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A CONQUISTA DA AUTONOMIA 

A fase cr{tica da emergencia do campo 

E dolorasa notar que encontramos erros semelhantes em 
duos escolas opostas: a escola burguesa e a escola socia-
/isla. Moralizemos! Moralizemos! bradam ambos com 
uma Jebre de missiondrios. 

Largue tudo. 
Largue Dada. 

Charles Baudelaire 

Largue sua mulher, largue sua amante. 
Largue suas e seus (emOTes. 
Livre-se de seus Ji/has num Lugar solitdrio. 
Largue 0 cerlo pelo duvidoso. 
Largue, se preciso, uma vidafdcil, 0 que Ihe daD por uma 

[situarao de futuro. 
Parta peios caminhos. 

Andre Breton 

A leitura de A educariio sentimental e mais que um simples pream-
bulo visando preparar 0 leitor para penetrar em uma analise sociol6gica 
do mundo social no qual foi produzida e que ela traz it luz. Obriga a 
interrogar-se sobre as condi90es sociais particulares que estao na origem 
da lucidez especial de Fiaubert, e tambem dos limites dessa lucidez. So-
mente uma analise da genese do campo literario no qual se constitui 0 
projeto flaubertiano pode levar a uma compreensao verdadeira da f6r-
mula geradora que esta no principio da obra e do trabalho gra9as ao qual 
Fiaubert chegou a aplica-Ia, objetivando, no mesmo movimento, essa es-
trutura geradora e a estrutura social da qual e 0 produto. 
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Flaubert, como se sahe, contribuiu muito, com Qutros, Baudelaire 
especialmente, para a constitui,ao do campo litenlrio como mundo a parte, 
sujeito as suas pr6prias leis. Reconstruir 0 ponto de vista de Flaubert, 
ou seja, 0 ponto do espa,o social a partir do qual se formou sua visilo 
do mundo, e esse pr6prio espa,o social, e dar a possibilidade real de situar· 
se nas origens de urn mundo cujo funcionamento se nos tomou tao fami-
liar que as regularidades e as regras as quais obedece escapam-nos. E tam-
bern, voltando aos "tempos her6icos" da luta pela independencia em que, 
em face de uma repressao que se exerce em toda a sua brutalidade (com 
os processos, especialmente), as virtudes de revolta e de de-
vern afirmar-se com toda a clareza, redescobrir os principios esquecidos, 
ou renegados, da liberdade intelectual. 

UMA SUBORDINA9AO ESTRUTURAL 

Nao se pode compreender a experiencia que os escritores e os artistas 
puderam ter das novas formas de domina,ao as quais se viram sujeitos 
na segunda metade do seculo XIX, e 0 horror que a figura do "burgues" 
por vezes Ihes inspirou, se nao se tern uma ideia do que representou a emer-
gencia, favorecida pela expansao industrial do Segundo Imperio, de in-
dustriais e de negociantes com fortunas colossais (como os TaIabot, os 
De Wendel ou os Schneider), novos-ricos sem cultura dispostos a fazer 
triunfar em toda a sociedade os poderes do dinheiro e sua visao do mun-
do profundamente hostil as coisas intelectuais.1 

Pode-se citar este testemunho de Andre Siegfried falando de seu pro-
prio pai, empresario textiI: "Nessa educa,ao, a cultura nao participava 
em nada. Para dizer a verdade, ele jamais tera cultura intelectual e ja-
mais se preocupara em te-Ia. Sera instruido, notavelmente informado, sa-
bera tudo de que tern necessidade para sua a,ao do momento, mas 0 gos-
to desinteressado pelas coisas do espirito the sera sempre estranho".2 Da 
mesma maneira, Andre Motte, urn dos grandes empregadores do Norte, 
escreve: "Repito todo dia aos meus filhos que 0 titulo de bacharel nilo 
Ihes dara jamais urn peda,o de pao para roer; que os coloquei no colegio 
para lhes permitir provar dos prazeres da inteligencia; para os prevenir 
contra todas as falsas doutrinas, seja em literatura, seja em filosofia, seja 
em hist6ria. Mas acrescento que haveria para eles grande perigo em 
entregar-se demasiadamente aos prazeres do espirito".' 

o reino do dinheiro por toda parte, e as fortunas dos novos domi-
nantes, industriais aos quais as transforma,oes tecnicas e os apoios do 
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Estado oferecem lucros sem precedente, por vezes simples especuladores, 
exibem-se nas luxuosas mansoes da Paris haussmanniana au no esplen-
dor das carruagens e das toaletes. A pnitica do candidato oficial permite 
conferir uma legitimidade politica, com a vincula9iio ao poder legislati-
vo, a homens novos, entre os quais uma forte propor9iio de homens de 
neg6cios, e instaurar liga90es estreitas entre 0 mundo politico e 0 mundo 
econamico que se apodera progressivamente da imprensa, cada vez mais 
lida e cada vez mais rentavel. 

A exalta9iio do dinheiro e do lucro vai ao encontro das estrategias 
de Napoleiio III: para assegurar a fidelidade de uma burocracia mal con-
vertida ao "impostor", gratifica sellS servidores com emolumentos faus-
tosos e com suntuosos presentes; mUltiplica as festas, em Paris ou em 
Compiegne, para as quais convida, alem dos editores e dos patroes de 
imprensa, os escritores e os pintores mundanos mais ortodoxos e mais 
conformistas, como Octave Feuillet, Jules Sandeau, Ponsard, Paul Fe-
val, ou Meissonier, Cabanel, Gerome e os dispostos a conduzir-se como 
cortesiios, como Octave Feuillet e Viollet-Ie-Duc que eneenam, com a ajuda 
de Gerome ou de Cabanel, "quadros vivos" com temas retirados da his-
t6ria ou da mitologia. 

Estamos longe das soeiedades eruditas e dos clubes da sociedade aris-
tocnitica do seculo XVIII ou mesmo da Restaura9iio. A rela9iio entre os 
produtores culturais e os dominantes niio tem mais nada do que pode 
caracteriza-Ia nos seculos anteriores, trata-se da dependencia direta em 
rela9iio ao comanditario (mais freqiiente entre os pintores, mas tambem 
atestada no caso dos escritores) ou mesmo da fidelidade a um mecenas 
ou a um protetor oficial das artes. Doravante, trata-se de uma verdadeira 
subordinariio estrutural, que se impoe de maneira muito desigual aos di-
ferentes autores segundo sua posi9iio no campo, e que se institui atraves 
de duas media90es prineipais: de um lado 0 mercado, cujas san90es ou 
sujei90es se exercem sobre as empresas literarias, seja diretamente, atra-
ves das eifras de venda, do numero de recebimentos etc., seja indireta-
mente, atraves dos novos postos oferecidos pelo jornalismo, a edi9iio, a 
ilustra9iio e por todas as formas de literatura industrial; do outro lado 
as liga90es duradouras, baseadas em afinidades de estilo de vida e de sis-
tema de val ores que, especialmente por intermedio dos saloes, unem pelo 
menos uma parte dos escritores a certas fra90es da alta soeiedade, e con-
tribuem para orientar as generosidades do mecenato de Estado. 

Na ausencia de verdadeiras instancias especificas de consagra9iio (a 
universidade, por exemplo, com exce9iio do College de France, pratica-
mente niio tem peso no campo), as instancias politicas e os membros da 
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familia imperial exercem urn dominio direto sobre 0 campo litenirio e ar-
tistieo, nao apenas pelas que atingem os jornais e outras publica-

(processos, censura etc.), mas tambem por intermedio dos proveitos 
materiais ou simb6licos que estao em de distribuir: pensoes (co-
mo a que Leconte de Lisle recebeu secretamente do regime imperial), acesso 
a possibilidade de ser encenado nos teatros, tocado nas salas de concerto 
ou de expor no Salao (cujo controle Napoleao III tentou tirar da Acade-
mia), cargos ou postos remunerados (como 0 posto de senador concedi-
do a Sainte-Beuve), distineoes honorificas, Academia, Instituto etc. 

Os gostos dos novos-ricos instalados no poder voltam-se para 0 ro-
mance, em suas formas mais faceis - como os folhetins, disputados na 
corte enos ministerios, e que dao lugar a empresas de edieao lucrativas; 
ao contrario, a poesia, ainda associada as gran des batalhas romantieas, 
a boemia e ao engajamento em favor dos desfavorecidos, constitui objeto 
de uma politiea deliberadamentre hostil, em especial da parte do minist,,-
rio de Estado - como testemunham, por exemplo, os processos intenta-
dos aos poetas ou as perseguieoes contra os editores como Pouiet-Malassis, 
que publicara toda a vanguarda poetica, partieularmente Baudelaire, Ban-
ville, Gautier, Leconte de Lisle, e que foi compelido a falencia e a prisao 
por dividas. 

As sujeieoes inerentes a vinculaeao com 0 campo do poder exercem-
tam bern sobre 0 campo litenlrio graeas as trocas que se estabelecem 

'entre os poderosos, na maior parte novos-ricos em busca de legitimidade, 
e os mais conformistas ou as mais consagrados dos escritores, em espe-
cial atraves do universo sutilmente hierarquizado dos saloes. 

(
f A imperatriz cerca-se, nas Tulherias, de escritores, de criticos e de 

jornalistas mundanos, todos tao notoriamente conformistas quanto Oc-
tave Feuillet, que, em Compiegne, era encarregado da organizaeao dos 
espetaculos. 0 principe Jerome exibe seu liberalismo (por exemplo, da 
urn banquete em honra de Delacroix - 0 que nao 0 impede de receber 
Augier) mantendo ao seu lado, no Palais-Royal, urn Renan, urn Taine 
ou urn Sainte-Beuve. A princesa Mathilde, enfim, afirma sua originalida-
de em relaeao a corte imperial recebendo, de maneira muito seletiva, es-
critores como Gautier, Sainte-Beuve, Flaubert, os Goncourt, Taine ou Re-
nan. Encontram-se em seguida, afastando-se da corte, saloes como 0 do 
duque de Morny, protetor dos escritores e dos artistas, 0 da sra. de Solms, 
que, reunindo personagens tao heterogeneas quanto Champ fleury, Pon-
sard, Auguste Vacquerie, Banville, atrai 0 prestigio relacionado a urn lu-
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gar de oposiCao, 0 da sra. Sabatier, onde se trava a amizade entre Baude-
laire e Flaubert, os de Nina de Callias e de Jeanne de Tourbey, reuniDes 
bastante heter6clitas de escritores, de crfticos e de artistas, 0 de Louise 
Colet, freqiientado pelo hugoanos e pelos sobreviventes do romantismo, 
mas tambem por Flaubert e seus amigos. 

Esses sales nao sao apenas locais onde os escritores e os artistas po-
dem reunir-se por afinidades e encontrar os poderosos, materializando 
assim, em interacoes diretas, a continuidade que se estabelece de urn ex-
tremo ao outro do campo do poder; nao sao apenas refUgios elitistas on-
de aqueles que se sentem ameacados pela irrupCao da literatura industrial 
e dos jornalistas literatos podem ter a ilusao de reviver, sem acreditar nis-
so realmente, a vida aristocnhica do seculo XVIII cuja nostalgia exprime-
se com freqiiencia nos Goncourt: "Esse estHo urso do homem de letras 
do seculo XIX e curioso quando 0 comparamos it vida mundana dos lite-
ratos do seculo XVIII, de Diderot a Marmontel; a burguesia atual quase 
nao procura 0 homem de letras a nao ser que ele estej a disposto a aceitar 
o papel de animal estranho, de bufao ou de cicerone do estrangeiro".' 

Eles sao tambem, atraves .das trocas que ali se operam, verdadeiras 
articulacoes entre os campos: os detentores do poder polftico visam im-
por sua visao aos artistas e apropriar-se do poder de consagraCao e de 
legitimaCao que eles detem, especialmente atraves do que Sainte-Beuve 
chama de "imprensa liteniria,,;5 por seu lado, os escritores e os artistas, 
agindo como solicitadores e como intercessores au mesmo, as vezes, co-
mo verdadeiros grupos de pressao, esforcam-se em assegurar para si urn 
controle mediato das diferentes gratificacoes materiais ou simb6licas dis-
tribufdas pelo Estado. 

o salao da princes a Mathilde e 0 paradigma dessas institui,6es bas-
tardas, de que encontramos 0 equivalente nos regimes mais tiranicos (fas-
cistas ou stalinistas, por exemplo) e onde se instauram trocas que seria 
falso descrever na linguagem da "adesao" (ou, como se teria dito depois 
de 1968, da "recuperacao") e nos quais os dois campos, em definitivo, 
levam vantagem; e muitas vezes atraves dessas personagens em situacao 
instavel, bastante poderosas para ser levadas a serio pelos escritores e ar-
tista, sem 0 ser suficientemente para ser levadas a serio pelos poderosos, 
que se instauram formas suaves de domfnio que impedem ou desencora-
jam a secessiio completa dos detentores do poder cultural e que os envis-
cam em relacoes confusas, baseadas na gratidao e na culpabilidade do 
compromisso e do comprometimento, no que se refere a urn poder de in-
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tercessao percebido como urn ultimo recurso au, pelo menos, como uma 
ilhota de exceCao, capaz de justificar as concess5es da ma-fe e de dispen-
sar rupturas her6icas. 

Essa imbricacao profunda do campo literario e do campo politico 
revela-se no momento do processo de Flaubert, ocasiao de mobilizar uma 
rede de relac5es poderosa, que une escritores, jornalistas, altos funciomi-
rios, grandes burgueses partidarios do Imperio (seu irmao Achille, espe-
cialmente), membros da corte, e isso para alem de todas as diferencas de 
gosto e de estilo de vida. Posto isso, nessa grande cadeia ha excluidos tout 
court: no primeiro lugar, Baudelaire, proscrito da corte e dos sa15es dos 
membros da familia imperial, que, diferentemente de Flaubert, perde seu 
processo, por nao ter querido recorrer it influencia de uma familia de alta 
burguesia, e que cheira a enxofre porque conviveu com a boemia, mas 
tambem os realistas como Duranty, mais tarde Zola e seu grupo (embora 
muitos decanos da "segunda boemia", como Arsene Houssaye, tenham 
entrado no numero dos literatos de poder). Ha tambem os ignorados, co-
mo os parnasianos, freqiientemente, e verdade, de origem pequeno-
burguesa e desprovidos de capital social. 

Como os caminhos da dominacao, os caminhos da autonomia sao 
complexos,se nao impenetraveis. E as lutas no seio do campo politico, 
como a que opoe a imperatriz Eugenie, a estrangeira, parvenue e beata, 
it princesa Mathilde, outrora recebida pelo faubourg Saint-Germain e ha 
muito tempo freqiientadora dos sal5es parisienses, protetora das artes, 
liberal e guardia dos valores franceses, podem servir indiretamente os in-
teresses dos escritores mais preocupados com sua independencia litera-
ria: estes podem obter da protecao dos poderosos os meios materiais ou 
institucionais que nao podem esperar do mercado, isto e, dos edilores e 
dos jornais, nem, como compreenderam depressa depois de 1848, das co-
miss5es dominadas por seus mais desprovidos concorrentes da boemia. 

