o manual de R.
Lalou, sem protestar sobre a omissão que ele faz de Os Loureiros. Ainda se, a rigor, a
omissão de R. Lalou pode ser considerada pelos historiadores como uma prova, uma marca,
do esquecimento onde tinham estado Os Loureiros, qual importância pode ter o fato de que no
inicio de 1923 uma nota minha indique que ainda não havia lido Os Loureiros? E qual
importância pode ter a data da conversa de Joyce comigo, uma vez que a data importante é a
da publicação de Amants heureux amants, data a partir da qual Os Loureiros são colocados
frente aos olhos dos letrados como o livro de um grande precursor– « a quo… " ?
O paralelismo com o que foi feito por Italo Svevo é chocante. Joyce conversa comigo,
três meses se passam; eu recebo um livro de Svevo, dois meses se passam; eu leio o livro três
semanas após, falo sobre ele com B. Crémieux; seis meses se passam, encontro-me na Itália
(verão de 1925, eu acho). Falo de Svevo a amigos italianos, dou-lhes mesmo exemplares do
livro, que compro para isto. Outono e inverno se passam e, enfim, na primavera, dezoito
meses pelo menos após minha leitura do livro de Svevo, um complô se organiza, isto é, uma
manifestação em favor do livro de Svevo. B. Crémieux e et mesmo publicamos algumas
passagens em Le Navire d'argent. B. Crémieux faz um pequeno estudo como prefácio a estas
passagens. Escândalo na Itália. No que se metem estes franceses! !, etc. Somos insultados.
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Mas eis que Svevo lançado ! Não tinha escrito a Svevo senão quando a manifestação em seu
favor tinha sido organizada e quando tudo estava pronto. Então, do ponto de vista da história
da literatura, qual a data importante neste assunto, aquela que os historiadores guardarão?
Para mim não há dúvida. É a data da publicação do número do Navire d'argent, e não aquela
na qual Joyce me falou de Svevo, nem mesmo aquela em que li pela primeira vez Svevo.
Poderíamos dizer que estas datas têm um valor puramente anedótico uma vez que marcam
somente as etapas de um progresso na direção de um fato decisivo e público. Na minha
opinião, dar importância a estas datas é entrar no anedotário e sair da história.
Ai está, meu caro amigo, uma ampla resposta a sua longa carta e mesmo a tudo o que
você me escreveu durante estes últimos meses com relação às datas das minhas conversas
com James Joyce. Espero que, desta vez, você fique satisfeito. Posso acrescentar, mas é uma
anedota também, que minha ideia de lhe dedicar Mon secret conseil, uma vez que falei com
colegas, encontrou algumas oposições, ironias, etc.
Uma vez que você me propõe, vou ler seu estudo antes da publicação, e lhe enviarei
minhas observações, feitas com toda franqueza, se atraso. Estou, para concluir, curioso para
conhecer sua teoria.
Meu endereço é o de sempre: : 38, avenue Victoria, Vichy.
Amigavelmente,
V. Larbaud.
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ANEXO – B
Prefácio de Valéry Larbaud para o livro Les lauriers sont coupés - edição de 1925.
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Prefácio de Valéry Larbaud para o livro Les lauriers sont coupés edição de 1925

Il est rare qu'une nouvelle édition d'un livre publié depuis près de quarante ans et dont
l'auteur, un des maîtres des jeunes générations, est encore en pleine activité littéraire, soit
préfacé par quelqu'un qui avait à peine cinq ans lorsque ce /ivre a paru. Mais c'est l'auteur luimême qui a désiré qu'il en fût ainsi et qui a fait à son jeune confrère l'honneur de lui demander
cette préface. Nous tâcherons de nous en montrer digne, et nous n'aurons ni l'effronterie de
présenter Les lauriers sont coupés aux lecteurs de cette nouvelle édition, ni l'indiscrétion de
développer ici les raisons pour lesquelles nous aimons et admirons ce livre ; et même nous
nous serions refusé le grand plaisir de voir notre nom figurer si honorablement près de celui
d'Édouard Dujardin, si nous n'avions compris qu'il y avait là pour nous une occasion inespérée
de dissiper quelques malentendus qui ont surgi récemment au sujet de ce qu'on a appelé le
monologue intérieur, et de fixer certains points d'histoire littéraire sur lesquels nous sommes
en état de fournir des renseignements de première main.
Du mois de mars 1918 au mois d'août 1920, une revue littéraire d'avant-garde, The
Little Review, de New-York, publia la plus grande partie du cinquième ouvrage de l'écrivain
irlandais James Joyce, Ulysses, et l'influence de ce livre se fit bientôt sentir dans les écrits des
jeunes hommes de lettres des pays de langue anglaise, qui commencèrent, avant même que
l'ouvrage de James Joyce eût été terminé et publié en volume (Paris, Shakespeare and Co,
février 1922), à imiter, ou plus exactement à utiliser certaines des formes employées dans
Ulysses. Une de ces formes avait particulièrement frappé les esprits par sa nouveauté, sa
hardiesse, et les possibilités qu'elle offrait pour exprimer avec force et rapidité les pensées les
plus intimes, les plus spontanées, celles qui paraissent se former à l'insu de la conscience et
qui semblent antérieures au discours organisé. C'est à cette forme qu'on a donné, en France et
peu après la publication de Ulysses, le nom de « monologue intérieur ». On pouvait prévoir
qu'une forme qui permettait d'atteindre si profondément dans le Moi le jaillissement de la
pensée et de la saisir si près de sa conception séduirait les écrivains les plus persuadés de la
nécessité de « suivre la nature », - et c'est ce qu'on a pu voir chez les jeunes écrivains de
langue anglaise, ou connaissant l'anglais, qui ont été les premiers à lire Ulysses.
En 1920 je lus ce qui avait paru de Ulysses dans The Little Review, et peu de temps
après j'eus le privilège de causer longuement, et à plusieurs reprises, de cet ouvrage avec
James Joyce lui-même, qui en achevait alors les derniers Épisodes. Et c'est ainsi qu'un jour il
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me dit que cette forme avait déjà été employée, et d'une manière continue, dans un livre
d'Édouard Dujardin, publié en pleine époque symboliste et antérieur de près de trente ans à la
composition de Ulysses : Les lauriers sont coupés, livre dont le titre seul m'était connu, livre
négligé de la plupart des lettrés de ma génération, et beaucoup moins lu que L'initiation au
péché et à l'amour, généralement considéré comme la principale contribution d'Édouard
Dujardin au roman français. Dans Les lauriers sont coupés, me dit Joyce, le lecteur se trouve
installé,