Embora sem duvida nao esteja tao distante, em seus gostos reais (0 
romance-folhetim, 0 melodrama, Alexandre Dumas, Augier, Ponsard e 
Feydeau), daquela da qual pretende recusar a frivolidade, a princesa Ma-
thilde quer dar a seu salao uma altissima densidade literaria. Aconselha-
da na escolha de seus convidados por Theophile Gautier, que se dirigira 
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a ela em 1861 para pedir-Ihe que 0 ajudasse a encontrar urn emprego ca-
paz de 0 libertar do jornalismo, e por Sainte-Beuve, que, nos anos 1860, 
era urn homem muito celebre, reinando em Le Constitutionnel e Le Mo-
niteur, pretende agir como mecanas e protetora das artes: intervem cons-
tantemente para garantir favores ou prote90es a seus amigos, obtendo 0 

Senado para Sainte-Beuve, 0 premio da Academia francesa para George 
Sand, a Legiao de Honra para Flaubert e Taine, lutando para assegurar 
a Gautier urn posto, depois a Academia, intercedendo para que Henriette 
Martfchal fosse apresentada na Comedie-Fran9aise, protegendo, por in-
termedio de Nieuwerkerke, seu amante, do qual seguia 0 gosto em pintu-
ra, pintores empolados tais como Baudry, Boulanger, Bonnat ou 
lalabert.6 

E assim que os saloes, que se distinguem mais pelo que exciuem que 
pelo que aglutinam, contribuem para estruturar 0 campo litenirio (como 
o farao, em outros estados do campo, as revistas ou os editores) em tor-
no das grandes oposi90es fundamentais: de um lado os literatos ecieticos 
e mundanos reunidos nos saloes da corte, do outro os grandes escritores 
elitistas, agrupados em torno da princesa Mathilde enos jantares Magny 
(fundados por Gavarni, grande amigo dos Goncourt, Sainte-Beuve e Chen-
nevieres, e reunindo Flaubert, Paul Saint-Victor, Taine, Theophile Gau-
tier, Auguste Neffetzer, redator-chefe do Temps, Renan, Berthelot, Char-
les Edmond, redator de La Pressel e, enfim, os cemiculos da boemia. 

Os efeitos da domina9aO estrutural exercem-se tambem atraves da im-
prensa: diferentemente daquela da monarquia de julho, muito diversifica-
da e fortemente politizada, a imprensa do Segundo Imperio, colocada sob 
a ameac;a permanente da censura e, com muita freqiiencia, sob 0 cantrale 
direto dos banqueiros, esta condenada a relatar, em urn estilo pes ado e 
pomposo, as acontecimentos oficiais ou a suhmeter-se a vastas teorias Iitero-
filosOficas sem conseqiiencia ou a prudhommismos dignos de Bouvard e 
Pecuchet. Os proprios jornais "serios" abrem espa90 ao folhetim, it cra-
nica de bulevar e ao pequeno noticiario que dominam as duas mais cele-
bres cria90es da epoca: LeFigaro, cujo fundador, Henri de Villemessant, 
reparte 0 lote dos mexericos que pade coletar nos saloes, nos cafes enos 
bastidores entre diversas colunas, "eeDS" , "cronicas", "artigos", e Le 
Petit Journal, jornal a urn soldo, deliberadamente apolitico, que consagra 
a supremacia do pequeno noticiario mais ou menos romanceado. 

Os diretores de jornais, freqiientadores assiduos de todos os saloes, 
intimos dos dirigentes politicos, sao personagens aduladas, que ninguem 
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ousa desafiar, especialmente entre os escritores e os artistas que sabem 
que urn artigo em La Presse ou Le Figaro cria uma reputa,ao e abre um 
futuro. Foi por meio dos jornais, e dos folhetins, dos quais estao infali-
velmente dotados e que todo mundo Ie, do povo it burguesia, dos gabine-
tes ministeriais it. corte, que, como diz Cassagne, "0 industrialismo pene-
trou na propria Iiteratura depois de ter transformado a imprensa". 7 Os 
industriais da escrita fabricam, segundo 0 gosto do publico, obras eseri-
tas em urn estilo fluente, de aparencia popular, mas sem excluir 0 cliche 
"litenirio" nem a busca do efeito, "com as quais se adquiriu 0 habito 
de medir 0 valor a partir das somas que renderam":8 assim, Panson du 
Terrail escrevia todos os dias uma pagina diferente para Le Petit Jour-
nal, La Petite Presse, jornaI Iiterario, L 'Opinion Nationale, jornal politi-
co pro-imperial, Le Moniteur, jornal oficial do Imperio, La Patrie, jor-
nal politico muito serio. Por intermedio de sua a,ao como crfticos, os 
escritores-jornalistas instauram-se, com tada a inocencia, como medida 
de todas as coisas de arte e de literatura, autorizando-se, assim, a rebai-
xar tudo que os ultrapasse e a condenar todos os trabalhos capazes de 
colocar em discussao as disposi,Des eticas que orientam seus julgamentos 
e onde se exprimem sobretudo os Iimites ou mesmo as mutila,Des intelec-
tualmente inscritas em sua trajetoria e em sua posi,ao. 

A BOEMIA E A INVEN9AO DE UMA ARTE DE VIVER 

o desenvolvimento da imprensa e urn indicio, entre outros, de uma 
expansao sem precedente do mercado dos bens culturais, Iigada por uma 
rela,ao de causalidade circular ao afluxo de uma popula,ao muito im-
portante de jovens sem fortuna, oriundos das classes medias ou popula-
res da capital e sobretudo da provincia, que vern a Paris tentar carreiras 
de escritor ou de artista, ate entaD mais estreitamente reservadas a nobre-
za ou it burguesia parisiense. Apesar da multiplica,ao dos postos ofereci-
dos pelo desenvolvimento dos negocios, as empresas e 0 servi,o publico 
(especialmente 0 sistema de ensino) nao podem absorver todos os diplo-
mados do ensino secundario, cujo numero aumentou consideravelmente, 
por toda parte na Europa, no decorrer da primeira metade do seculo XIX, 
e teni um novo crescimento, na Fran,a, sob 0 Segundo Imperio.9 

A defasagem entre a oferta e a procura de posi,Des dominantes e par-
ticularmente assinalada na Fran,a sob 0 efeito de tres fatores especificos: 
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a juventude dos quadros administrativos saidos da Revolu,iio, do Impe-
rio e da que bloqueia por muito tempo 0 acesso as carreiras 
abertas aos filhos da pequena e da media burguesia, exercito, medicina, 
administra,iio (a que se acrescenta a concorrencia dos aristocrat as que 
reconquistaram a administra93.0 e barram as "capacidades" provenien-
tes da burguesia); a centraliza,iio que concentra os diplomados em Paris; 
o exc1usivismo da grande burguesia que, especialmente sensibilizada pelas 
experiencias revolucionarias, percebe toda forma de mobilidade ascendente 
como uma amea,a para a ordem social (como testemunha 0 discurso de 
Guizot, em I de fevereiro de 1836, diante da Camara dos Deputados, 
sobre 0 caniter inadaptado do ensino das humanidades) e que tenta reser-
var as posi,oes erninentes, em especial na alta administra,iio, aos seus pr6-
prios filhos - entre outras coisas, esforcando-se por conservar 0 mono-
polio do acesso ao ensino secundario cIassieo. De fato, sob 0 Segundo 
Imperio, partieularmente em rela,iio ao crescimento economieo, os efeti-
vos do ensino secundario continuam a crescer (passando de 90 mil em 1850 
para 150 mil em 1875), assim como os do ensino superior, sobretudo lite-
rario e cientifico). 10 

Esses recem-chegados, nutridos de humanidades e de retoriea mas 
desprovidos dos meios financeiros e das prote,oes sociais indispensaveis 
para fazer valer seus titulos, veem-se remetidos as profissoes litenlrias que 
estiio cercadas de todos os prestigios dos triunfos romanticos e que, Ii di-
feren,a das profissoes mais burocratizadas, niio exigem nenhuma qua-
lificaciio escolarmente garantida, ou entiio as profissoes artisticas exal-
tadas pelo sucesso do Saliio. Com efeito, esta claro que, como semp"e 
acontece, os fatores ditos morfol6gieos (e em particular os que dizem res-
peito ao volume das popula,oes referidas) estiio eles proprios subordina-
dos a condi,oes sociais tais como, nesse caso particular, 0 prestigio pro-
digioso das grandes carreiras de pintor ou de escritor: "Mesmo aqueles 
de n6s que nao eram do ofCeio", escreve Jules Buisson, "nao pensavam 
nas coisas senao para escrever sabre elas ... ",l! 

Essas mudan,as morfologieas siio sem duvida urn dos determinantes 
maiores (pelo menos a titulo de causa permissiva) do processo de autono-
mizaciio dos campos literario e artistieo e da transforma,iio correlativa 
da relaciio entre 0 mundo da arte e da literatura e 0 mundo politieo. Pode-
se, para compreender essa transforma,iio, pensa-Ia por analogia com a 
passagem, muitas vezes analisada, do domestieo, Jigado por la,os pessoais 
a uma familia, ao trabalhador livre (do qual 0 operario agricola de We-
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ber e urn caso particular), que, liberto dos la90s de dependencia capazes 
de limitar ou de impedir a venda livre de sua for9a de trabalho, esta dis-
ponlvel para confrontar-se com 0 mercado e sofrer-Ihe as sujei90es e as 
san90es anilnimas, com freqiiencia mais impiedosas que a violencia brand a 
do paternalismo. 12 A virtude maior dessa compara9ao e prevenir contra 
a tendencia muito difundida de reduzir esse processo fundamentalmente 
amb/guo apenas aos seus efeitos alienantes (na tradicao dos romanticos 
ingleses, analisada por Raymond Williams): esquece-se que ele exerce efei-
tos libertadores, por exemplo, oferecendo a nova "intelligentsia proleta-
r6ide" a possibilidade de viver, sem duvida muito miseravelmente, de to-
dos os pequenos oficios ligados a literatura industrial e ao jornalismo, 
mas que as novas possibilidades assim adquiridas podem estar tambem 
no princlpio de novas formas de dependencia. 13 

Com a reuniao de uma popula9ao muito numerosa de jovens que as-
piram a viver da arte, e separados de todas as outras categorias sociais 
pela arte de viver que estao corne9ando a inventar, e uma verdadeira so-
ciedade na sociedade que faz sua apar/9ao; mesmo que, como mostrou 
Robert Darnton, ela se anunciasse, em uma escala sem duvida muito mais 
restrita, desde 0 fim do seculo XVIII, essa sociedade dos escritores e dos 
artistas, onde predominam, pelo menos numericamente, as plumitivos e 
os aprendizes de pintor, tern algo de inteiramente extraordinario, sem pre-
cedente, e suscita muitas interroga90es, em primeiro lugar entre seus pr6-
prios membros. 0 estilo de vida boemio, que sem duvida trouxe uma con-
tribui9ao importante Ii inven9ao do estilo vida de artista, com a fantasia, 
o trocadilho, a blague, as can90es, a bebida e 0 amor sob todas as suas 
formas, elaborou-se tanto contra a existencia bem-comportada dos pin-
tores e dos escultores oficiais quanto contra as rotinas da vida burguesa. 
Fazer da arte de viver uma das belas-artes e predispil-Ia a entrar na litera-
tura; mas a inven9ao da personagem literaria da boemia nao e urn sim-
ples fato de literatura: de Murger e Champfleury a Balzac e ao Flaubert 
de A educariio sentimental, os romancistas contribuem grandemente pa-
ra 0 reconhecimento publico da nova entidade social, especialmente ao 
inventar e difundir a pr6pria nocao de boemia, e para a constru9ao de 
sua identidade, de seus valores, de suas normas e de seus mitos. 

A certeza de ser coletivamente detentores da excelencia em materia 
de estilo de vida exprime-se por toda parte, das Scenes de la vie boheme 
ICenas da vida boemia] ao Traite de la vie eir!gante ITratado da vida ele-
gante]. Assim, segundo Balzac, em urn universo dividido em "tres clas-
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ses de seres", 0 homem que trabalha" (ou seja, desordenadamente, o la-
vrador, 0 pedreiro ou 0 soldado, 0 pequeno varejista, 0 empregado su-
balterno ou mesmo 0 medico, 0 advogado, 0 grande negociante, 0 fidal-
go de provincia e 0 burocrata), "0 homem que pensa" e "0 homem que 
nao faz nada" e se dedica a "vida elegante", "0 artista e uma 
sua ociosidade e urn trabalho e seu trabalho, urn repouso; ele e alternada-
mente elegante e negligente; veste, segundo 0 seu capricho, a blusa do 
lavrador, e determina 0 fraque usado pelo homem na moda; nao segue 
leis. Ele as imp5e. Se se ocupa em nao fazer nada ou se medita uma obra-
prima, sem parecer ocupado; se conduz urn cavalo com urn morso de ma-
deira ou dirige com toda a velocidade os cavalos de uma britschka; se nao 
tern vinte centavos de seu ou se lan,a DurO pela janela, ele e sempre a 
expressao de urn grande pensamento e domina a sociedade". 14 A fami-
liaridade e a cumplicidade impedem-nos de ver tudo que e posto em jogo 
em urn texto como esse, ou seja, 0 trabalho de constru,ao de uma reali-
dade social da qual participamos mais ou menos como intelectuais por 
pertinencia ou por aspira,ao e que nao e outra que nao a identidade so-
cial do produtor intelectual. Essa realidade designada por palavras de uso 
comum como escritor, artista, intelectual, os produtores culturais (0 tex-
to de Balzac e apenas urn entre milhares) trabalharam para a produzir, 
por normativas ou, melhor, performativas, como esta: sob 
a aparencia de dizer 0 que e, essas descril,;oes visam fazer ver e fazer crer, 
fazer ver 0 mundo social de acordo com as cren,as de urn grupo social 
que tern a particularidade de possuir quase urn monop6lio da produ,ao 
de discurso sobre 0 mundo social. 

Realidade ambigua, a boemia inspira sentimentos ambivalentes, mes-
mo entre seus mais ferozes defensores. Em primeiro lugar, porque desafia 
a classifica,ao: pr6xima do "povo" com 0 qual freqiientemente partilha 
a miseria, esta separada dele pela arte de viver que a define socialmente 
e que, mesmo que a oponha ostensivamente as conven,5es e as convenien-
cias burguesas, a situa mais perto da aristocracia ou da grande burguesia 
que da pequena burguesia bem-comportada, especialmente na ordem das 
rela,5es entre os sexos em que experimenta em grande escala todas as for-
mas de transgressao, amor livre, amor venal, amor puro, erotismo, que 
institui como modelos em seus escritos. Tudo isso nao e menos verdade 
em rela,ao aos seus membros mais desprovidos que, seguros de seu capi-
tal cultural e de sua autoridade nascente de taste makers, conseguem ga-
rantir para si, pelo menor custo, as audacias de vestuario, as fantasias 
culinarias, os amores mercemirios e os lazeres refinados que os "burgue-
ses" precisam pagar a pre,o alto. 
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Mas, aMm disso, aumentando assim sua ambigiiidade, a boemia muda 
constantemente ao longo do tempo, a medida que cresce numericamente 
e seus prestigios ou suas miragens atraem esses jovens desprovidos, mui-
tas vezes de origem provinciana e popular, que, por volta de 1848, domi-
nam a "segunda boemia": diferentemente dos dandis romanticos da "boe-
mia dourada" da rua do Doyenne, a boemia de Murger, Champfleury 
ou Duranty constitui urn verdadeiro exercito de reserva intelectual, dire-
tamente sujeito as leis do mercado, e com freqiiencia obrigado a exercer 
uma segunda profissao, as vezes sem rela9ao direta com a literatura, para 
poder viver uma arte que nao pode faze-Io viver. 

De fato, as duas boemias coexistem no instante, com pesos sociais 
diferentes segundo os momentos: os "intelectuais proletar6ides", muitas 
vezes tao miseniveis que, tomando a si pr6prios como objeto, segundo 
a tradi9ao das mem6rias romanticas a maneira de Musset, inventam 0 que 
se chamara de "realismo", coabitam, nao sem choques, com burgueses 
transviados ou desclassificados que possuem todas as propriedades dos 
dominantes menos uma, parentes pobres das grandes dinastias burgue-
sas, aristocratas arruinados Oll em declinio, estrangeiros ou membros de 
minorias estigmatizadas como os judeus. Esses "burgueses sem urn tos-
tao", como diz Pissarro, OU cuja renda serve apenas para financiar uma 
empresa a fundo perdido, estao como ajustados por antecipa9ao, em seu 
habitus duplo ou dividido, it posi9ao em falso, a de dominados entre os 
dominantes, que os condena a uma especie de indetermina9ao objetiva, 
portanto subjetiva, jamais tao visivel quanto nas oscila90es simultaneas 
ou sucessivas de sua rela9ao com os poderes. 

A RUPTURA COM 0 "BURGUES" 

As que os escritores e os artistas mantem com 0 mercado, 
cuja san9ao anonima pode criar entre eles disparidades sem precedente, 
contribuem sem duvida para orientar a representacao ambivalente que tern 
do "grande publico", a uma s6 vez fascinante e desprezado, no qual con-
fundem 0 "burgues", escravizado as preocupa90es vulgares do neg6cio, 
eo "povo", entregue ao embrutecimento das atividades produtivas. Es-
sa dupla ambivalencia os incIina a formar uma imagem ambigua de sua 
pr6pria posi9ao no espa90 social e de sua social: 0 que explica que 
sejam levados a fortissimas oscilacoes em materia de politica e que, como 
as inumeras mudan9as de regime ocorridas entre os anos 1830 e os anos 
1880 permitem verificar, tendam a deslizar, como a Iimalha, para 0 polo 
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do campo que se encontra momentaneamente refor9ado. Assim, nos ulti-
mos anos da monarquia de julho, quando 0 centro de gravidade do cam-
po desloca-se para a esquerda, observa-se urn deslizamento generalizado 
para a "arte social" e as ideias socialistas (0 pr6prio Baudelaire fala da 
"pueril utopia da arte pela arte,,15 e ergue-se violentamente contra a ar-
te pura). Ao contnirio, sob 0 Segundo Imperio, nem sempre aderindo aber-
tamente e exibindo as vezes, como Flaubert, 0 maior desprezo por "Ba-
dinguet", muitos dos defensores da arte pura freqiientam assiduamente 
urn ou outro dos saloes mantidos pelas gran des personagens da corte 
imperial. 

Mas a sociedade dos artistas nao e apenas 0 laborat6rio onde se in-
venta essa arte de viver muito particular que e 0 estilo de vida de artista, 
dimensao fundamental da empresa de cria9ao artistica. Uma de suas fun-
90es principais, e no entanto sempre ignorada, e ser para si mesma seu 
pr6prio mercado. Ela oferece as audacias e as transgressoes que os escri-
tores e os artistas introduzem, nao apenas em suas obras, mas tambem 
em sua existencia, ela pr6pria concebida como uma obra de arte, a aco-
Ihida mals favonivel, mals compreensiva; as san90es desse mercado pri-
vilegiado, se nao se manifestam em dinheiro vivo, tern pelo menos por 
virtude assegurar uma forma de reconhecimento social ao que de outro 
modo aparece (ou seja, a outros grupos) como urn desafio ao senso co-
mum. A revolu9ao cultural nascida desse mundo as avessas que e 0 cam-
po litenirio e artistico s6 pode ser bem-sucedida porque os grandes here-
siarcas podiam contar, em sua vontade de subverter todos os principios 
de visao e de divisao, se nao com 0 apoio, pelo menos com a atenriio de 
todos aqueles que, ao entrar no universo da arte em via de constitui9ao, 
haviam tacitamente aceito a possibilidade de que ai tudo fosse possive\. 

Assim, esta daro que 0 campo literario e artistico constitui-se como 
tal na e pela oposi9ao a urn mundo "burgues" que jamais afirmara de 
maneira tao brutal seus valores e sua pretensao de controlar os instru-
mentos de legitima9ao, tanto no dominio da arte como no dominio da 
literatura, e que, por intermedio da imprensa e de seus plumitivos, visa 
impor uma defini9ao degradada e degradante da produ9ao cultural. 0 des-
gosto mesdado de desprezo que inspiram nos escritores (Flaubert e Bau-
delaire especialmente) esse regime de novos-ricos sem cultura, inteiramente 
colocado sob 0 signo do falso e do falsificado, 0 cn!dito concedido pela 
corte its obras literarias mals comuns, aquelas mesmas que toda a imprensa 
veicula e celebra, 0 materialismo vulgar dos novos mestres da economia, 
o servilismo cortesao de boa parte dos escritores e dos artistas nao contri-
buiu pouco para favorecer a ruptura com 0 mundo ordinario que e inse-
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panlvel da constitui<;ao do mundo da arte como urn mundo a parte, urn 
imperio em urn imperio. 

"Tudo era falso", diz Flaubert em uma carta de 28 de setembro de 
1871 a Maxime du Camp:16 "falso exercito, falsa politica, falsa literatu-
ra, falso credito e mesmo falsas cortesas". E ele desenvolve 0 tema em 
uma carta a George Sand: l ? "Tudo era falso, falso realismo, falso cre-
dito e mesmo falsas mundanas [ ... J. E essa falsidade [ ... J aplicava-se so-
bretudo na maneira de julgar. Desejava-se uma atriz, mas como boa mae 
de familia. Exigia-se que a arte fosse moral, que a fiIosofia fosse clara, 
que 0 vicio fosse decente, que a ciencia se colocasse ao alcance do pavo". 
E Baudelaire: "0 2 de dezembro fisicamente me despoliticou. Nao ha mais 
ideias gerais". Poder-se-ia citar tambem, embora seja muito mais tardio, 
este texto de Bazire a prop6sito do Jesus insultado peios soidados, de Ma-
net, que exprime bern 0 horror particular suscitado pela atmosfera cultu-
ral do Segundo Imperio: "Esse Jesus, que sofre realmente entre soldados 
carrascos, e que e urn homem em lugar de ser urn deus, tambem nao po-
dia ser aceito ... Era-se famitico pelo bonito, e, da vitima aos flageladores, 
ter-se-ia desejado que todas as personagens tivessem figuras sedutoras. 
Existe e existinl sempre uma escola para a qual a natureza tern necessida-
de de ser enfeitada e que admite a arte apenas com a condir;ao de que 
minta. Essa doutrina florescia entao: 0 Imperio tinha gostos de ideal e 
detestava que se vissem as coisas tais como sao" ,18 

Como nao supor que a experiencia politica dessa gerar;ao, com 0 fra-
casso da revolw;ao de 1848 e 0 golpe de Estado de Luis Napoleao Bona-
parte, em seguida a longa desolar;ao do Segundo Imperio, desempenhou 
urn papel na elaborar;ao da visao desencantada do mundo politico e so-
cial que vai de par com 0 cuito da arte pela arte? Essa reIigiao excIusiva 
eo ultimo recurso daqueles que recusam a submissao e a abdicar;ao: "0 
momento era funesto para os versos", como escreveni Flaubert em pre-
facio as Dernieres chansons de seu amigo Louis Bouilhet. As imagina-
90es, assim como as coragens, encontravam-se singularmente rebaixadas, 
eo publico, assim como 0 poder, nao estava disposto a permitir a inde-
pendencia do espirito" .19 Quando 0 povo manifestou uma imaturidade 
politica que se iguala apenas II covardia cinica da burguesia, e quando 
os sonhos humanistas e as causas humanitarias foram escarnecidos ou de-
sonrados por aqueles mesmos que faziam profissao de os defender - jor-
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nalistas que se vendem a quem der mais, antigos "martires da arte" que 
se tornam sentinelas da ortodoxia artistica, literatos que favorecem urn 
falso idealismo de evasao em suas e em seus romances "honestos" 
-, dizer, com Flaubert, que "nao ha mais nada" e que 'Ie preci-
so encerrar-se e continuar, de baixa em sua obra, como uma 
toupeira" .20 

E de fato, como observa Albert Cassagne, '''eles se consagrarao a ar-
te independente, a arte pura, e, como a arte precisa de uma materia, irao 
buscar essa materia no passado, ou entao a tirarao do presente, mas para 
fazer dela simples representacoes objetivas plenamente desinteressa-
das":21 "0 pensamento de Renan esboca a evolucao que 0 conduzini ao 
diletantismo ('Desde 1852 tornei-me todo curiosidade') ; Leconte de Lis-
le enterra sob 0 marmore parnasiano seus sonhos humanitarios; os Gon-
court repetem que '0 artista, 0 homem de letras, 0 cientista, jamais deve-
riam imiscuir-se na politica: e a tempestade que deveriam deixar passar 
abaixo deles' ".22 

Aceitando essas descricoes, e preciso recusar a ideia, que elas correm 
o risco de sugerir, de uma determinacao direta pelas condicoes econ6mi-
cas e politicas: e a partir da posiCilo bern particular que ocupam no mi-
crocosmo literario que os Flaubert, Baudelaire, Renan, Leconte de Lisle 
ou Goncourt apreendem uma conjuntura politica que, compreendida atra-
yes das categorias de percepcilo inerentes as suas disposicoes, permite e 
solicita sua inclinacao a independencia (que outras condicoes hist6ricas 
teriam podido reprimir ou neutralizar, por exemplo, reforcando, como 
as vesperas e logo depois de 1848, as posicoes dominadas no campo lite-
rario e no campo social). 

BAUDELAIRE NOMOTETA 

Essa analise das relacoes entre 0 campo literario e 0 campo do po-
der, que acentua as formas, abertas ou larvadas, e os efeitos, diretos ou . 
invertidos, da dependencia, nilo deve fazer esquecer 0 que constitui urn 
dos efeitos maiores do funcionamento do mundo litenirio como campo. 
Nao M duvida de que a indignacao moral contra todas as formas de sub-
missao aos poderes ou ao mercado, quer se trate do empenho carreirista 
que leva alguns literatos (pensa-se em urn Maxime du Camp) a perseguir 
os privilegios e as honras, quer da submissao as solicitacoes da imprensa 
e do jornalismo que precipita autores de folhetins e de vaudevilles em uma 
literatura sem exigencias e sem escritura, desempenhou urn papel deter-
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minante, em personagens como Baudelaire au Flaubert, na resistencia co-
tidiana que levou a afirma,ao progressiva da autonomia dos escritores; 
e e certo que, na fase her6ica da conquista da autonomia, a ruptura etica 
e sempre, como se ve bern em Baudelaire, uma dimensao fundamental 
de todas as rupturas esteticas. 

Mas nao e menos certo que a indigna,ao, a revolta, 0 desprezo per-
I manecem principios negativos, contingentes e conjunturais, muito dire-

. tamente dependentes das disposi,oes e das virtudes singulares das pessoas 

( 

e sem duvida muito faceis de inverter ou de derrubar, e que a indepen-
dencia reacional que suscitam permanece muito vulneravel as tentativas 
de sedu,ao ou de anexa,ao dos poderosos. Praricas regular e duradoura-
mente isentas das sujei,oes e das pressoes diretas ou indiretas dos pode-
res temporais sao possiveis apenas se podem encontrar seu princ/pio nao 

) 

nas incIina,oes oscilantes do humor ou nas resolu,oes voluntaristas da 
moralidade, mas na pr6pria necessidade de urn universo social que tern 
por lei fundamental, por nomos, a independencia com rela,ao aos pode-
res econ6micos e politicos; se, em outras palavras, 0 nomos especifico 

I que constitui como tal a ordem literaria ou artlstica encontrar-se institui-I do a urn s6 tempo nas estruturas objetivas de urn universo socialmente 
regulado e nas estruturas mentais daqueles que 0 habitam e que tendem 
por isso aceitar como evidentes as injun,oes inscritas na l6gica imanente 
de seu funcionamento. 

Ii apenas em urn campo literario e artistico levado a urn alto grau 
de autonomia, como sera 0 caso na Fran,a da segunda metade do seculo 

[
XIX (especialmente depois de Zola e do caso Dreyfus), que todos aqueles 
que pretendem afirmar-se como membros com plenos direitos do mundo 
da arte, e sobretudo aqueles que ai entendem ocupar posi,oes dominan-
tes, sentir-se-ao obrigados a manifestar sua independencia com rela,ao 
aos poderes externos, politicos au economicos; entaD, e apenas entaD, a 
indiferen,a em rela,iio aos poderes e as honras, mesmo as mais especifi-
cas aparentemente, como a Academia, ou ate 0 premio a distancia 
em rela,ao aos poderosos e seus val ores serao imediatamenfe com preen-
didas, au rnesmo respeitadas e, com isso, recompensadas, e tenderao, por 
esse motivo, a impor-se cada vez mais amplamente como maximas prati-
cas das condutas legitimas. 

Na fase critica da constitui,ao de urn campo autonomo reivindican-
do 0 direito de definir ele pr6prio os principios de sua legitimidade, as 
contribui,oes para a contesta,ao das institui,oes Iiterarias e artisticas (entre 
as quais a queda da Academia de pintura e do Salao marcara 0 apice) 
e para a inven,iio e a imposi,ao de urn novo nomos vieram das posi,oes 
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mais diversas: em primeiro lugar, da juventude em numero excedente do 
Quartier Latin que denuncia e condena, especial mente no teatro, os com-
prometimentos com 0 poder; do cemiculo realista dos Champfleury e Du-
ranty, que opoem suas teorias politico-literarias ao "idealismo" confor-
mista da arte burguesa; enfim, e sobretudo, dos defensores da arte pela 
arte. Com efeito, os Baudelaire, Flaubert, Banville, Huysmans, Villiers, 
Barbey ou Leconte de Lisle tern em comum, para alem de suas diferen9as, 
estar comprometidos com uma obra que se situa nos antipodas da produ-
9ao escravizada aos poderes ou no mercado e, a despeito de suas conces-
soes discretas as sedu90es dos saloes ou mesmo, com Theophile Gautier, 
da Academia, sao os primeiros a formular claramente os dinones da nova 
legitimidade. Sao eles que, fazendo da ruptura com os dominantes 0 prin-
cipio da existencia do artista enquanto artista, instituem-na como regra 
de funcionamento do campo em via de constitui9ao. Assim, Renan pode 
profetizar: "Se a revolu9ao se fizer em urn sentido absolutista e jesuitico, 
reagiremos na dire9ao da inteligencia e do liberalismo. Se se fizer em pro-
veito do socialismo, reagiremos no sentido da civiliza9ao e da cultura inte-
lectual que evidentemente sofreni em primeiro lugar com essa explosao ... " . 