dès

les

premières

lignes,

dans

la

pensée

du

personnage

principal,

et c'est le déroulement ininterrompu de cette pensée qui, se substituant complètement à la
forme usuelle du récit, nous apprend ce que fait ce personnage et ce qui lui
arrive ... « Du reste, ajouta-t-il, lisez Les lauriers sont coupés. »
Quelque temps s'écoula avant qu'il me fût possible de me procurer un exemplaire du
livre d'Édouard Dujardin et de le lire. Quand je le lus enfin, je constatai qu'en effet Les
lauriers sont coupés, bien que totalement différent, par l'esprit et par le style, de l'ouvrage de
James Joyce, devait être considéré comme une des sources formelles de Ulysses. Mais surtout
je fus stupéfait de penser qu'un tel livre, d'une valeur littéraire si évidente, et qui contenait
toute la technique d'une forme nouvelle, séduisante, riche en possibilités de toute sorte,
capable de renouveler le genre « roman » ou de s'y substituer complètement, avait pu
demeurer inaperçu pendant de si nombreuses années, ignoré des artistes sur lesquels il aurait
pu avoir une influence féconde, inconnu des imitateurs habiles et des vulgarisateurs qui
auraient pu s'emparer de la formule nouvelle, l'adapter aux goûts du grand public, la mettre à
la mode, - faire, enfin, ce qu'Édouard Dujardin, artiste trop sincère, trop difficile envers luimême, trop respectueux de sa vocation pour exploiter sa trouvaille et commercialiser
son art, n'avait pas daigné faire.
En réalité, la découverte et la mise en œuvre de cette forme si neuve ne représente
qu'une phase, - mais la plus récente, - du développement d'une tradition littéraire qu'on peut
faire partir de Montaigne. La forme qu'il adopta et fit sienne à jamais est celle de l'Essai,
transposition de ce qu'on pourrait appeler « le monologue bavardé» ou encore « les propos à
bâtons rompus»: et par moments cette forme côtoie d'assez près celle de Les lauriers sont
coupés; mais elle n'y entre jamais, parce que l'élément naturel qui sert de base, de modèle, à
Montaigne, est toujours la parole, la voix haute, et non pas la pensée intime en formation.
La poésie lyrique dite familière et opposée au lyrisme d'apparat, - Théophile à
Malherbe, - semble bien avoir continué, avant la prose, cette tradition, et il est
probable qu'en étudiant l'histoire du monologue dramatique, on arriverait par degrés à la «
méditation»

des

poètes

romantiques

(chaque

fois

qu'il

s'agit

d'une
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véritable méditation, ou effusion de la pensée du Moi profond, et non d'un discours ou d'une
déclamation en vers). Il est vraisemblable qu'on verrait le lyrisme intime ou familier se
rapprocher peu à peu du monologue dramatique jusqu'au moment où Robert Browning réalise
l'union