Se, nessa empresa coletiva, sem designio explicitamente determina '7 
do nem chefe expressamente designado, fosse preciso nomear uma espe 
cie de her6i fundador, urn nomateta, e urn ate inicial de funda9ao, evi 
dentemente nao se poderia pensar senao em Baudelaire e, entre outra 
transgressoes criativas, em sua candidatura a Academia francesa, perfei 
tamente seria e par6dica a urn s6 tempo. Par uma decisao maduramente 
deliberada, ate em sua inten9ao ultrajante (e a cadeira de Lacordaire que 
ele escolhe disputar), e destinada a parecer tao extravagante, ou mesmo 
escandalosa, aos seus amigos do campo da subversao quanto aos seus ini-
migos do campo da conserva9ao, que dominam precisamente a Acade-
mia e diante dos quais escolhe apresentar-se - ele os visitani urn a urn 
-, Baudelaire desafia toda a ordem literaria estabelecida. Sua candida-
tura e urn verdadeiro atentado simb6lico, e muito mais explosivo que to-
das as transgressoes sem conseqiiencias sociais que, quase urn seculo mais 
tarde, os meios da pintura chamarao de "a-;oes": ele contesta, e desafia, 
as estruturas mentais, as categorias de percep9ao e de aprecia9ao que, es-
tando ajustadas as estruturas sociais por uma congruencia tao profunda 
que escapam as apreensoes da critica aparentemente mais radical, estao 
no principio de uma submissao inconsciente e imediata it ordem cultural, 
de uma adesao visceral que se trai, por exemplo, no "assombro" de urn 
Flaubert, nao obstante capaz entre todos de compreender a provoca9ao 
baudelairiana. 
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Flaubert escreve a Baudelaire, que Ihe pedira que recomendasse sua 

candidatura a Jules Sandeau: "Tenho tantas perguntas a fazer-Ihe e meu 
assombro foi tao profundo que urn volume nao bastaria!" .23 E a Jules 
Sandeau, com uma ironia bern baudelairiana: "0 candidato exorta-me 
a dizer-Ihe '0 que penso dele'. Deve conhecer suas obras. Quanto a mim, 
com certeza, se participasse da honrosa assembleia, gostaria de ve-Io sen-
tado entre Villemain e Nisard! Que quadro!".24 

Ao apresentar sua candidatura a uma institui9aO de consagra9iio ainda 
amplamente reconhecida, Baudelaire, que ignora menos do que ninguem 
a acolhida que Ihe sera dada, afirma 0 direito it consagra9ao que Ihe e 
conferido pelo reconhecimento de que goza no circulo estreito da van-
guarda; ao for9ar essa instlincia, aos seus olhos desacreditada, a manifes-
tar as claras sua incapacidade de 0 reconhecer, ele afirma tambem 0 di-
reito, e mesmo 0 dever, que cabe ao detentor da nova legitimidade, de 
virar a mesa dos valores, obrigando aqueles mesmos que 0 reconhecem, 
e que seu ate desconcerta, a admitir que reconhecem ainda a ordem anti-
ga mais do que supoem. Por seu ate contrario ao born senso, insensato, 
tenta instituir a anomia que, paradoxalmente, e 0 nomos desse universo 
paradoxal que sera 0 campo Iiterario levado a plena autonomia, a saber, 
a livre concorrencia entre criadores-profetas que afirmam Iivremente 0 
nomos extra-ordimlrio e singular, sem precedente nem equivalente, que 
os define com propriedade. E bern isso que ele diz a Flaubert em sua car-
ta de 31 de janeiro de 1862: "Como nao adivinhou que Baudelaire queria 
dizer: Auguste Barbier, Theophile Gautier, Banville, Flaubert, Leconte 
de Lisle, isto e, literatura pura?" .25 

E a ambigiiidade do pr6prio Baudelaire, que, enquanto afirma ate 
o fim a mesma reCllsa obstinada da vida "burguesa", permanece apesar 

, de tudo ansioso por reconhecimento social (nao sonhou ele por urn mo-
com a Legiao de Honra ou, como escreveu a sua mae, com a dire-

9aO de urn teatro?), faz ver toda a dificuldade da ruptura que os revolu-
cionarios fundadores (as mesmas osciIa90es sao observadas em Manet) 
devem operar para instaurar uma ordem nova. Da mesma maneira que 
a transgressao eletiva do inovador (pensamos no Toureiro morto, de Ma-
net) pode aparecer como falta de habilidade da incompetencia, assim tam-
bern 0 fracasso deliberado da Provoca9aO permanece urn fracasso, ao me-
nos aos olhos dos Villemain ou mesmo dos Sainte-Beuve - que conclui 
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seu artigo do Constitutionnel consagrado as elei90es academicas com es-
tas observa90es cheias de perfida condescendencia: "0 certo e que 0 sr. 
Baudelaire ganha em ser visto, que ali onde se esperava ver entrar urn ho-
mem estranho, excentrico, encontramo-nos em presen9a de urn candida-
to polido, respeitoso, exemplar, de urn m090 gentil, fino de linguagem 
e inteiramente chissico nas maneiras". 26 

Sem duvida niio e facil, mesmo para 0 pr6prio criador na intimidade 
de sua experiencia, discernir 0 que separa 0 artista frustrado, boemio que 
prolonga a revolta adolescente alem do limite socialmente fixado, do "ar-
tista maldito" , vitima provis6ria da rea9iio suscitada pela revolu9ao sim-
b6lica que opera. Enquanto 0 novo princlpio de legitimidade, que permi-
te ver na maldi9ao presente urn sinal da elei9ao futura, nao e reconhecido 
por todos, durante 0 tempo, portanto, em que urn novo regime estetico 
nao se instaurou no campo e, para alem dele, no pr6prio campo do poder 
(0 problema colocar-se-a nos mesmos termos a Manet e aos "recusados" 
do Salao), 0 artista heretico esta condenado a uma extraordinaria incer-
teza, principio de uma terrivel tensiio. 

Foi sem duvida porque viveu com a lucidez dos come90S todas as 
contradi90es, experimentadas como double binds, que sao inerentes ao 
campo literario em via de constitui9ao, que ninguem viu melhor que Bau-
delaire 0 elo entre as transforma90es da economia e da sociedade e as trans-
forma90es da vida artistica e literaria que colocam os pretendentes a con-
di9ao de escritores ou de artistas diante da alternativa da degrada9ao, com 
a famosa "vida de boemia", feita de miseria material e moral, de esterili-
dade e de ressentimento, ou da submissao igualmente degradante aos gos-
tos dos dominantes, atraves do jornalismo, do folhetim ou do teatro de 
bulevar. Critico obstinado do gosto burgues, opoe-se com 0 mesmo vigor 
a "escola burguesa" dos' 'cavaleiros do born senso", liderada por Emile 
Augier, e a "escola socialista" , que aceitam, uma e Qutra, a mesma 
vra de ordem (moral): "Moralizemos! Moralizemos!". 

Em seu artigo sobre Madame Bovary publicado em L 'Artiste, ele es-
creve: "Ha varios anos, a parcela de interesse que 0 publico concede as 
coisas espirituais estava singularmente diminulda; seu or9amento de en-
tusiasmo ia encolhendo sempre. Os Ultimos anos de Luis Filipe haviam 
visto as ultimas explosoes de urn espirito ainda excitavel pelos jogos da 
imagina9ao; mas 0 novo romancista encontrava-se diante de uma socie-
dade gasta - pior do que gasta -, embrutecida e voraz, tendo apenas 
horror pela fic9ao e amor apenas pela posse".27 Da mesma maneira, in-
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do mais uma vez ao encontro de Flaubert, que, carta ap6s carta (especial-
mente a Louise Colet), luta contra 0 "bonito", 0 "sentimental", ele de-
nuncia, em um projeto de resposta a um artigo de Jules J anin a prop6sito 
de Heine, 0 gosto pelo bonito, 0 alegre, 0 encantador que leva a preferir, 
it melancolia dos poetas estrangeiros, a alegria dos poetas franceses (pen-
sa naqueles que, como Beranger, podem fazef-se os cantores da "encan-
tadora embriaguez dos vinte anos .. 28). E tem furias dignas de Flaubert 
contra aqueles que aceitam servir ao gosto burgues, no teatro especial-
mente: "Desde algum tempo, um grande furor de honestidade apoderou-
se do teatro e tambt!m do romance [ ... J. Um dos mais orgulhosos susten-
taculos da honestidade burguesa, um dos cavaleiros do bom senso, 0 Sf. 

Emile Augier, fez uma pe9a, La cigue, em que se ve um rapaz turbulento, 
farrista e bebedor [ ... J apaixonar-se [ ... J pelos olhos puros de uma m09a. 
Viram-se grandes libertinos [ ... J buscar no ascetismo [ ... J amargas volu-
pias desconhecidas. Isso seria belo, embora bastante comum. Mas ultra-
passaria as for9as virtuosas do publico do Sf. Augier. Creio que ele quis 
provar que no fim sempre e preciso tomar ju(zo ... ". 29 

Ele vive e descreve com a suprema lucidez a contradi9ao descoberta 
em um aprendizado da vida literaria efetuado no sofrimento e na revolta, 
no seio da boemia dos anos 1840: 0 rebaixamento tnigico do poeta, a ex-
clusao e a maldi9ao que 0 atingem Ihe sao impostos pela necessidade exte-
rior ao mesmo tempo que se impiiem a ele, por uma necessidade inteira" 
mente interna, como a condi9ao da realiza9ao de uma obra. A experiencia 
e a consciencia dessa contradi9ao fazem com que, diferentemente de Flau-
bert, coloque toda a sua existencia e toda a sua obra sob 0 signo do desa-
fio, da ruptura, e que se saiba e se queira para sempre irrecuperavel. 

Se Baudelaire ocupa no campo uma posi9ao assimilavel it de Flau-

\

bert, da a ela uma dimensao her6ica, baseada sem duvida em sua rela9ao 
com sua familia, que 0 levara, no momento de seu processo, a uma atitu-
de muito diferente da de Flaubert, disposto a fazer funcionar a honorabi-
lidade burguesa de sua linhagem, e que e responsavel tambem por um longo 
mergulho na miseria da vida boemia. E preciso citar a carta que ele escre-
ve a sua mae, "extenuado, de fadiga, de tedia e de fome": "Envie-me 
[ ... J com que viver uns vinte dias [ ... J. Creio tao perfeitamente no empre-
go do tempo e no poder de minha vontade que sei positivamente que se 
conseguisse levar, durante quinze ou vinte dias, uma vida regular, minha 
inteligencia estaria salva" .30 Enquanto Flaubert sai do processo de Ma-
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dame Bovary engrandecido pelo esdindalo, elevado it posi9iio dos maio-
res escritores do tempo, Baudelaire conhece, depois do processo das Fleurs 
du mal [Flores do mal], a sorte de urn homem "publico", por certo, mas 
estigmatizado, excluido da boa sociedade e dos saloes freqiientados por 
Flaubert e proscrito do universo literario pela grande imprensa e pelas 
revistas. Em 1861, a segunda edi9iio das Flores do mal cO ignorada pela 
imprensa e, portanto, pelo grande publico, mas impoe seu autor nos meios 
litenirios, onde conserva inumeros inimigos. Pela sucessiio continua de 
desafios que lan9a aos partidarios da ordem estabelecida, tanto em sua 
vida quanto em sua obra, Baudelaire encarna a posi9iio mais extrema da I 
vanguarda, ada revolta contra todos os poderes e todas as institui90es, 
a come9ar pelas institui90es literarias. 

Sem duvida, e levado a tomar pouco a pouco suas distancias das com-
placencias realistas ou humanitarias da boernia, mundo relaxado e incul-
to, que confunde em seus insultos os grandes criadores romanticos e os 
plagiadores demasiado honestos da literatura aburguesada, e a opor-Ihe 
a obra a ser feita no sofrimento e no desespero, como Flaubert em Croisset. 

Desde os anos 1840, Baudelaire marca sua distancia em rela9iio it 
boemia realista pela simb6lica de sua aparencia exterior, opondo ao des-
mazelo de seus companheiros a elegancia do dandi, expressiio visivel da 
tensiio que niio deixara de habita-Io. Fustiga as ambi90es realistas de 
Champfleury que, "como estuda minuciosamente [ ... ] acredita apreender 
uma realidade exterior"; escarnece do reaiismo, "injuria abjeta [ ... ] que 
significa para 0 vulgo niio urn metoda novo de cria9iio, mas uma descri-
9iio minuciosa dos acess6rios" . 31 Em sua descri9iio da "juventude realis-
ta, entregando-se, ao sair da inffincia, it arte realistica (para coisas novas, 
cO preciso palavras novas!)", niio tern palavras bastante duras, a despeito 
de sua amizade por Champfleury, que jamais renegara: "0 que a carac-
teriza nitidamente cO urn 6dio decidido, nativo, pelos museus e bibliote-
cas. No entanto, tern seus chissicos, particularmente Henri Murger e Al-
fred de Musset [ ... ]. De sua absoluta confian9a no genio e na inspira9iio, 
tira 0 direito de niio se submeter a nenhuma ginastica [ ... ] Tern maus cos-
tumes, amores tolos, tanto de fatuidade quanto de pregui9a". 32 

Mas ele jamais renega 0 que adquiriu por ocasiiio de sua passagem 
pelas regioes mais deserdadas do mundo literario, portanto, as mais fa- \. 
voraveis a uma percep9iio critica e global, desencantada e complexa, atra-
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vessada por contradi,oes e paradoxos, desse pr6prio mundo e de toda a 
social; a priva,ao e a miseria, embora ameacem a todo momenta 

sua integridade possivel da li-
berdade e 0 tinico prmclplO legllImo da msplra,ao msepanivel de uma 
insurreicao. 

Nao enos saWes, ou na correspondencia, como Flaubert, que segue 
ai uma tradi,ao aristocratica, que ele trava seu combate, mas no seio des-

( 
se mundo de "desclassificados", como diz Hippolyte Babou, que forma 
o exercito heterogeneo da revolu,ao cultural. Atraves dele, e toda a boe-
mia, desprezada, estigmatizada (ate na tradi,ao do socialismo autorita-
rio, pronta a ai reconhecer a figura suspeita do Lumpenproletariat), eo 
"artista maldito" que se encontram reabilitados (vemo-Io na carta a sua 
mae de 20 de dezembro de 1855 em que opoe "a admiravel faculdade 
poetica, a c1areza de idc!ias e a capacidade de esperan,a que constituem 
[seuJ capital", ou seja, 0 capital especifico, garantido por urn campo lite-
rario aut6nomo, ao "capital efemero que Ihe falta para instalar-se de ma-
neira a trabalhar em paz, longe de uma maldita carca,a de proprieta-
rio""). Rompendo com a nostalgia ingenua do retorno a urn mecenato 
aristocratico it maneira do seculo XVIII (freqtientemente evocado por es-
critores nao obstante pr6ximos dele no campo, como os Goncourt ou Flau-
bert), formula uma defini,ao extremamente realista, e premonit6ria, do 
que sera 0 campo litenirio. Ii assim que, zombando do decreta de 12 de 
outubro de 1851 destinado a encorajar "os autores de pe,as com fim mo-
ral e educativo", escreve: "Ha em urn premio oficial alguma coisa que 
dobra 0 homem e a humanidade, e of usc a 0 pudor e a virtude [ ... J. Quanto 
aos escritores, seu premio esta na estima de seus iguais e na caixa dos 
livreiros" . 34 

Ao tentar reunir, para as compreender, as diferentes a,oes que Bau-
delaire conduziu, tanto em sua vida quanto em sua obra, tendo em vista 
afirmar a independencia do artista, e nao apenas todas essas recusas que, 
depois dele, tornaram-se como que constitutivas de uma existencia de es-
critor, recusa da familia (de origem e de vincula,ao), recusa da carreira, 
recusa da sociedade, corre-se 0 risco de dar a impressao de voltar it tradi-
,ao hagiografica que tern por principio a ilusao que consiste em ver a coe-

I rencia deliberada de urn projeto nos produtos objetivamente congruentes 
\1 de urn habitus. Como nao perceber, porem, algo como uma politica da 
, independencia nas a,oes que Baudelaire levou adiante em materia de edi-
,ao e de crltica? Sabe-se que, em urn tempo em que 0 desenvolvimento 
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da literatura "comercial" fez a fortuna de algumas grandes editoras, Ha-
chette, Levy ou Larousse, Baudelaire escolheu associar-se, para as Flores 
do mal, a urn pequeno editor, Poulet-Malassis, que freqiientava os cafes 
da vanguarda: recusando as condi90es financeiras mais favoraveis e a di-
fusao incomparavelmente mais ampla que Ihe of ere cia Michel Levy, por-
que, precisamente, temia para seu livro uma divulga9ao demasiado vas-
ta, compromete-se com urn editor menor, mas ele proprio comprometido 
no combate em favor da jovem poesia (publicara especialmente Asseli-
neau, Astruc, Banville, Barbey d'Aurevilly, Champfleury, Duranty, Gau-
tier,Leconte de Lisle) e plenamente identificado com os interesses de seus 
autores (essa maneira de afirmar seu partido de ruptura contrasta com 
a estrategia de Fiaubert, que publica com Levy e em La Revue de Paris, 
da qual despreza a reda9ao, composta de arrivistas, como Maxime du 
Camp, e de partidarios da arte "util,,3'). Obedecendo a urn desses im-
pulsos do cora9ao a uma s6 vez profundamente deliberados e incoerci-
veis, racionais sem ser ponderados, que sao as Hescolhas" do habitus (Hna 
sua editora, serei fabricado honesta e elegantemente"), Baudelaire insti-
tui pela primeira vez a ruptura entre edi9ao comercial e edi9ao de van-
guarda, contribuindo assim para fazer surgir urn campo dos editores e, 
hom610go ao dos escritores e, ao mesmo tempo, a liga9ao estrutural en-
tre 0 editor e 0 escritor de comb ate (expressao que nao tern nada de ex-
cessivo se se lembra que Poulet-Malassis foi pesadamente condenado pe-
la publica9ao das Flores do mal e obrigado a exilar-se). 

o partido unitario de radicalismo exprime-se na concep9ao da criti-
ca elaborada por Baudelaire. Tudo se passa como se ele reatasse com a 
tradi9ao que, no tempo do romantismo, associava em uma comunidade 
de ideal os artistas e os escritores, agrupados nos mesmos cenaculos ou 
em torno de uma revista como L 'Artiste, e que incitara muitos escritores 
a abordar a critica de arte; escritores em demasia, em urn sentido, jll. que 
inumeros deles haviam esquecido tudo do ideal antigo. Substituindo a vaga 
n09ao de urn ideal comum pe\a teoria das correspondencias, Baudelaire 
denuncia a incompetencia e sobretudo a incompreensiio de criticos que 
pretendem avaliar a obra singular por regras formais e universais. Des-
poja 0 critico de arte do papel de juiz que Ihe era conferido, entre outras 
coisas, pela distin9iio academica entre a fase de concep9ao da obra, supe-
rior em dignidade, e a fase de execu9ao, subordinada, enquanto lugar da 
tecnica e da habilidade, e exige dele que se submeta de alguma maneira 
it obra, mas com uma inten9ao inteiramente nova de disponibilidade cria-
tiva, aplicada em trazer it luz a inten9iio profunda do pintor. Essa defini-
9ao radicalmente nova do papel do critico (ate entao lirnitado it parafra-
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se eventualmente crltica do conteudo informativo, especialmente hist6ri-
do quadro) inscreve-se muito processo de institucio-

nalizacao da anomia que e correlattva a constttUicao de urn campo no qual 
cada criador esta autorizado a instaurar seu pr6prio nomos em uma obra 
que traz consigo 0 principio (sem antecedente) de sua pr6pria percepcao. 

AS PRIMEIRAS CHAMADAS A ORDEM 

Paradoxalmente, os atos extra-ordinarios de ruptura profetica que 
os her6is fundadores devem realizar trabalham para criar as condicoes 

( 

capazes de tornar inuteis os her6is e 0 herolsmo dos comecos: em urn cam-
po levado a urn alto grau de autonomia e de conscH,ncia de si, sao os pr6-
prios mecanismos da concorrencia que autorizam e favorecem a produ-
cao ordinaria de atos extra-ordinarios, baseados na recusa das satisfacoes 
temporals, das gratificacoes mundanas e dos objetivos da acao ordina-
ria. As chamadas a ordem, e as sancoes, entre as quais a mals terrivel 
e 0 descredito, equivalente especifico de uma excomunhao ou de uma 
falencia, sao 0 produto automatico da concorrencia que opoe especial-
mente os autores consagrados, os mais expostos a seducao dos compro-
metimentos mundanos e das honras temporais, sempre suspeitos de ser 
a contrapartida de renuncias ou de renegacoes, e os recem-chegados, me-
nos sujeitos, por posicao, as solicitacoes externas, e predispostos a con-
testar as autoridades estabelecidas em nome dos valores (de desinteresse, 
de pureza etc.) de que elas se valem, ou de que se valeram para impor-se. 

A repressao simb6lica exerce-se com urn rigor especial sobre aqueles 
que pretendem armar-se de autoridades ou de poderes externos, portan-
to, "tiranicos", no sentido de Pascal, para triunfar no campo. 

E 0 caso de todas essas personagens intermediarias entre 0 artistico 
e 0 economico que sao os editores, os diretores de galeria ou os diretores 
de teatro, sem falar dos funciomlrios encarregados do exercicio do mece-
nato de Estado, com os quais os escritores e os artistas mantem com fre-
qiiencia (ha excecoes como 0 editor Charpentier) uma relacao de enorme 
violencia larvada e as vezes declarada. Testemunha isso 0 que Flaubert, 
que teve ele pr6prio muitas discussoes com seu editor, Levy, escreve a 
Ernest Feydeau, que prepara uma biografia de Th<!ophile Gautier: "Faca 
sentir bern que ele foi explorado e tiranizado por todos os jornais em que 
escreveu; Girardin, Turgan e Dalloz foram carrascos para 0 nosso pobre 
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velho, que choramos [ ... J. Urn homem de genio, urn poeta que nao tern 
rendas e que nao e de nenhum partido dado, e for9ado, para viver, a es-
crever nos jornais; ora, ai esta 0 que the aconteceu. Na minha opiniao, 
esta ai 0 sentido no qual voce deve fazer seu estudo". 36 

Pode-se aqui, para tomar apenas urn exemplo, e tirado do tempo de 
Flaubert, evocar a personagem de Edmond About, escritor liberal de 
L 'Opinion Nationale, verdadeiro pesadelo de toda a vanguarda literaria, 
dos Baudelaire, Villiers ou Banville, que dizia que "era naturalmente fei-
to para adotar as opinioes aceitas": apesar das "espirituosas impertinen-
cias" de seus artigos do Figaro, censurava-se-lhe ter vendido sua pena ao 
Constitutionnel, do qual se conhecia a sujei9ao ao poder, e, sobretudo, 
encarnar a traicao do oportunismo e do servilismo ou, muito simplesmente, 
da frivolidade, que desfigura todos os valores, e sobretudo aqueles de que 
se vale. Quando, em 1862, ele faz encenar Gaetana, toda a juventude da 
margem esquerda mobiliza-se para vaia-lo e, depois de quatro sessoes agi-
tadas, a pe9a e retiradaY E sao incontaveis as pecas (par exemplo, La 
contagion, de Emile Augier) que foram apupadas e desacreditadas par 
cabalas ou algazarras de pintores. 

Mas nao existe melhar atestado da eficacia das chamadas a ordem 
inscritas na pr6pria l6gica do campo em via de autonomizacao do que 
o reconhecimento que os autores na aparencia mais diretamente subordi-
nados as solicitacoes ou as exigencias externas, nao apenas em seu com-
portamento social, mas tambem em sua pr6pria obra, sao cada vez mais 
freqiientemente obrigados a conceder as normas especfficas do campo; 
como se, para honrar sua condi9ao de escritores, tivessem 0 dever de ma-
nifestar certa distancia com rela9ao aos valores dominantes. Assim, nao 
e sem alguma surpresa, quando os conhecemos apenas pelos sarcasmos 
de Baudelaire ou de Flaubert, que se descobre que os representantes mais 
tipicos do teatro burgues propoem, para alem de urn elogio inequfvoco 
da vida e dos valores burgueses, uma violenta satira dos pr6prios funda-
mentos dessa existencia e do "rebaixamento dos costumes" imputado a 
certas personagens da corte e da grande burguesia imperial. 

Assim, 0 mesmo Ponsard que, com sua Lucrece, representada no 
Theatre-Fran9ais em 1843 (data do fracasso dos Burgraves), aparecera co-
mo 0 arauto da rea9ao neodassica contra 0 romantismo, e que fora de-
signado, a esse titulo, como 0 chefe da "escola do born sensa", critica, 
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sob 0 Segundo Imperio, os maleficios do dinheiro: em L 'honneur et I'ar-
gent, indigna-se contra aqueles que preferem as dignidades e as riquezas 
mal adquiridas a uma honrosa pobreza; em La bourse, ataca os especula-
dores cinicos, e em sua ultima pe9a, 0 drama intitulado Galilee, que e re-
presentado em 1867, ano de sua morte, pronuncia uma defesa em favor 
da liberdade da ciencia. 

Da mesma maneira, Emile Augier, grande burgues parisiense (nasci-
do em Valence, fora educado em Paris) que, tendo entrado no repert6rio 
da Comedie-Fran9aise em 1845 com Un homme de bien e La cigui!, for-
necera, com Gabrielle, obra apresentada em 1849, 0 paradigma da come-
dia burguesa anti-romantiea, faz-se 0 pintor dos males causados pelo di-
nheiro. Em La ceinture doree e em Maitre Guerin, poe em cena grandes 
curgueses de fortuna mal adquirida que sofrem por seus filhos de virtude 
demasiado delicada. Em Les e!!rontes, Le fils de Giboyer e Lions et re-
nards, pe9as encenadas em 1861, 1862 e 1869, critiea os homens de neg6-
cios desonestos que exploram 0 jornalismo, as negociatas, os tnlficos de 
consciencia, e deplora 0 sucesso dos desavergonhados sem escrupulos.38 

Embora entendam-se tambem como admoesta90es e advertencias lan-
9adas a burguesia, essas concessoes que os autores mais tipicos do teatro 
burgues sentem-se obrigados a fazer aos val ores antiburgueses atestam 
que ninguem pode mais ignorar a lei fundamental do campo: os escrito-
res aparentemente mais estranhos aos valores da arte pura reconhecem-
na de fato, ainda que seja apenas em sua maneira, sempre urn pouco en-
vergonhada, de a transgredir. 

Ve-se, de passagem, 0 que e encoberto pelo argumento segundo 0 

qual a sociologia (ou a hist6ria social) da literatura, muitas vezes identifi-
cada a certa forma de estatistiea literaria, teria como resultado "nivelar" 
de alguma maneira os valores artisticos ao "reabilitar" as autores de se-
gunda ordem. Tudo leva a pensar, ao contrario, que se perde 0 essencial 
do que constitui a propria singularidade e a grandeza dos sobreviventes 
quando se ignora 0 universo dos contemporaneos com e contra os quais 
eles se construiram. Alem de estarem marcados por sua vincula9ao ao cam-
po litenirio do qual permitem apreender os efeitos e, ao mesmo tempo, 
os limites, os autores condenados por seus fracassos ou seus sucessos de 
rna qualidade e pura e simplesmente destinados a ser apagados da hist6-
ria da literatura modifieam 0 funcionamento do campo por sua propria 
existencia e pelas rea90es que ai suscitam. 0 analista que conhece do pas-
sado apenas os autores que a hist6ria literaria reconheceu como dignos 
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de ser conservados candena-se a urna forma intrinsecamente viciosa de 
compreensao e de explica9ao: pode apenas registrar, it sua revelia, os efeitos 
que esses auto res ignorados por ele exerceram, segundo a 16gica da a9iio 
e da rea9ao, sobre os autores que pretende interpretar e que, por sua re-
cusa ativa, contribuiram para 0 seu desaparecimento; ele se impede por 
is so de compreender realmente tudo que, na pr6pria obra dos sobrevi-
ventes, e, como suas recusas, 0 produto indireto da existencia e da a9ao 
dos autores desaparecidos. Jamais se ve isso tao bern quanto no caso de 
urn escritor como Flaubert, que se define e se constr6i na e por toda a 
serie das duplas nega90es que opoe a pares de maneiras ou de autores opos-
tos - como 0 romantismo e 0 realismo, Lamartine e Champfleury etc. 

UMA POSJ(;:AO A SER CONSTRUfDA 

A partir dos anos 1840, e sobretudo depois do golpe de Estado, 01; 
peso do dinheiro, que se exerce especiahnente atraves da dependencia com I 
rela9ao it imprensa, ela pr6pria sujeita ao Estado e ao mercado, e a pai-
xonite, encorajada pelos faustos do regime imperial, pelos prazeres e os 
divertimentos faceis, em particular no teatro, favorecem a expansao da 
arte comercial, diretamente sujeita as expectativas do publico. Diante dessa 
"arte burguesa", perpetua-se, com dificuldade, urna corrente "realista" 
que prolonga , transformando-a, a tradi9ao da "arte social" - para re-
tomar, mais uma vez, os r6tulos da epoca. Contra uma e outra define-se, 
em urna dupla recusa, uma terceira posic;ao, a da "arte pela arte". 

Essa taxinomia indigena, nascida da luta das c1assifica90es de que 
ocampo literario e 0 lugar, tern por virtude lembrar que, em urn campo 
ainda em via de constitui9ao, as posi90es internas devem em primeiro lu-
gar ser compreendidas como umas tantas especifica90es da posi9ao gene-
rica dos escritores (ou do campo literario) no campo do poder ou, se se 
quiser, como umas tantas formas particulares da rela9ao que se instaura 
objetivamente entre os escritores em seu conjunto e os poderes temporais. 

Os representantes da "arte burguesa", que sao na maior parte escri-
tores de teatro, estao estreita e diretamente ligados aos dominantes, tan-l to por sua origem quanto por seu estilo de vida e seu sistema de valores.t/ 
Essa afinidade, que e 0 principio mesmo de seu sucesso em urn genero 
que supoe uma comunica9ao imediata, portanto uma cumplicidade etica 
e politica, entre 0 autor e seu publico, assegura-Ihes nao apenas impor-
tantes proveitos materiais - 0 teatro e de longe a mais rentavel das ativi-
dades literarias -, mas tambem toda a especie de proveitos simb61icos, 
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a come,ar pelos emblemas da consagra,ao burguesa, a Academia espe-
cialmente. Como em pintura os Horace Vernet e Paul Delaroche, depois 
os Cananel, Bouguereau, Baudry ou Bonnat, ou no romance os Paul de 
Kock, Jules Sandeau, Louis Desnoyers etc., sao autores como Emile Au-
gier e Octave Feuillet que of ere cern ao publico burgu@s obras de teatro 
percebidas como "idealistas" (por oposi,ao a corrente dita "realista", 
mas igualmente "moral" e moralizante, que sen! representada no teatro 
por Dumas Filho e sua Dama das camelias, e tambem, mas de outro mo-
do, por Henriette Marechal, dos irmaos Goncourt): esse romantismo ado-
cicado, do qual Jules de Goncourt exprime bern a f6rmula geradora quan-
do chama Octave Feuillet de "0 Musset das familias", subordina 0 ro-
manesco mais descabelado aos gostos e as normas burguesas, celebrando 
o casamento, a boa administra,ao do patrimonio, 0 estabelecimento hon-
rOso dos filhos. 