de

ces

deux

formes

dans

ses

monologues

dramatiques purs, en dehors de toute action dramatique à plusieurs personnages, comme dans
The Ring and the Book et dans les poèmes du même type que Prince of
Hohenstein-Schwangau, Saviour of Society (et non pas, comme on l'a dit, dans My last
Duchess, qui sup- pose évidemment la présence d'un auditeur qui à n'importe
quel moment pourrait devenir un interlocuteur). La forme de ces poèmes est presque celle du
monologue intérieur, et on a pu s'y tromper; pourtant il est visible qu'ils ont pour base
formelle, dans la nature, la rêverie à haute voix, ou à mi-voix, c'est-à-dire, encore, la parole.
Le progrès vers le monologue intérieur est encore plus sensible chez les prosateurs que
chez les poètes. On voit la confession, la méditation et l'effusion occuper plus en plus de place
dans leurs ouvrages d'imagination, empiéter de plus en plus sur le récit. Même, à la forme «
récit» succède la forme « roman par lettres», et plus tard la forme « journal intime », qui
côtoie de très près (dans certains livres de F. Dostoiewski par exemple) la forme employée
dans Les lauriers sont coupés, mais qui reste cependant basée sur la donnée réelle « journal
intime ». (Naturellement, dans tout ceci il ne s'agit que de formes considérées abstraitement, comme « le sonnet» ou « la tragédie », - et non d' œuvres, et le mot « progrès », ici, ne veut
pas dire « perfectionnement », mais « acheminement » : il serait aussi absurde de dire que la
forme « journal intime» est supérieure à la forme « roman par lettres » que de croire que ce
qui est moderne est par-là même supérieur à ce qui est ancien.) Un pas au-delà du « journal
intime », et le « monologue intérieur» apparaissait. Mais pour franchir ce pas il fallait
beaucoup d'audace, une grande capacité d'invention et une rare maîtrise. La volonté d'être
original à tout prix n'y aurait jamais suffi, et les historiens et les observateurs de la littérature
et des autres arts savent bien, par expérience, qu'une forme vraiment originale et neuve en son
temps est fatalement le signe d'un talent original, la marque extérieure d'une œuvre viable.
C'est pour cette raison qu'il est très improbable qu'on découvre un ouvrage antérieur à Les
lauriers sont coupés écrit en monologue intérieur, ouvrage qui ne serait qu'une simple
curiosité historique, quelque chose comme un jeu de la nature, et que pas un lettré n'aurait
songé à signaler aux autres, même pour le condamner. Une forme originale, rencontrée par
hasard (et cela est bien invraisemblable) ne suffi- rait pas à donner à un livre une existence
même éphémère et très obscure. Forme et substance sont inséparables. Aussi faut-il voir dans
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Les lauriers sont coupés tout le contraire d'une curiosité de l'histoire littéraire, d'une
anticipation fortuite de la forme consacrée et répandue trente ans plus tard par James Joyce.
Édouard Dujardin a voulu exprimer quelque chose qui n'avait pas encore été exprimé
avant lui; et c'est ce qui l'a conduit à la découverte, à la création de cette forme. C'est à lui que
tout le mérite en revient,' il a fait une tentative hardie, et cette tentative a réussi. On le verra en
lisant Les lauriers sont coupés.
Ni cette tentative ni sa réussite ne passèrent inaperçues lorsque l'ouvrage parut, en
1887, dans La Revue Indépendante, fondée l'année d'avant par Édouard Dujardin, et qui
venait de donner à ses lecteurs En Rade, de J. K. Huysmans. Plusieurs confrères
firent part, oralement ou par lettre, de leur approbation au jeune auteur. Mais on sait dans
quelles conditions le mouvement symboliste se fit " à l'insu du grand public, à l'écart de la
grande presse quotidienne et des revues à grand tirage, presque entre écrivains, - et cela
pendant des années (on peut dire les vingt dernières du XIXe siècle), jusqu'au jour où, presque
subitement sembla-t-il, nous assistâmes à son triomphe et vîmes les noms de Mallarmé (mort)
et des grands précurseurs (Rimbaud, Corbière, Ducasse, Laforgue) dans des journaux et des
revues qui, jusqu'alors, n'avaient connu que les derniers Romantiques, les Parnassiens et les
Naturalistes.
Pendant cette longue période d'obscurité, il était impossible qu'Édouard Dujardin
pénétrât là où son maître et ami Mallarmé, et les précurseurs, n'étaient ni admis ni même pris
au sérieux. Ensuite, le triomphe général du Symbolisme, officiellement reconnu et porté enfin
à la connaissance du grand public en retard de plus de vingt ans sur l'élite des lecteurs,
n'impliqua pas un inventaire complet des richesses de cette époque, un renouveau d'études
dans la direction des premières œuvres symbolistes, ni une recherche des livres méconnus.
Enfin, Édouard Dujardin avait beaucoup agi (par les revues qu'il a fondées et soutenues, par
ses campagnes de critique et ses conférences), il avait aussi beaucoup innové, techniquement,
en poésie et au théâtre, et cela à une époque où on innovait beaucoup, où on inventait le vers
libre et toute une prosodie nouvelle, et où beaucoup d'écrivains de second ordre recherchaient
l'originalité purement extérieure: l'œuvre d'Édouard Dujardin, très variée et pleine de
contrastes, très riche en tentatives de toute sorte dans plusieurs directions, ne se détachait pas
nettement, dans toutes ses parties, sur ce fond d'histoire littéraire, confus et agité. Ses travaux
d'historien des religions (deuxième période de son activité littéraire) et ses ouvrages de
dramaturge et de poète (période actuelle), cachaient à ses nouveaux lecteurs une partie de
l'œuvre qu'il avait édifiée pendant la période symboliste, et notamment ce livre-ci, Les
lauriers sont coupés, qui nous apparaît à présent comme son chef-d'œuvre de romancier et
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dans lequel nous voyons sa plus importante contribution à la technique littéraire de notre
époque.
Nous avons dit que même avant que Ulysses eût paru en volume, la forme «
monologue intérieur» avait été imitée, ou mise en œuvre, à la suite de James Joyce,
par quelques jeunes écrivains de langue anglaise ou connaissant l'anglais. En 1923 paraissait à
Paris (The Three Mountains Press, éditeur) un essai historique (littéraire) intitulé The Great
American Novel, par William Carlos Williams, écrit sous la forme du monologue intérieur.
Dans le corps de cet ouvrage l'auteur reconnaissait qu'il empruntait cette forme à James Joyce,
et il ajoutait, avec une nuance ironique: « Quelle perte ce serait pour la littérature si les
Français ne connaissaient Joyce que dans dix ans! »
Dans un compte rendu de The Great American Novel, donné la même année à La Revue
Européenne, je relevai cette exclamation de W. C. Williams, en disant qu'un certain nombre
d'écrivains et de lettrés français connaissaient Joyce et que la forme du monologue intérieur,
comme Joyce lui-même me l'avait fait remarquer, avait été employée pour la première fois
dans

le

livre

d'Édouard

Dujardin,

Les

lauriers

sont

coupés, publié en 1887. Ainsi je rétablissais la vérité sur un point d’histoire littéraire et
revendiquais justement en faveur d'un écrivain français l'honneur d'avoir été le premier à
employer une forme qui jouissait d'une grande faveur auprès des jeunes écrivains des ÉtatsUnis.
Ensuite, et comme un post-scriptum ou une parenthèse dans le corps de cet article, je
disais que cette forme, inventée par un romancier français, adoptée dans unouvrage déjà
célèbre par un écrivain irlandais, et qui était en train de connaître une grande faveur en
Amérique, était probablement destinée à jouer un rôle important dans les prochaines
productions de toutes les littératures européennes.
Simple hypothèse basée sur l'analogie et sur la connaissance de la tradition et
de ses tendances générales; tentative pour prévoir l'histoire littéraire du lendemain; sorte de
pari que faisait le critique avec lui-même. Ainsi je disais que si cette hypothèse se vérifiait,
pendant un certain temps les livres écrits sous d'autres formes que le monologue intérieur
paraîtraient « démodés », (mais «paraîtraient» seulement, et « démodés » entre guillemets,
démodés pour les lecteurs peu lettrés qui introduisent la notion absurde de mode et d'actualité
dans les questions littéraires). Cette partie de ce compte-rendu a été inexactement interprétée,
et on m'a représenté comme un partisan du monologue intérieur, comme un homme persuadé
de la supériorité de cette forme sur d'autres formes, ce qui est très loin de ma pensée. Je
croyais et je crois encore que le monologue intérieur sera adopté par un grand nombre
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d'écrivains d'avant-garde en France et hors de France, comme il l'a été aux États-Unis après la
publication de Ulysses, et je crois aussi que cette forme, tombant aux mains d'écrivains
médiocres, se verra tôt ou tard discréditée, mais qu'alors les bons ouvrages qui auront été
écrits en monologue intérieur survivront à ce discrédit, à cet abandon d'une forme, exactement comme Racine survit à la tragédie classique.
Nous venons de dissiper, définitivement (nous l'espérons) les principaux malentendus
qui ont surgi aux États-Unis et en France, dans ces dernières années, au sujet du monologue
intérieur. Nous avons établi la priorité d'Édouard Dujardin en ce qui concerne l'invention et
l'emploi

de

cette

forme,

que

nous

avons

distinguée

de celles qu'employèrent Robert Browning et Dostoïevski, et de laquelle nous avons cherché
à tracer la généalogie.
Récemment, encore, quelques efforts ont été faits pour établir une confusion entre le
monologue intérieur et certains procédés mis en œuvre par les Expressionnistes
allemands et scandinaves. Mais il n'y a en réalité aucun rapport entre ces deux formes, comme
les lecteurs qui ne connaissent pas l'allemand pourront le voir en lisant un article de La Revue
Européenne dans lequel, à propos de la représentation d'une pièce de Strindberg à Paris,
Marcel Ray décrit les procédés de l'Expressionisme.
Il n'est pas non plus, croyons-nous, nécessaire de répondre à ces critiques qui ont dit
que

le

monologue

intérieur

était

quelque

chose

de

contraire

à

la

tradition

française. Il faudrait d'abord rechercher les limites et l'essence même de la « tradition
française! »