Assim, em L 'aventuriere, Emile Augier combina reminiscencias sen-
timentais de Hugo e Musset com urn elogio dos bons costumes e da vida 
de familia, uma sMira das cortesas e uma condena,ao dos amores tar-
dios. 39 Mas e com Gabrielle que a restaura\'iio da arte "sa e honesta" 
atinge os apices do anti-romantismo burgu@s: essa pe,a em versos, repre-
sentada em 1849, poe em cena uma burguesa, casada com urn tabeliao 
prosaico demais para 0 seu gosto, que, a ponto de ceder a urn poeta, ami-
go dos "campos ao sol prosternados", descobre de subito que a verda-
deira poesia esta no lar e, caindo nos bra,os de seu marido, exclama: 

6 pai de faml1ia, 6 poeta, eu te amo. 

Verso que parece escrito para entrar nas par6dias do "Gar,on" e 
que Baudelaire, em urn artigo de La Semaine Theatrale de 27 de novem-
bro de 1851 intitulado "Os dramas e os romances honestos", comenta 
assim: "Urn tabeliao! Vejam-na, essa honesta burguesa, arrulhando amo-
rosamente sobre 0 ombro de seu homem e fazendo-lhe olhos enlanguesci-
dos como nos romances que leu! Vejam todos os tabeliaes da sala acla-
mando 0 autor que os trata de igual para igual, e que a vinga de todos 
esses patifes que tern dividas e acreditam que a profissao de poeta consis-
te em exprimir os movimentos !iricos da alma em urn ritmo regulado pela 
tradi,ao!".40 A mesma inten,ao moralizante afirma-se em Dumas Filho, 
que pretende ajudar a transforma,ao do mundo por meio de uma pintu-
ra realista dos problemas da burguesia (dinheiro, casamento, prostitui-
,ao etc.) e que, contra Baudelaire a proclamar a separa,ao da arte e da 
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moral, afirmani, em 1858, no prefacio de sua peca Lefils nature/: "Toda 
literatura que nao tern em vista a perfectibilidade, a moralizacao, 0 ideal, 
em uma palavra, 0 util, e uma literatura raquitica e malsa, natimorta". 

No p610 oposto do campo, os defensores da arte social, que tiveram 
sua hora its vesperas e logo depois das jornadas de fevereiro de1848: re-
publicanos, democratas ou socialistas como Louis Blanc ou Proudhon, 
e tambem Pierre Leroux e George Sand, que, especialmente em sua Re-
vue lndependante, incensavam Michelet e Quinet, Lamennais e Lamarti-
ne e, em menor grall, Hugo, demasiado morno. Condenam a arte "egois-
ta" dos defensores da "arte pela arte" e exigem da literatura que cumpra 
uma funcao social ou politica. 

Na efervescencia social dos anos 1840, marcados tambem pelos ma-
nifestos em favor da arte social emanados de fourieristas e de saint-
simonianos, aparecem poetas "populares" como Pierre Dupont, Gusta-
ve Mathieu4l ou Max Biichon, tradutor de Hebel, e "poetas-operarios", 
apadrinhados por George Sand e Louise Cole!. 42 Os pequenos cenaculos 
da boemia reunem, em cafes como Le Voltaire, Le Momus, ou na reda-
cao de pequenos jornais literarios, como Le Corsaire-Satan, escritores tao 
diferentes quanto A. Gautier, Arslme Houssaye, Nerval, sobreviventes da 
primeira boemia, e tambem Champfleury, Murger, Pierre Dupont, Bau-
delaire, Banville e dezenas de outros, caidos no esquecimento (como Mon-
selet ou Asselineau): esses autores provisoriamente aproximados estao pro-
metidos a destinos divergentes, como Pierre Dupont e Banville, 0 plebeu 
das coplas faceis e 0 aristocrata republicano, apaixonado pela forma chis-
sica, ou como Baudelaire e Champfleury, cuja amizade muito estreita, 
travada em torno de Courbet (eles se encontram em L'atelier) e das tro-
cas misticas das "quartas-feiras", sobreviveni ao desacordo sabre 0 
"realismo" . 

Nos anos 1850, a posicao e ocupada pela segunda boemia, ou pelo 
menos pela tendencia "realista" que ai se delineia e da qual Champfleury 
faz-se 0 te6rico. Essa boemia "cantante e vinosa"43 prolonga 0 circulo 
do Corsaire-Satan. Reune-se na margem esquerda, na cervejaria Andler 
(e alguns anos mais tarde na cervejaria dos Martyrs), agrupando, em lor-
no de Courbet e de Champfleury, os poetas populares, pintores como 
Bonvin e A. Gautier, 0 critico Castagnary, 0 poeta fantasista Fernand 
Desnoyers, 0 romancista Hippolyte Babou, 0 editor Poulel-Malassis e its 
vezes, apesar de seus desacordos te6ricos, Baudelaire. Pelo estilo de vida 
born menino e 0 espirito de camaradagem, pelo entusiasmo e a paixao 
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r das discussoes te6ricas sabre a politica, a arte e a literatura, essa reunUia 
aberta de jovens, escritores, jornalistas, aprendizes de pintor ou estudan-
tes, baseada em encontros cotidianos em urn cafe, favorece uma ambien-
cia de exalta9ao intelectual em tudo oposta it atmosfera reservada e ex-
clusiva dos saloes. 

A solidariedade que esses "intelectuais proletar6ides" manifestam em 
rela9ao aos dominados deve sem duvida alguma coisa aos seus vinculos 
e aos seus apegos provincianos e populares: Murger era filho de urn por-
teiro alfaiate, 0 pai de Champfleury era secretario da Prefeitura em Laon, 
o de Barbara, pequeno comerciante de instrumentos musicais em Orleans, 
ode Bonvin, guarda rural, 0 de Delvau, curtidor nofaubourg Saint-Marcel 
etc. Porem I contrariamente ao que querem erer e fazer erer, eia naD e ape-
nas 0 resultado direto de uma fidelidade de disposi90eS herdadas: enraiza-se 
tambem nas experiencias associadas ao fato de ocupar, no interior do cam-
po liten\rio, uma posi9ao dominada que nao deixa de ter liga9ao, eviden-
temente, com sua posic;ao de origem e, mais precisamente, com as dispo-
si90es e 0 capital econ6mico e cultural que herdaram dela. 

Pode-se tomar a Pierre Martino esta evoca9ao das propriedades so-
ciais de Murger, representante exemplar da categoria: "Ele era filho de 
porteiro alfaiate e, por certo, destinado a carreira bern diferente da de 
redator de La Revue des Deux Mondes; foi a ambi9ao de sua mae que 
lhe valeu transpor, depois de muitas miserias, essa imprevista etapa; foi 
posta no colegio; pensava algumas vezes sem entusiasmo nessa decisao 
materna e suplicava aos pais humildes que deixassem os filhos em sua pro-
fissao. Seus estudos foram irregulares, incompletos; 0 menina nao tirou 
proveito deles; leu sobretudo poetas e come90u a escrever versos. Nunca 
pensou em refazer essa educa9ao falha; sua ignorancia foi muito grande: 
admirava com respeito e ingenuidade urn de seus amigos que lera Dide-
rot, mas nao pensava em imita-lo. Seu julgamento, mesma com a idade, 
carece de vigor: suas reflexoes, quando toca de leve as questoes sociais, 
politicas, religiosas, mesmo literarias, silo de uma singular indigencia. Onde 
teria encontrado 0 tempo e os meios de dar a seu espirito urn alimento 
serio? Desde que brigou com seu pai e refugiou-se na casa de urn dos 'Be-
bedores de Agua', esteve its voltas com a verdadeira miseria, que logo 
lhe levou a saude, mandou-o varias vezes para 0 hospital e 0 fez morrer 
aos quarenta anos, enfraquecido por priva90es. 0 sucesso de seus livros, 
depois de dez anos durissimos, nao lhe valeu mais que urn pequeno des a-
fogo, e 0 meio de viver s6 no campo. Sua experiencia do mundo foi tao 
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incompleta quanto sua educaelio; em materia de realidade, nlio conheceu 
mais que sua pr6pria vida de boemia, eo que p6de ver dos costumes cam-
poneses, ao redor de sua casa de Marlotte; assim, repetia-se muito".44 

Champfleury, amigo intimo de Murger, apresenta caracteristicas mui-
to semelhantes: seu pai e secretario da Prefeitura em Laon; sua mlie man-
tern urn pequeno comercio. Eie faz estudos muito breves, depois parte 
para Paris, onde consegue urn emprego modesto com representantes no 
comercio livreiro. Constitui com camaradas de restaurante 0 cenaculo dos 
"Bebedores de Agua". Escreve em L 'Artiste e no Corsaire (sobretudo cri-
ticas de arte). Em 1846, entra para a Sociedade dos Homens de Letras. 
Escreve folhetins em magazines serios. Em 1848, refugia-se em Laon mas 
recebe duzentos francos do govemo provis6rio. De volta a Paris, nos 
anos 1850, freqiienta Baudelaire e Bonvin, seus amigos de longa data, e 
tambem Courbet. Escreve muito para viver (romances, criticas, ensaios 
eruditos). Imp6e-se como 0 "chefe dos realistas", 0 que Ihe vale aborre-
cimentos com a censura. Oraeas a Sainte-Beuve, obtem em 1863 0 privi-
legio do Teatro dos Funambulos (mas por pouco tempo). Em 1872, toma-
se conservador do museu de Sevres.45 

Ainda que se definam por sua recusa das duas posie6es polares, aque-
les que vlio pouco a pouco inventar 0 que sera chamado de "arte pela 
arte" e, ao mesma tempo, as flormas do campo litenirio tern em COrnum 
com a arte social e com 0 realismo a oposielio violenta it burguesia e it 
arte burguesa: seu culto da forma e da neutralidade impessoal os faz apa-
recer como os defensores de uma definielio "imoral" da arte, sobretudo 
quando, como Flaubert, parecem p6r sua pesquisa formal a servieo de 
urn rebaixamento do mundo burgues. A palavra "realismo", sem duvida 
quase tao vagamente caracterizada, nas taxinomias da epoca, quanto tal 
ou qual de seus equivalentes de hoje (como "esquerdista" ou radical), 
permite englobar na mesma condenaelio nao apenas Courbet, alvo ini-
cial, e seus defensores, com Champfleury it frente, mas tambem Baude-
laire e Fiaubert, em suma, todos aqueles que, pelo fundo ou a forma, 
parecem ameaear a ordem moral e, por ai, os pr6prios fundamentos da 
ordem estabelecida. 

No processo de Fiaubert, 0 requisit6rio do substituto Pinard denun-
cia a "pintura realista" e invoca a moral que "estigmatiza a literatura 
realista"; 0 advogado de Fiaubert e obrigado a reconheeer em sua defesa 
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que seu cliente pertence it "escola realista". Os considerandos do julga-
mento retornam os termos da acusa-;ao por duas vezes e insistem no "rea-
lismo vulgar e freqiientemente chocante da pintura dos caracteres" .46 Da 
mesma maneira, nos considerandos da das Flores do mal, le-
se que Baudelaire tornou-se culpado de urn "realismo grosseiro e of ens i-
vo ao pudor" que conduz it dos sentidos".47 Muitos debates 
hist6ricos, especialmente a prop6sito da arte, mas tam bern de outras coi-
sas, ver-se-iam esclarecidos ou, mais simplesmente, anulados se se pudes-
se trazer it luz, em cada caso, 0 universo completo de distin-
tas e por vezes opostas que as conceitos em questao, "realismo", "arte 
social", "idealismo", "arte pela arte", recebem nas Iutas sociais no inte-
rior do campo em seu conjunto (onde funcionam muitas vezes, na ori-
gem, como enuncial,;oes denunciadoras, como insultos, como aqui a no-

de realismo) ou no interior do subcampo daqueles que se valem deles 
como de urn emblema (como os diferentes defensores do "realismo", em 
literatura, em pintura, no teatro etc.). Sem esquecer que 0 sentido dessas 
palavras que a diseussao te6rica eterniza des-historicizando-as (sendo es-
sa que e muitas vezes 0 simples efeito da ignoranCia, 
uma das maiores do debate dito "te6rico ") muda incessante-
mente no decorrer do tempo, como mudam os campos de lutas corres-
pondentes e as de entre os usuarios dos conceitos consi-
derados, que sem duvida nunca ignoram tao completamente a hist6ria 
anterior das taxinomias que utilizam como quando eonstroem genealo-
gias mais poI/ticas que cientifieas tendo em vista conferir simb6Iica 
aos sellS usas presentes. 

Mas, em urn sentido, como testemunham os processos de que foram 
objeto, e dos quais estariamos errados em subestimar a seriedade, os de-
fensores da "arte pura" vao muito mais longe que seus companheiros de 
estrada, aparentemente mais radicais: 0 desprendimento esteta que, co-
mo se vera, constitui 0 verdadeiro principio da simb6Iica que 
operam leva-os a romper com 0 eonformismo moral da arte burguesa sem 
cair nessa outra forma de complacencia etica ilustrada pelos defensores 
da "arte social" e pelos pr6prios "realistas" quando, por exemplo, exal-
tam a "virtude superior dos oprimidos", conferindo ao povo, como 
Champfleury, "urn sentimento das grandes coisas que 0 torna superior 
aos melhores juizes" .48 

Isso posto, e incerta a fronteira entre 0 espirito de ironi-
ca e de transgressao impertinente, correlativo a uma abertura moderada 
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II vanguarda liten,ria, que caracteriza os primeiros, e 0 espirito de contes-
mais radical politica do que esteticamente, afirmado pelos segun-

dos. Sem duvida, depois do golpe de Estado, as de estito de 
vida associadas a origem social continuada pela no campo favo-
recem a de grupos distintos (de urn lado, com 0 Divan Le 
Peletier, 0 Paris e La Revue de Paris, que reunem escritores ja mais ou 
menos consagrados e dedicados a arte pela arte, Banville, adotado pelas 
maiores revistas, Baudelaire, Asselineau, Nerval, Gautier, Planche, os ir-
maos da Madel/me, Murger, que se tornou celebre, Karr, De Beauvoir, 
Gavarni, os Goncourt etc., e, do outro, a cervejaria Andler e a cervejaria 
dos Martyrs, que agrupam os "realistas", Courbet, Champ fleury, Che-
navard, Bonvin, Barbara, Desnoyers, P. Dupont, G. Mathieu, Duranty, 
Pelloquet, Valles, Montegut, Poulet-Mallassis etc.); contudo, os dois gru-
pos nao estao rigorosamente separados e sao freqiientes as passagens de 
urn ao outro: Baudelaire, Poulet-Malassis, Ponselet, politicamente mais 
a esquerda, fazem freqiientes incursoes a cervejaria Andler, assim como 
Chenavard, Courbet, Valles ao Divan Le Peletier. 

Mais do que uma completamente pronta, que bastaria ocu-
par, como aquelas que, atraves das sociais que cumprem ou rei-
vindicam, estao baseadas na pr6pria 16gica do funcionamento social, a 
"arte pela arte" e uma posirao par construir, desprovida de qualquer equi-
valente no campo do poder, e que poderia ou deveria nao existir. Embo-
ra esteja inscrita em estado potencial nO pr6prio das ja 
existentes e alguns poetas romiinticos jll the tenham delineado a exig@ncia, 
aqueles que pretendem ocupa-Ia nao a podem fazer existir senao cons-
truindo 0 campo no qual poderia encontrar lugar, ou seja, revolucionan-
do urn mundo da arte que a exclui, de fato e de direito. Portanto, preci-
sam inventar, contra as posicoes estabelecidas e seus ocupantes, tudo que 
a define propriamente, e em primeiro lugar essa personagem social sem . 
precedente que e 0 escritor ou 0 artista moderno, pro fissional em tempo 
integral, consagrado ao seu trabalho de maneira total e exclusiva, indife-
rente as exig@ncias da politica e as da moral e nao reconhecen-
do nenhuma outra que nao a norma especifica de sua arte. 

A DUPLA RUPTURA 

Os ocupantes dessa contradit6ria estao destinados a opor-
se, sob dois aspectos diferentes, as diferentes estabelecidas e, com 
isso, a tentar conciliar 0 inconcilicivel, ista e, as dais principios opostos 
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que comandam essa dupla recusa. Contra a "arte Iiti!" variante oficial e 
conservadora da "arte social", daqual Maxime du Camp, amigo pr6ximo 
de Flaubert, era urn dos mais not6rios defensores, e contra a arte burgue-
sa, veiculo inconsciente ou consenciente de uma doxa etica e politica, eles 
querem a Iiberdade etica, ou mesmo a provoca9ao profetica; pretendem, 
sobretudo, afirmar a distancia com rela9ao a todas as institui90es, Estado, 
Academia, jornalismo, mas sem se reconhecer por isso no abandono es-
pontanelsta dos boemios que tambem se val em desses valores de indepen-
dencia, mas para legitimar transgressoes sem conseqiiencias propriamente 
esteticas, ou puras e simples regressoes a facilidade e it "vulgaridade". 

Se recusam a vida burguesa a que estavam prometidos, ou seja, a 
uma s6 vez a carreira e a familia, nao e para trocar uma escravidao por 
outra ao aceitar, a maneira de Gautier ou de tantos outros, as servidoes 
da industria Iiteniria e do jornalismo, ou para se colocar a servi90 de uma 
causa, por mais nobre e generosa que seja. Nesse sentido, a atitude politi-
ca de Baudelaire, especialmente em 1848, e exemplar: nao luta pela repu-
blica, mas pela revolu9ao, que ama como tal em uma especie de arte pela 
arte da revoIta e da transgressao. Em sua preocupa9ao de situar-se na ver-
tical das a1ternativas ordinarias, de as superar sobrevoando-as, eles im-
poem a si pr6prios uma extraordimlria disciplina, mas deliberadamente 
assumida, contra as facilidades que se concedem seus adversarios de to-
dos os partidos. Sua autonomia consiste em uma obediencia Iivremente 
escolhida, mas incondicional, as novas leis que inventam e que preten-
dem fazer triunfar na republica das letras. 

Por conseguinte, estao destinados a sentir com uma intensidade re-
dobrada as contradi90es inerentes a condi9ao de "parentes pobres" da 
familia burguesa que esta inscrita na posi9ao dominada que 0 campo de 
produ9ao cultural ocupa no seio do campo do poder. (Significa dizer que 
se pode imputar a essa posi9ao 0 essencial do que Sartre, no caso de Flau-
bert, atribui a rela9ao com a familia e com a cIasse de origem.) E talvez 
nao seja excessivo ver no poema significativamente intitulado "0 heau-
tontimoroumenos" ("aquele que pune a si proprio") uma expressao sim-
b6lica da extraordinaria tensao resultante da rela9ao contradit6ria de 
participa9ao-excIusao que Iiga Baudelaire aos dominantes e aos dominados: 

Eu sou a ferida e 0 punhal! 
Eu sou 0 rosto e a bofetada! 
Aroda e a carne [acerada. 
Carrasco e a v(tima a/inal.· 

(*) Trad. de Jannil Almansur Haddad, ed. Cfrculo do Livro. 

96 



Para quem suspeitasse de que fO[l;o 0 texto (falta que se releva co-
mumente aos interpretes inspirados), citarei estas palavras em que nao 
se teria razao de ver uma simples provoca9ao do cinismo esteta (0 que 
tambem sao) e nas quais Baudelaire, depois da revolu9ao de 1848, identi-
fica-se com os dois campos: ''Teria desejado ser altemadamente carrasco 
e vitima, para saber as sensac;oes que se experimentam nos dais casas". 

A pr6pria estetica de Baudelaire encontra sem duvida seu principio 
na dupla ruptura que ele realiza e que se manifesta espedalmente em uma 
especie de exibi9ao permanente de singularidade paradoxal: 0 dandismo 
nilo e apenas vontade de aparecer e de impressionar, ostenta9ao da dife-
ren9a ou mesmo prazer de desagradar, inten9ilo concertada de descon-
certar! de escandalizar, pela voz, 0 gesto, a brincadeira sarcastica; e tam-
bern e sobretudo uma postura etica e estetica inteiramente voltada para 
uma cultura (e nilo urn culto) do eu, ou seja, para a exalta9ilo e a concen-
tra9ao das capacidades sensiveis e intelectuais. A aversao pelas formas 
desgastadas do romantismo, que grassam na escola do born senso - por 
exemplo, quando urn Emile Augier instaura-se como defensor de uma poe-
sia consagrada aas "sentimentos verdadeiros", ista e, as sas paixDes do 
amor pela familia e a sociedade -, e urn elemento importante na conde-
na9ilo do improviso e do lirismo em favor do trabalho e da pesquisa; mas, 
ao mesmo tempo, a recusa das transgressoes faceis, instaladas no mais 
das vezes no plano etico, esta no principio da vontade de empregar con-
ten9ao e metodo ate nessa forma controlada de liberdade que e 0 "culto 
da sensa9ilo multiplicada". 

E nesse lugar geometrico dos contnirios, que nilo tern nada de urn 
"meio-termo" it maneira de Victor Cousin, que se situa tambem Flau-
bert, assim como Qutros, muito diferentes entre si e jamais se constituin-
do verdadeiramente como grupo, os Gautier, Leconte de Lisle, Banville, 
Barbey d' Aurevilly etc.49 E citarei apenas uma particularmen-
te exemplar dessas duplas recusas que se encontram em todos os domi-
nios da existencia, desde a politica ate a estetica propriamente dita, e cuja 
f6rmula poderia ser enunciada assim: detesto X (urn escritor, uma ma-
neira, urn movimento, uma teoria etc., aqui, 0 realismo, Champfleury), 
mas nao detesto menos 0 oposto de X (aqui 0 falso idealismo dos Augier 
au dos Ponsard, que, como eu, op5em-se a X, ista e, ao realismo e a 
Champfleury; mas tambem, por outro lado, ao romantismo, como Champ-
fleury): K"Acreditam-me enamorado do real, ao passe que 0 execro. Pois 
foi na aversilo do realismo que realizei esse romance. Mas nilo detesto me-
nos a falsa idealidade, pela qual somos todos logrados nos tempos que 
carrem".50 
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Essa f6rmula geradora, que e a forma transformada das proprieda-

des contradit6rias da posi,iio, permite chegar a uma compreensao verda-
deiramente genetica de muitas das particularidades das tomadas de posi-
,ao dos ocupantes dessa posi,iio, compreensiio recriadora que niio tern 
nada de uma forma qualquer de empatia projetiva. Penso, por exemplo, 
em seu neutralismo politieo, que se manifesta em rela,oes e em amizades 
perfeitamente ecl<,tieas e associa-se a recusa de todo compromisso ("A 
imbecilidade", segundo as palavras celebres de Flaubert, "consiste em 
querer concluir"), de toda consagra,iio oficial ("As honras desonram", 
diz ainda Flaubert) e sobretudo de toda especie de prega,iio etica ou poli-
tiea, trate-se de glorificar os valores burgueses ou de instruir as mass as 
nos principios republicanos ou socialistas. 

A preocupa,iio de manter-se a distancia de todos os lugares sociais 
(e dos lugares-comuns nos quais comungam aqueles que os ocupam) im-
poe a recusa de regular-se pelas expectativas do publico, de segui-Ias ou 
de antecipa-Ias, como fazem os autores de pe,as de sucesso ou de folhe-
tins. Flaubert, que sem duvida leva mais longe que qualquer outro esse 
parti pris de indiferen,a, reprova Edmond de Goncourt por ter-se dirigi-
do ao publico, no prefacio dos Freres Zemganno [!rmiios Zemganno], para 
explicar-Ihe as inten,oes estetieas da obra: "Que necessidade tinha de fa-
lar ao publico? Ele niio e digno de nossas confidencias" .51 E escreve a 
Renan, a prop6sito da Priere sur I'Acropole [Prece sobre Acr6polel: "Niio 
sei se existe em frances uma mais bela pagina de prosa! [ ... 1 E esplendido 
e estou certo de que 0 burgues niio compreende patavina. Tanto me-
lhor!" . 52 Quanto mais 0 artista afirma -se como tal ao afirmar sua auto-
nomia, mais constitui 0 "burgues", no qual se engloba, com Flaubert, 
"0 burgues de avental e 0 burgues de sobrecasaca" , como "be6cio" ou 
"filisteu", incapaz de amar a obra de arte, de apropriar-se dela realmen-
te, isto e, simbolicamente. 

"Compreendo, na palavra burgues, os burgueses de avental assim 
como os burgueses de sobrecasaca. N6s e apenas n6s, isto e, os letrados, 
e que somos 0 povo ou, melhor dizendo, a tradi,iio da humanidade. "53 
Ou ainda: "Sim, serei xingado, conte com isso. Salammb6 chateara os 
burgueses, quer dizer, todo mundo ... ". 54 "as burgueses eram mais ou 
menos todo mundo, os banqueiros, os agentes de cambio, os notarios, 
os negociantes, os lojistas e os outros, quem quer que niio fizesse parte 
do misterioso cenaculo e ganhasse prosaicamente a vida. "55 Se os artis-
tas puros sao levados por sua aversiio pelo "burgues" a proclamar sua 
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solidariedade com aqueles que sao proscritos pela brutalidade dos inte-
resses e dos preconceitos, 0 baemia, 0 saltimbanco, 0 nobre arruinado, 
a criada de grande COra9aO e a prostituta, especie de figura simb6lica da 
rela9aO do artista com 0 mercado, podem tambem ser levados a aproxi-
mar-se do "burgues" quando se sentem pela boemia. 56 

o horror pelo burgues alimenta-se, no pr6prio seio do mierocosmo 
artistico, horizonte primeiro de todos os conflitos estetieos e politicos, da 

do "artista burgues" que, por seus sucessos e sua notoriedade, 
compensa9iio, quase sempre, de seu servilismo em rela9iio ao publico e 
aos poderes, lembra a possibilidade, sempre oferecida ao artista, de fazer 
comercio da arte ou de fazer-se 0 organizador dos prazeres dos podero-
sos, it maneira de Octave Feuillet e de seus amigos: "Existe uma coisa 
mil vezes mais perigosa que os burgueses", diz Baudelaire em Les curio-
sites esthtftiques [As curiosidades estetieas], "e 0 artista burgues, que foi 
criado para interpor-se entre 0 artista e 0 genio, que os oculta urn ao ou-
tro". Mas aos artistas "puros" sao tambem levados, por sua 
muito exigente do trabalho artistico, a consagrar ao proletariado litera-
rio urn desprezo de profissionais que esta sem duvida no principio da re-
presenta9iio que tern de "popula9a". Os Goncourt denunciam, em seu 
Journal, "a tirania das cervejarias e de boemia com rela9ao a todos os 

. trabalhadores decentes", e opoem Flaubert aos "grandes homens da boe-
mia", como Murger, para justificar sua convic\=ao de que lee preciso ser 
urn homem honesto e urn burgues honrado para ser urn homem de talen-
to". Quanto a Baudelaire e Flaubert, que a percep9ao dominante, no cam-
po e fora do campo, classifica, bern a despeito deles, entre os "realistas", 
opoem-se ao vago humanismo dos defensores da arte social e dos realis-
tas proudhonianos, pelo rigor de sua etica profissional, que os leva a re-
cusar identificar a liberdade it negligencia, e pelo aristocratismo de sua 
etiea pessoal, que lhes inspira 0 mesmo horror por todas as formas de 
jarisa(smo, conservador ou progressista. Por exemplo, e assim que, quando 
Hugo lhe escreve que "jamais disse a Arte pela arte", mas "a Arte pelo 
Progresso", Baudelaire, que em uma carta it sua mae fala dos Miserables 
[Misenlveis] como de urn "livro imundo e inepto", redobra seu desprezo 
pelo sacerd6cio politieo do mago romiintieo. Depois do periodo militan-
te de 1848, junta-se a Flaubert em urn desencanto que conduz it recusa 
de qualquer inser9ao no mundo social e it condena9ao indiferenciada de 
todos aqueles que of ere cern sacrificio ao culto das boas causas, como Geor-
ge Sand, seu pesadelo. Poe-se de acordo com ele para infamar os defen-
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sores do "catolicismo social", acasalamento monstruoso, para citar li-
vremente uma carta de Flaubert a George Sand, da "Imaculada Concei-
cao e das marmitas openirias" ,57 

"Acabo de engolir Lamennais, Saint-Simon, Fourier; e retomo Proud-
hon de ponta a ponta. [ ... ] Ha uma coisa not.lvel e que os liga a todos: 
e 0 6dio da liberdade, 0 6dio da Revolu,ao Francesa e da filosofia. Sao 
todos sujeitos da Idade Media, espiritos mergulhados no passado. E que 
pedantes! Que doutorais! Seminaristas levemente embriagados ou conta-
dores em delirio. Se nao tiveram sucesso em 1848, e que estavam fora da 
grande corrente tradicional. 0 socialismo e uma face do passado, como 
o jesuitismo e outra. 0 grande mestre de Saint-Simon era 0 sr. de Maistre 
e nao se disse tudo que Proudhon e Louis Blanc tomaram a Lamen-
nais. "s8Lembramo-nos que, em A educacao sentimental, Flaubert englo-
ba no mesmo desprezo os conservadores apegados it ordem burguesa e 
os reformadores apaixonados por quimeras. Baudelaire, tambem aqui, 
mostra-se muito mais radical que Flaubert; especialmente a prop6sito de 
George Sand: imbecil, pesada, faladora, "tem nas ideias morais a mes-
ma profundidade dejulgamento [ ... ] que as zeladoras e as manteudas"; 
"te6loga do sentimento", "suprime 0 inferno por amizade pete genero 
humano". Ele costuma denunciar "a heresia do ensinamento" que pre-
tende que 0 objetivo da poesia seja "um ensinamento qualquer". Acusa 
tambem violentamente Veuillot, que atacara a arte pela arte e sobre 0 
qual diz que e "utilitario como um democrata" ,59 

UM MUNDO ECONOMICO AS A VESSAS 

A revolu,ao simb6lica pela qual os artistas libertam-se da demanda 
burguesa recusando reconhecer qualquer outro mestre que nao sua arte 
tem por efeito fazer desaparecer 0 mercado. De fato, e\es nao podem triun-
far do "burgues" na luta pelo dominio do sentido e da fun,ao da ativi-
dade artfstica sem 0 anular ao mesmo tempo como cliente potencial. No 
momenta em que afirmam, com Flaubert, que "uma obra de arte [ ... ] 
e inapreciavel, nao tem valor comercial, nao pode ser paga", que e sem 
pret,:o, ou seja, estranha it logica ordinaria da economia ordinaria, 
descobre-se que e efetivamente sem valor comercial, que nao tem merca-
do. A ambigiiidade da frase de Flaubert, que diz as duas coisas ao mes-
mo tempo, obriga a descobrir essa especie de mecanismo infernal, que os 

100 



, 

l 

artistas instalam e no qual se veem presos: criando eles pr6prios a neces-
sidade que faz sua virtude, podem sempre ser suspeitos de fazer da ne-
cessidade virtude. 