Mais

Édouard

Dujardin

n'a-t-il

pas

répondu

d'avance

à

ce

reproche à la fois vague et formidable, en consacrant Les lauriers sont coupés à la mémoire
de Racine?
Et maintenant il ne nous reste plus qu'à demander pardon au lecteur d'avoir trop
longtemps retardé son plaisir.
VALÉRY LARBAUD.

170

Prefácio de Valéry Larbaud para o livro Les lauriers sont coupés edição de 1925,
tradução livre.
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É raro que uma nova edição de um livro publicado há quarenta anos - e cujo autor, um
dos mestres das novas gerações, esteja ainda em plena atividade literária - seja prefaciado por
alguém que mal tinha cinco anos quando esta obra foi publicada. Mas o próprio autor desejou
que assim fosse e concedeu a honra a seu jovem colega, encomendando-lhe este prefácio.
Tentaremos nos mostrar dignos, e não faremos a afronta de apresentar A Canção dos
Loureiros aos leitores dessa nova edição, nem a indiscrição de desenvolver aqui as razões
pelas quais amamos e admiramos este livro. Teríamos mesmo recusado o prazer de ver nosso
nome figurar tão honrosamente ao lado do de Édouard Dujardin se não tivéssemos entendido
que esta seria mais uma ocasião oportuna para dissipar alguns mal-entendidos que surgiram
recentemente com relação ao que se chamou de "monólogo interior" e para fixar certos pontos
da história literária sobre os quais estamos em condições de fornecer informações em primeira
mão.

De março de 1918 a agosto de 1920, uma revista literária de vanguarda, The Little
Review, de Nova York, publicou a maior parte da quinta obra do escritor irlandês James
Joyce, Ulisses, e a influência deste livro logo se fez sentir nos escritos dos jovens literatos dos
países de língua inglesa que começaram, antes mesmo que a obra de James Joyce tivesse sido
terminada e publicada em livraria (Paris, Shakespeare and Company em fevereiro de 1922), a
imitar, ou mais exatamente, a utilizar certas formas empregadas no Ulisses. Uma dessas
formas havia, particularmente, atingido os espíritos pela sua novidade, sua ousadia, e pelas
possibilidades que oferecia para expressar com força e rapidez os pensamentos mais íntimos,
os mais espontâneos, os que parecem se formar sem que a consciência se dê conta, e que
parecem anteriores ao discurso organizado. É a essa forma que se criou, na França, e pouco
depois da publicação do Ulisses, o conceito de "monólogo interior". Poder-se-ia prever que
uma forma que permitisse atingir tão profundamente no Eu o jorro do pensamento, e atingi-lo
tão perto de sua concepção, seduziria os escritores persuadidos pela necessidade de "seguir a
natureza' - e é o que se constatou nos jovens literatos de língua inglesa, ou que conheciam o
inglês, os primeiros a ler Ulisses.
Em 1920, li o que havia sido publicado do Ulisses em The Little Review, e pouco
depois tive o privilégio de conversar longamente, e por muitas vezes a respeito dessa obra,
com o próprio Joyce, que na época finalizava os últimos episódios. Foi então que ele me disse
que essa forma já havia sido empregada, e de maneira contínua, em um livro de Édouard
Dujardin publicado em plena fase simbolista, e anterior em cerca de trinta anos à composição
do Ulisses: A Canção dos Loureiros - livro do qual somente o título eu conhecia, obra
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negligenciada pela maioria dos letrados de minha geração, e muito menos lida que L'initiation
au Péché et à L'amour, geralmente considerada a principal contribuição de Dujardin ao
romance francês. Em Les lauriers sont coupés, disse Joyce, o leitor se instala, desde as
primeiras linhas, no pensamento da personagem principal, e é o desenrolar ininterrupto desse
pensamento que, substituindo-se completamente à forma usual da narrativa, nos mostra a ação
da personagem e o que lhe acontece ... "De resto", acrescentou ele, "leia Les lauriers sont
coupés."
Algum tempo se passou antes que fosse possível obter um exemplar do livro de
Dujardin e lê-lo. Quando finalmente consegui, constatei que de fato Les lauriers sont coupés,
embora totalmente diferente em espírito e em estilo da obra de James Joyce, devia ser
considerado uma das fontes formais de Ulisses. Mas, sobretudo, fiquei estupefato ao pensar
que um livro desses, de valor literário tão evidente, e que continha toda a técnica de uma
forma nova, sedutora, rica em possibilidades de toda a sorte, capaz de renovar o gênero do
"romance", ou de substituí-lo completamente, tivesse passado despercebido durante tantos
anos, ignorado pelos artistas sobre os quais poderia ter tido uma influência fecunda,
desconhecido dos imitadores hábeis e dos vulgarizadores que poderiam ter se apoderado da
fórmula nova e, adaptando-a ao gosto do grande público, colocando-a na moda - feito, enfim,
o que Dujardin, artista sincero, demasiadamente sério consigo mesmo, respeitoso por demais
de sua vocação para explorar seu achado e comercializar sua arte, não teria ousado fazer.
Na realidade, a descoberta e a utilização dessa forma tão nova não representam senão
uma fase - mas a mais recente - do desenvolvimento de urna tradição literária que pode ser
traçada a partir de Montaigne. A forma que ele adotou e fez sua para sempre é a do ensaio,
transposição do que se poderia chamar de "monólogo tagarela" ou ainda de uma "conversação
solta": e por alguns momentos essa forma tangencia de perto a de Les lauriers sont coupés;
embora não a invada, jamais, porque o elemento natural que serve de base, de modelo a
Montaigne, é sempre a fala, a voz alta e não o pensamento íntimo em formação.
A poesia Lírica, dita familiar, e oposta ao lirismo de aparato - Théophile à Malherbe -,
parece ter continuado, antes da prosa, essa tradição, e é provável que ao estudar-se a história
do monólogo dramático, nos aproximaríamos, por graus, à "meditação" dos poetas românticos
(cada vez que se tratasse de uma verdadeira meditação ou efusão do pensamento do Eu
profundo do, e não de um discurso ou de uma declamação em verso). É quase certo que se
veria o lirismo íntimo ou familiar chegar pouco a pouco mais perto do monólogo dramático,
até o momento em que Robert Browning realiza a união entre essas duas formas em seus
monólogos dramáticos puros, fora de toda ação dramática, com várias personagens, como em
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The Ring and the Book e em poemas do mesmo tipo que Prince of Hobenstein- Schanwangau
Saviour of Society (e não, como se disse, em My Last Ducbess, que supõe evidentemente a
presença de um ouvinte que a qualquer momento pode tornar-se um interlocutor). A forma
desses poemas é quase a do monólogo interior e podemos nos enganar; entretanto, é visível
que eles têm como base formal, em sua natureza, o devaneio em voz alta ou baixa, isto é, a
fala.

O progresso em direção ao monólogo interior é ainda mais sensível entre os
prosadores que entre os poetas. Vemos a confissão, a meditação e a efusão ocuparem, cada
vez mais, lugar em suas obras de imaginação, apossarem-se cada vez mais da narrativa. Até
mesmo a forma "narrativa" sucede à forma "romance epistolar' e, mais tarde, à forma "diário
Intimo"', que bordeja muito proximamente (em certos livros de F.. Dostoïevsky, por exemplo)
a forma empregada em Les lauriers sont coupés, mas que, entretanto, permanece baseada no
dado real, no "diário íntimo". (Naturalmente, em tudo isto, tratamos de formas consideradas
abstratamente – com "o soneto" ou "a tragédia" - e não de obras, e a palavra "progresso" aqui
não quer dizer "aperfeiçoamento", mas' 'encaminhamento": seria tão absurdo dizer que a
forma do "diário intimo" é superior à forma do "romance epistolar" quanto acreditar que o que
é moderno é, por isso mesmo, superior ao antigo). Um passo além do "diário íntimo" e do
"monólogo interior" apareceria. Porém, para dar esse passo, era necessária muita audácia,
uma grande capacidade de invenção e um raro domínio. A vontade de ser original a qualquer
preço não teria sido suficiente, e os historiadores e observadores da literatura e das outras
artes sabem muito bem, por experiência, que uma forma verdadeiramente original e nova em
seu tempo é fatalmente o signo de um talento original, a marca exterior de uma obra viável. É
por esta razão que é muito improvável que se descubra uma obra anterior a Les lauriers sont
coupés escrita em monólogo interior, obra que apenas seria uma simples curiosidade histórica,
algo coma um jogo da natureza, e que nenhum letrado teria pensado em indicar aos outros,
mesmo para condená-la. Uma forma original, reencontrada por acaso (e isto é bem
inverossímil), não seria o suficiente para dar a um livro uma existência mesmo que efêmera e
muito obscura. Forma e substância são inseparáveis, Também é necessário que se veja em
Les lauriers sont coupés o contrário de uma curiosidade da história literária, de uma
antecipação da forma consagrada e disseminada trinta anos mais tarde por James Joyce.
Édouard Dujardin quis exprimir algo que ainda não havia sido expresso antes dele; e
foi isso que o conduziu à descoberta, à criação dessa forma. É a ele que se deve todo o mérito:
ele quem fez uma tentativa ousada e teve sucesso. Isto se verá lendo Les lauriers sont coupés.
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Nem a tentativa nem o sucesso passaram despercebidos quando apareceu a obra, em
1887, em La Revue Indépendante, fundada um ano antes por Édouard Dujardin, e que
acabava de oferecer aos leitores En Rade, de J .K. Huysmans. Muitos companheiros
comunicaram a aprovação do jovem autor oralmente ou por carta. Mas sabemos em que
condições o movimento simbolista se deu: à revelia do grande público, à parte da imprensa
diária e das revistas de grande tiragem, quase entre escritores - e isso durante anos (pode-se
dizer que durante os vinte últimos anos do século XIX), até o dia em que, quase subitamente,
parece, assistimos a seu triunfo e vimos os nomes de Mallarmé (morto) e dos grandes
precursores (Rimbaud, Corbière, Ducasse, Laforgue) em jornais e revistas que, até então, só
tinham conhecimento dos últimos românticos, os parnasianos e os naturalistas.
Durante este longo período de obscuridade, era impossível que Édouard Dujardin
penetrasse num lugar onde seu mestre e amigo, Mallarmé, e os precursores, não eram nem
admitidos e nem mesmo levados a sério. Em seguida, o triunfo geral do Simbolismo,
oficialmente reconhecido e, enfim, levado ao conhecimento do grande público com um atraso
de mais de vinte anos em relação à elite dos leitores, não implicou um inventário completo
das riquezas da época, uma renovação de estudos na direção das primeiras obras simbolistas,
nem uma pesquisa de livros desconhecidos. Enfim, Édouard Dujardin havia trabalhado muito
(em revistas que fundou e apoiou, em críticas e conferências), também havia inovado muito
tecnicamente, na poesia e no teatro, e isto numa época em que se inovava muito, em que se
inventava o verso livre e toda uma prosódia nova, e na qual muitos escritores de segunda linha
buscavam a originalidade puramente exterior: a obra de Édouard Dujardin, muito variada e
cheia de contrastes, muito rica de tentativas de toda a sorte em muitas direções, não se
destacava claramente, em todas as suas partes, desse fundo de história literária, confuso e
agitado. Seus trabalhos como historiador das religiões (segundo período de sua atividade
literária) e suas obras de dramaturgia e poesia (período atual) escondiam de seus novos
leitores uma parte da obra que ele já havia edificado durante o período simbolista e
principalmente este livro aqui apresentado, Les lauriers sont coupés, que agora nos parece a
obra-prima de um romancista e no qual encontramos a mais importante contribuição à técnica
literária de nossa época.
Dissemos que mesmo antes da publicação do Ulisses, a forma' 'monólogo interior"
havia sido imitada, ou utilizada, na trilha de James Joyce, por alguns jovens escritores de
Língua inglesa ou que conheciam o inglês. Em 1923, era lançado em Paris (The Three Mountains Press, editor) um ensaio histórico (literário) intitulado The Great American Novel, de
William Carlos Williams, escrito sob a forma de monólogo interior. No campo dessa obra, o
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autor reconhecia que havia tomado emprestado a forma de James Joyce, e acrescentava, com
nuance irônica: "Que perda para a Literatura se os franceses só conhecessem Joyce daqui a
dez anos!"
Na resenha de The Great American Novel que publiquei no mesmo ano em La Revue
Européenne, sublinhei esta exclamação de W. C. Williams dizendo que um certo numero de
escritores e letrados franceses conhecia Joyce e que a forma do monólogo interior, coma o
próprio Joyce me tinha dito, tinha sido usada pela primeira vez no livro de Édouard Dujardin,
Les lauriers sont coupés, publicado em 1887. Assim, eu restabelecia a verdade em relação a
um ponto da história literária e reivindicava justamente em favor de um escritor francês a
honra de ter sido o primeiro a empregar uma forma que gozava de grande estima junto aos
jovens escritores dos Estados Unidos.
Em seguida, e com post-scriptum, ou parêntese no corpo deste artigo, escrevi que essa
forma, inventada por um romancista francês, adotada numa obra já célebre por um escritor
irlandês e que estava conhecendo uma grande estima na América, estaria provavelmente
destinada a ter um papel importante nas próximas produções de todas as literaturas europeias.
Simples hipótese, baseada na analogia e no conhecimento da tradição e de suas tendências
gerais; tentativa de prever a história literária do amanhã; espécie de aposta do crítico consigo
mesmo. Assim, eu dizia que, se esta hipótese se verificasse, durante um certo tempo, os livros
escritos em outras formas que não o monólogo interior pareceriam "fora de moda" mas
"pareceriam" somente, e "fora de moda" entre aspas (fora de moda para os leitores pouco
letrados que introduzem a noção absurda da moda e da atualidade nas questões literárias).
Essa parte da resenha foi interpretada de forma inexata, e fui representado como um partidário
do monólogo interior, como um homem persuadido da superioridade dessa forma sobre outras
formas, o que está muito longe de meu pensamento. Acreditava e acredito ainda que o
monólogo interior será adotado por um grande número de escritores de vanguarda na França e
fora dela, como o foi nos Estados Unidos depois da publicação do Ulisses, e creio também
que esta forma, caindo nas mãos de escritores medíocres, se verá, cedo ou tarde,
desacreditada, mas então as boas obras que terão sido escritas em monólogo interior
sobreviverão ao descrédito, ao abandono de uma forma - exatamente como Racine sobreviveu
à tragédia clássica.
Acabamos de dissipar, definitivamente (assim o esperamos) os principais malentendidos que surgiram nos Estados Unidos e na França, nesses últimos anos, com relação ao
monólogo interior. Estabelecemos a primazia de Édouard Dujardin no que concerne à
invenção e ao emprego dessa forma, que distinguimos daquelas empregadas por Robert

176

Browning e Dostoïevsky e da qual tentamos traçar a genealogia.
Recentemente ainda alguns esforços foram tentados para estabelecer uma confusão
entre o monólogo interior e certos procedimentos utilizados pelos expressionistas alemães e
escandinavos. Mas não há na realidade nenhuma relação entre essas duas formas, corno os
leitores que não conhecem o alemão poderão ver ao ler um artigo de La Revue Européenne,
no qual, com respeito à representação de uma peça de Strindberg em Paris, Marcel Ray
descreve os procedimentos do Expressionismo.
Nem mesmo é mais necessário, acreditamos, responder aos críticos que disseram que
o monólogo interior era algo contrário à tradição francesa. Seria preciso, antes, procurar os
limites e a própria essência da "tradição francesa"! Mas será que Édouard Dujardin já não
respondera previamente a essa objeção ao mesmo tempo vaga e formidável, consagrando Les
lauriers sont coupés à memória de Racine?
E agora nada a mais nos resta senão pedir perdão ao leitor em ter por tempo
demasiado retardado seu prazer.
VALÉRY LARBAUD
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ANEXO – C

Depoimento de Marie Dujardin (esposa de Édouard Dujardin) sobre três
encontros que o casal teve com James Joyce, em francês.

178

Flash sur James Joyce
Mon premier souvenir sur James Joyce est celui d’une visite qu’il nous fit, à Édouard
Dujardin et moi-même, dans notre petit appartement de la rue Notre Dame des Champs. Je vis
entrer un grand être maigre, frémissant d’une timidité d’inadapté, et nimbé d’insolite ; mais
aussi d’une ingénuité c’est-à-dire d’authenticité dans ce sens étymologique du terme.
C’est était un jour d’été. Il y eut au dehors un commencement d’orage, et Joyce nous
avoua qu’il n’aimait pas la tonnerre et, qu’enfant, lorsqu’il l’entendait, il se blottissait dans un
fauteuil en se bouchant les oreilles.
La seconde rencontre avec James Joyce eut lieu lors d’un déjeuner auquel ses amis et
admirateurs l’avaient convié. Il m’avait fait asseoir à côté de lui. Ce jour là, il me confia,
comme un enfant qui vous explique les règles d’un jeu, un des ses trucs d’écrivain. Par
exemple, me raconta-t-il, « j’avais à écrire ceci : ‘ Lorsque le marin vit la lady s’approcher, il
ôta la pipe qu’il avait à la bouche ». Or, continua-t-il, il fallait que je dise cela sans employer
ni le mot « marin », ni le mot « lady », ni le mot « pipe », ni le mot « bouche ». Il ne me dit
d’ailleurs pas comment il y était parvenu. Ainsi, Mallarmé ne dit pas « le soleil », mais
« tonnerre et rubis au moyeu ».
Ma troisième rencontre avec James Joyce eut lieu un jour où Édouard Dujardin et moi
étions allés le voir lors d’un de ses séjours à Paris. À un moment, il dit en me regardant : « je
ne sais si ce que j’écris a quelque valeur ou ne vaut rien. » Je répondis : « C’est à nous, vos
lecteurs, à vous en assurer, il me semble que nous vous avons répondu ».Puis il nous rapporta
le dialogue typiquement joycien qu’il avait eu un jour avec sa fille. Celle-ci aurait voulu sortir
de la lumière aveuglement répandue sur elle par la gloire de son père, et qui l’anéantissait
elle-même. Elle avait entrepris de peindre des lettres ornées comme celles des anciens
missels, et elle eût aimé y trouver la célébrité. « Elle a beaucoup de talent » disait son père. Il
poursuivit : « un jour où nous attendions un autobus, j’entendis tout á coup ma fille me dire
avec une voix de folle : « Si l’on me jette à l’eau et que je ne sache pas nager, comment feraije ? » Je réfléchis, continua Joyce, et je sus ce que je devais lui répondre, et je lui dis : « Tu
iras au Bon Marché et tu achèteras des casseroles ».
Dujardin restait muet d’incompréhension. Joyce quitté, il me demanda : « Qu’a-t-il
voulu dire ? Eclairée par mes propres expériences de jeunesse, je pus lui traduire l’étonnant
dialogue. La fille avait simplement demandé au père : « Si l’on me force à me marier, que
deviendrai-je ? Je n’ai pas les dons qu’il faut ». En effet, un brave homme s´’était épris d’elle,
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nous avait appris Joyce, et il voulait l’épouser. Mais il ne l’admirait par pour son œuvre
d’enluminures ; il ne voyait en elle la femme qui serait sa compagne et la mère de ses enfants.
A la question de sa fille, le père, dans sa manière sibylline, lui avait simplement répondu ; »
Tu te débrouilleras ».
Tels sont les souvenirs de mes rencontres avec un homme de génie.90

90

LICARI, Carmen, 1977, p.281
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ANEXO – D

Cartas de George Moore a Édouard Dujardin citadas no Ensaio
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ANEXO – E
Material sobre Édouard Dujardin na coleção do ¨ Harry Hanson Center¨ na ¨University
of Texas¨, Austin.91

91

http://research.hrc.utexas.edu:8080/hrcxtf/view?docId=ead/00299.xml

185

Scope and Contents
Handwritten and typed manuscripts; correspondence; financial, legal, and
business records; carbon and letterpress copies, and printed material comprise the
Édouard Dujardin Papers. The papers are arranged in five series: I. Literary Career,
1872-1950 (12 boxes), II. Correspondence, 1871-1949 (83 boxes), III. Personal Papers,
1872-1950 (5.5 boxes), IV. Family Papers 1861-1950 (1.5 boxes), and V. Third-Party
Works and Correspondence, 1879-1951 (3 boxes). The vast majority of the collection is
in French, although some documents in German, English, Latin, Italian, and Greek are
present as well. All materials were acquired by purchase in 1977.
Series I. Literary Career contains typed and handwritten creative works that span
from Dujardin's childhood to his old age. While his earlier works were focused on
poetics and literary fiction, his later works mostly relate to his interest in early
Christianity. Also contained in this series are items relating to his teaching, including
lecture notes and radio scripts.
Series II. Correspondence constitutes nearly three-quarters of the Édouard
Dujardin Papers and contains letters between Dujardin and his family, his literary
friends, and his business associates. Major and/or notable correspondents include
Guillaume Apollinaire, Lony Bauen, Alphonsine Beau, Madeleine Boisguillaume, André
Breton, Basil Hall Chamberlain, Houston Stewart Chamberlain, Colette, Alphonse and
Théophile Dujardin, Émile Dujardin, Germaine Dujardin, Paul Dukas, Paul Éluard, Paul
Fort, Jane Hugard, J.-K. Huysman, James Joyce, Victor Joze, Pierre Louÿs, Stéphane
Mallarmé, Aristide Marie, Albert Messein, George Moore, Gaston Picard, Han Ryner,
Paul Valéry, Richard Wagner, and Willy. This series is arranged alphabetically by the
correspondent's name, with both outgoing and incoming correspondence interfiled. Four
boxes of letters from unidentified correspondents are arranged chronologically. An index
of all identified correspondents is present in this finding aid. Additional correspondence
is found in Series III. Personal Papers, IV. Family Papers, and V. Third-Party Works and
Correspondence.
Series III. Personal Papers is composed of bills and receipts, travel documents,
school records, and items relating to Dujardin's business interests. Series IV. Family
Papers contains birth certificates, correspondence, works, school records, and legal
papers concerning members of Dujardin's family. Letters between Dujardin and his
family are located in Series II. Correspondence.
Manuscripts submitted for publication to one of Dujardin's literary journals are
found in Series V. Third-Party Works and Correspondence, including the dossier of
materials from Cahiers idéalistes. Correspondence between his friends, acquaintances,
and persons interested in Dujardin's work are also found in this series.

Related Material
Additional papers of Édouard Dujardin at the Ransom Center are located in the
Artine Artinian, F. S. Flint, Joseph Maunsell Hone, James Joyce, Carlton Lake, George
Moore, and Harry Quilter manuscript collections. The Vertical File contains invitations,
newspaper clippings, and scrapbooks separated from the Dujardin manuscripts.
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Photographs of Dujardin, his family and friends, and his château, Val-Changis are
located in the Photography Collection, and architectural plans of Val-Changis can be
found in the Carlton Lake Art Collection. The Library holds a number of Dujardin's
published works, many of which belong to the Carlton Lake Collection.
Index Terms
Correspondents
Anquetin, Louis, 1861-1932.
Apollinaire, Guillaume, 1880-1918.
Bauen, Lony.
Beau, Alphonsine Eclard.
Boisguillaume, Madeleine.
Breton, André, 1896-1966.
Chamberlain, Basil Hall, 1850-1935.
Chamberlain, Houston Stewart, 1855-1927.
Colette, 1873-1954.
Dujardin, Alphonse.
Dujardin, Emile.
Dujardin, Germaine.
Dujardin, Marie.
Dujardin, Théophile.
Dukas, Paul, 1865-1935.
Eluard, Paul, 1895-1952.
Fort, Paul, 1872-1960.
Hugard, Jane.
Huysmans, J.-K. (Joris-Karl), 1848-1907.
Joyce, James, 1882-1941.
Joze, Victor, 1861- .
Louÿs, Pierre, 1870-1925.
Mallarmé, Stéphane, 1842-1898.
Marie, Aristide, 1862-1938.
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Messein, Albert.
Moore, George, 1852-1933.
Picard, Gaston, b. 1892.
Ryner, Han, 1861-1938.
Valéry, Paul, 1871-1945.
Wagner, Richard, 1813-1883.
Willy, 1859-1931.
Subjects
Fin de siècle.
French Literature--19th Century.
French Literature--20th Century.
Religious literature--Authorship.
Revue wagnérienne.
Symbolism (Art movement)--France.
Document Types
Birth certificates.
Financial records.
Letterpress copies.
Page proofs.
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ANEXO – F
Retratos de Édouard Dujardin
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Dujardin por Louis Anquetin92

92

Louis Anquetin fez o retrato de Dujardin para a edição em livro, de 1897.
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Dujardin por Félix Vallotton

Félix Vallotton(1865-1925), artista suiço. Nos anos de 1895 a 1901 ele realizou uma
série de retratos gravados na madeira – xilogravura, para Le Livre de Masques de Remy de
Gourmont . Entre os quais o de Édouard Dujardin, Edgar Poe, Saint-Pol-Roux, Paul Claudel,
Félix Féneon, Paul Adam, entre outros.93

93

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Vallotton
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Dujardin por Jacques-Emile Blanche

¨Eau forte¨ de Jacques-Émile Blanche (1861-1942), pintor francês. Recebeu algumas
lições de pintura, mas é considerado um pintor autodidata. Ele ganhou fama como “retratista”.
Este retrato de Dujardin feito em 1888, foi utilizado na capa da edição de Os loureiros em
1925 com prefácio de Oliver de Magny.
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Dujardin por Toulouse-Lautrec

Toulouse –Lautrec (1864-1901)

O poeta Édouard Dujardin aparece nesse cartaz de Toulouse-Lautrec intitulado Le
Divan Japonais ao lado de uma das musas dos salões parisienses: Jane d’Avril. A cantora
Yvette Guilbert aparece no ângulo superior esquerdo do cartaz que foi publicado em 20
janvier 1893. O Divan Japonais (rue des Martyrs, n.75) era um café que possuía a decoração
no estilo japonês (móveis laqueados, bambus, lampiões e pintura sobre seda) muito em voga
na época (foi criado em 1892). O nome do lugar foi inspirado num título de um poema de
Mallarmé. Aliás, Mallarmé, também muito influenciado pelo “japonismo”, possui um dos
cômodos de sua casa decorado com motivos japoneses. A casa em que ele morou em Valvins,
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depois de sua morte ficou sob a responsabilidade de Geneviève, sua filha e do marido dela. A
casa foi adquirida pelo prefeitura do lugar e foi transformada em Museu. Os objetos pessoais
e de decoração continuam instalados de acordo como era na época em que ele morou lá.94

Outra obra de Toulouse-Lautrec retratando Édouard Dujardin nos salões que ele
frequentava95.

94

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Lautrec_divan_japonais_%28poster%29_c1892-3.jpg)

95

http://www.toulouselautrec.free.fr/amis1.htm#3
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Academia Mallarmé96

Membros fundadores da Academia Mallarmé em foto de 1937. Da esquerda para a direita, Édouard
Dujardin, Francis Vielé-Griffin, Paul Valéry, André-Ferdinand Herold, André Fontainas, Jean Aialbert
e, sentados, Saint-Pol-Roux e Paul Fort.
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A ideia da criação da Academia Mallarmé foi de Dujardin.
http://lesfeeriesinterieures.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
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Édouard Dujardin em seu apartamento em Paris.97

97

http://www.lib.utexas.edu/taro/uthrc/00299/hrc-00299p1.html
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ANEXO - G
Cartaz e música: Nous n’irons plus au bois
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98

Titre : Nous n'irons plus au bois. N°110 : [chanson populaire] : [estampe]
Éditeur : Pellerin ()
Date d'édition : 1863
Type : image fixe,estampe
Langue : Français
Format : 1 est. : gravure sur bois en coul. ; 40 x 29 cm (f.)
Format : image/jpeg
Droits : domaine public
Identifiant : ark:/12148/btv1b6938403s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, FOL-LI-59 (7)
Relation : Appartient à : [Recueil. Images d'Epinal de la Maison Pellerin]. Tome 7, 1861-1864
Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41352300g
Provenance : bnf.fr

98

Cartaz que representa a música infantil produzido em 1863. É uma xilogravura, obtida pela internet, diretamente do banco
de dados de fotografias e estampas da Biblioteca Nacional da França, em Paris. A legenda, está de propósito exposta na
íntegra para que se tenha conhecimento de dados como dimensão, cores etc.
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A cópia da música, na íntegra, teve como fonte a Biblioteca Nacional da França. Album du gai chanteur. Tome 1, 18591864.
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ANEXO H –
Obras de Édouard Dujardin
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Obras de Édouard Dujardin

Romance
Les Hantises (1886).
Les Lauriers sont coupés (1887).
L'Initiation au péché et à l'amour (1898).
Poesia
Trois poèmes en prose mêlés de vers [1886, 1888, 1892] (1936).
La Comédie des amours (1891), Le Délassement du guerrier (1904), Poésies anciennes
(1913).
Mari Magno, 1917-1920 (1920).
Teatro
La Légende d'Antonia : Antonia (1891), Le Chevalier du passé (1892), La Fin d'Antonia
(1893).
Les Argonautes : Marthe et Marie (1913), Les Époux d'Heur-le-Port (1919) Le Retour des
enfants prodigues (1924).
Le Mystère du Dieu mort et ressuscité (1923).
Le Retour éternel (1932).
Ensaio
La Source du fleuve chrétien : histoire du judaïsme ancien (1906).
Les Prédécesseurs de Daniel (1907).
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De Stéphane Mallarmé au prophète Ezéchiel (1919).
Les Premiers Poètes du vers libre (1922).
Le Dieu Jésus (1927).
Grandeur et décadence de la critique, sa rénovation (1931).
Le Monologue intérieur, son apparition, ses origines, sa place dans l'œuvre de James Joyce et
dans le roman contemporain (1931).
Mallarmé par un des siens (1936).
La Première Génération chrétienne, son destin révolutionnaire (1936).
De l'Ancêtre mythique au chef moderne (1943).
Rencontres avec Houston Stewart Chamberlain (1943).
Histoire ancienne du Dieu Jésus, l'Apôtre en face des apôtres (1945).