Flaubert sentiu muito bern 0 principio da nova economia: "Quando 
nao nos dirigimos it multidao, e justo que a multidao nao nos pague. Ii 
economia politica. Ora, sustento que uma obra de arte digna desse nome 
e feita com consciencia e inapreciavel, nae tern valor comercial, pade 
ser paga. Conclusao: se 0 artista nao tern rendas, deve morrer de fome! 
Acha-se que 0 escritor, porque nao recebe mais pensoes dos grandes, e 
muita mais livre, mais nobre. Toda a sua nobreza social agora consiste 
em ser 0 igual de urn vendeiro. Que progresso!". 60 "Quanto mais se poe 
consciencia em seu trabalho, menos se lira lucro dele. Sustento esse axio-
rna com a cabe,a sob a guilhotina. N6s somos openlrios de luxo; ora, 
ninguem e bastante rico para pagar-nos. Quando se quer fazer dinheiro 
com sua pena, e preciso fazer jornalismo, folhetim au teatIO. "61 

Essa antinomia da arte moderna como arte pura manifesta-se no fato 
de que, it medida que a autonomia da produ,ao cultural aumenta, ve-se 
aumentar tambem 0 intervalo de tempo que e necessario para que as obras 
cheguem a imp or ao publico (a maior parte de tempo contra os criticos) 
as normas de sua pr6pria percep,ao, que trazem consigo. Essa defasa-
gem temporal entre a oferta e a procura tende a tornar-se uma caracteris-
lica estrutural do campo de produ,ao restrita: nesse universo economico 
propriamente antieconomico que se instaura no p6lo economicamente 
dominado, mas simbolicamente dominante, do campo literario, em poe-
sia com Baudelaire e os parnasianos, no romance com Flaubert (apesar 
do sucesso de escandalo, e baseado em urn mal-entendido, de Madame 
Bovary), os produtores podem ter como clientes, pelo menos a curto pra-
za, apenas seus concorrentes (assim, sob 0 Imperio, com a instaural,;ao 
da censura, quando as grandes revistas se fecham aas jovens escritores, 
assiste-se a uma prolifera,ao de pequenas revistas, na maior parte desti-
nadas a uma existencia efemera, cujos leitores recrutam-se sobretudo en-
tre os colaboradores e seus amigos). Precisam aceitar, entao, todas as con-
seqiiencias do fato de que podem contar apenas com uma remunera,ao 
adiada, a diferen9a dos "artistas burgueses", que esHio certos de uma clien-
tela imediata, ou dos produtores mercemirios de literatura comercial, co-
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mo os autores de vaudevilles ou de romances populares, que podem tirar 
grandes rendimentos de sua produ,ao enquanto garantem uma reputa-
,ao de escritor social ou mesmo socialista, como Eugene Sue. 

Eugene Sue e sem duvida urn dos primeiros, se nao 0 primeiro, a ter, 
mais inconsciente que conscientemente, tentado compensar 0 descredito 
que se liga ao sucesso "popular" invocando uma vaga filosofia socialis-
tao 0 interesse extraordinario que despertara ao aplicar os procedimentos 
do romance hist6rico it pintura das classes dominadas, e ao oferecer as-
sim aos abonados burgueses do Constitutionnei um forma renovada de 
exotismo, tinha tambem seu avesso nas acusa,oes de imoralidade e de aten-
tado ao bom gosto que the eram freqiientemente dirigidas. 0 "socialis-
rno", como em Champfleury 0 realismo, permite basear 0 "romance de 
costumes" popular em uma especie de partido a um s6 tempo estetico 
e politico; 0 que vale a Eugene Sue, a crer em Champfleury, ser lido pelos 
burgueses a titulo de "romancista moral". 

Alguns escritores, como Leconte de Lisle, chegam ao ponto de ver 
no sucesso imediato "a marca de uma inferioridade intelectual". E a mis-
tica cristista do "artista maldito", sacrificado neste mundo e consagrado 
no outro, e sem duvida apenas a transfigura,ao em ideal, ou em ideolo-
gia profissional, da contradi,ao especifica do modo de produ,ao que 0 

artista puro visa instaurar. Estamos, com efeito, ern urn mundo econo-
mico as avessas: 0 artista s6 po de triunfar no terreno simb6lico perdendo 
no terreno economico (pelo menos a curto prazo), e inversamente (pelo 
menos a longo prazo). 

E essa economia paradoxal que, de maneira tambem muito parado-
xal, confere todo 0 seu peso as propriedades economicas herdadas e, em 
particular, it renda, condi,ao da sobrevivencia na ausencia de mercado. 
Em termos mais gerais, e contra a representa,ao mecanicista da influen-
cia das determina,oes sociais aceita com muita freqiiencia pela hist6ria 
social ou pela sociologia da arte e da literatura, os efeitos provaveis das 
propriedades que estao associadas aos agentes, seja no estado objetiva-
do, como 0 capital economico e a renda, seja no estado incorporado, 
como as dispos;,oes constitutivas do habitus, dependem do estado do cam-
po de produ,ao. Em outras palavras, as mesmas disposi,oes podem en-
gendrar tomadas de posi,ao muito diferentes, ou mesmo opostas, por 
exemplo, no terreno politico ou religioso, segundo os estados do campo 
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(e isso, por vezes, nos limites de uma vida, como testemunham as nume-
rosas conversoes eticas ou politicas que os anos 1840 a 1880 permitiram 
observar). 

Isso condena a a fazer da origem social urn principio expli-
cativo independente e trans-hist6rico a maneira, por exemplo, daqueles 
que estabelecem uma oposi9ao universal entre escritores patricios e escri-
tores plebeus. Se e preciso combater incessantemente a a redu-
zir a explica9ao pela relarao entre um habitus e um campo a explica9ao 
direta e mecanica pela "origem social", e sem duvida porque essa forma 
de pensamento simplista e encorajada pelos habitos da polemica ordimi-
ria que faz urn grande uso do insulto geneal6gico ("Filho de ") 
e pelas rotinas da pesquisa, tanto monogr:ifica ("0 homem, a obra") quan-
to estatistica. 

Como em A educarao sentimental, os "herdeiros" detem uma van-
tagem decisiva quando se trata de arte pura: 0 capital economico herda-
do, que liberta das sujei90es e das urgencias da demanda imediata (as do 
jomalismo, por exemplo, que oprimem urn TMophile Gautier) e da a pos-
sibilidade de "resistir" na ausencia de mercado, e urn dos fatores mais 
importantes do exito diferencial dos empreendimentos de vanguarda e de 
seus investimentos a fundo perdido, ou a longuissimo prazo: "Flaubert", 
dizia Theophile Gautier a Feydeau, "teve mais espirito do que n6s, [ ... J 
teve a de vir ao mundo com urn patrimonio qualquer, coisa 
que e absolutamente indispensavel a qualquer urn que queira fazer arte" . 
Flaubert nao 0 teria desmentido, ele que, no momento da morte do "born 
Theo", escrevia a Feydeau para que tomasse a explora9ao de que fora 
objeto durante toda a sua vida como principio de uma biografia concebi-
da como uma "vingan9a". E nao ha melhor ilustra,ao da condi9ao de 
"operario literario" vivida por Gautier, obrigado, desde 1837, a produ-
zir todas as semanas suas resenhas teatrais para La Presse, do que os con-
flitos que 0 opuseram a Emile de Girardin, diretor desse jomal, especial-
mente por ocasiao de sua viagem a Espanha, ou 0 que escreve Maxime 
du Camp a respeito de sua estadia no Oriente: "Cada uma de suas etapas 
contava-se pelas paginas de manuscrito que ele enviava ao seujomal: ava-
liava os quilometros pelo numero de linhas que the custavam" .62 

E ainda 0 dinheiro (herdado) que assegura a liberdade em rela9iio 
ao dinheiro. Tanto mais que, ao dar certezas, garantias, redes de prote-
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9ao, a fortuna confere a audacia para qual sorri a fortuna - em materia 
de arte mais, sem duvida, que em qualquer outra coisa. Ela evita para 
as escritores "puros" as comprometimentos aos quais a ausencia de ren-
da os expoe, como testemunham a famosa pensao de Leconte de Lisle 
ou as diligencias de Flaubert em favor de seu amigo Bouilhet, menos afor-
tunado que ele: "Agora, quanto Ii questao do viver. Prometo-Ihe que a 
sra. Str[oehlin] podera muito bern pedir para voce ao imperador em pes-
soa a colocariio que quiser. Fique de olho em uma, nas proximas tres se-
manas, procure. Pe9a discretamente 0 atestado de servi90s prestados de 
seu pai. Veremos. Poderlamos pedir uma pensao, mas voce precisaria pa-
gar isso em moeda do seu oficio, ista e, em cantatas, epital§.mios etc., 
nao, nao" ,63 

Mas Flaubert tambem tern razao de indignar-se contra essa "cantile-
na comoda" ("voce e feliz de poder trabalhar sem se apressar, gra9as as 
suas rendas") que seus colegas Ihe "jogam na cara" . Embora nao haja 
duvida de que a liberdade objetiva em rela9ao aos poderes temporais e 
aos poderosos assegurada pela renda favorece a liberdade subjetiva, nao 
e menos verdade que ela nao e uma condi9ao necessaria e menos ainda 
suficiente da independencia, ou da indijerenra para com as sedu90es mun-
danas, mesma as mais especificas, como os elogios da critica e as suces-
sos literarios, que so pode ser assegurada pelo investimento sem reservas 
em urn verdadeiro projeto intelectual: "0 sucesso, 0 tempo, 0 dinheiro 
e a impressiio estao relegados no fundo de meu pensamento a horizontes 
muito vagos e perfeitamente indiferentes. Tudo isso me parece infantil 
e indigno (repito a palavra, indigno) de vos perturbar a cabe9a. A impa-
ciencia que tern os homens de letras de ver-se impressos, representados, 
conhecidos, elogiados espanta-me como uma loucura. Isso me parece ter 
tantas rela90es com seu trabalho quanto 0 jogo de domino ou a politica. 
Ai esta. Todo mundo pode fazer como eu. Trabalhar com a mesma lenti-
dao e melhor. E preciso apenas se desembara9ar de certos gostos e privar-se 
de algumas satisfa90es. Eu nao sou de modo algum virtuoso, mas conse-
qiiente. E, embora tenha grandes necessidades (das quais nao digo pala-
vra), antes me tomaria vigilante em urn colegio que escrever quatro Ji-
nhas por dinheiro" ,64 

Talvez se tenha ai, para aqueles que 0 reciamam, urn criterio bastan-
te indiscutivel do valor de toda produ9ao artistica e, mais amplamente, 
intelectual, a saber, 0 investimento na obra que pode avaliar-se pelos custos 
em esfor90s, em sacrificios de todo tipo e, definitivamente, em tempo, 
e que vai de par, por isso, com a independencia em rela9ao as for9as e 
as sujeic;oes que se exercem do exterior do campo OU, pior, do interior, 
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como as da moda ou as press5es do conformismo etico ou logi-
co - por exemplo, com as problematicas obrigatorias, os temas impos-
tos, as fafmas de expressao aceitas etc. 

POSI<;OES E DISPOSI<;OES 

Entao, e apenas quando se caracterizaram as diferentes que 
se pode voltar aos agentes singulares e its diferentes propriedades pessoais 
que os predisp5em mais ou menos a ocupa-Ias e a realizar as potencialida-
des que ai se acham inscritas. E notavel que 0 conjunto dos defensores de f 
"arte pela arte" , que estao objetivamente muito proximos por suas tomadas " ' 
de politicas e esteticas65 e que, sem formar propriamente urn gru- " 
po, estao ligados por de estima mutua e, as vezes, de amizade, 
sao tambem muito proximos por sua trajetoria social (como 0 eram tambem 
entre si, como se viu, as defensores da "arte social" ou da "arte burguesa"). 

Assim, Flaubert e Fromentin sao filhos de grandes medicos de pro-
vincia, Bouilhet e tambem filho de urn medico, mas de menor envergadu-
ra (e que morreu jovem), Baudelaire e filho de urn chefe de gabinete na 
Camara dos Pares, que se pretendia tambem pintor, e enteado de urn ge-
neral, Leconte de Lisle e filho de urn grande agricultor de La Reunion, 
enquanto Villiers de L'Isle-Adam e oriundo de uma antiquissima nobre-
za e Theodore de Banville, Barbey d' Aurevilly e os Goncourt de familias 
de pequena nobreza provincial. as bi6grafos notam, a proposito de va-
rios deles, que seus pais "queriam para eles uma alta social" -
o que explica, sem duvida, que quase todos tenham ou con-
cluido estudos de direito (como Frederic ... ): eo caso de Flaubert, de Ban-
ville, de Barbey d'Aurevilly, de Baudelaire e de Fromentin. 

Burguesia com talentos e nobreza de tern em comum favo-
recer dispos195es aristocraticas que levam esses escritores a sentir-se igual-
mente afastados das demagogicas dos defensores da "arte 
social", que identificam com a plebe jornalistica da boemia,66 e dos di-
vertimentos faceis dos "artistas burgueses" que, oriundos, na maior par-
te, da burguesia de negocios, nao passam para eles de mercadores do tem-
plo, muito babeis na arte de recuperar, caricaturando-os, os valores da 
grande romantica. 

Estando mais ou menos igualmente providos de capital econ5mico 
e de capital cultural, os escritores saidos das pos195es centrais no seio do 
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campo do poder (como os filhos de medicos ou de membros das profis-
soes "intelectuais" as quais a linguagem da epoca dava 0 nome de "ca-
pacidades") parecem predispostos a ocupar uma posi,ao hom610ga no 
campo literario. Assim, it dupla orienta,ao dos investimentos de Achille-
Cleophas, pal de Flaubert, que se dirigem a uma s6 vez it educa,ao dos 
filhos e it propriedade fundiaria, corresponde a indetermina,ao do jovem 
Gustave, defrontado com 0 embara,o da escolha entre futuros equipro-
vaveis: "Restam-me ainda os grandes caminhos, as [atas prontas, as rou-
pas para vender, os cargos, mil buracos que se tapam com imbecis. Serei 
entao tapa-buraco na sociedade, ai ocuparei meu lugar. Serei um homem 
honesto, serio e todo 0 resto, se voce quiser, serei como qualquer Dutro, 
como convem, como todos, um advogado, um medico, um subprefeito, 
um notario, um procurador judicial, um juiz tal equal, uma idiotice co-
mo todas as idiotices, um homem do mundo ou de gabinete, 0 que e ain-
da mais imbecil" ,67 

o leitor de L 'idiot de la jamille [0 idiota da familia] nao fica pouco 
surpreso quando, em uma carta de Achille-Cleophas a seu filho, as consi-
dera,oes rituais, mas nao sem pretensao intelectual, sobre as virtudes das 
viagens tomam de subito um tom tipicamente flaubertiano, com a vitu-
pera,ao do vendeiro: "Aproveite a sua viagem e lembre-se de seu amigo 
Montalgne que afirma que se viaja para relatar principalmente os humo-
res das na-;oes e suas maneiras, e para 'esfregar e limar nossa con-
tra a de outrem'. Veja, observe e tome notas; nao viaje como um vendei-
fO nem como urn caixeiro-viajante" . 68 Esse programa para uma viagem 
literaria tal como os escritores da arte pela arte a praticaram muito e a 
pr6pria forma das referencias a Montaigne ("seu amigo"), que faz supor 
que Gustave comunicava a seu pal seus gostos Iiterarios, levam a duvidar 
de que, como sugere Sartre, a "voca,ao" Iiteniria de Flaubert tenha po-
dido encontrar sua origem na "maldi,ao paterna" e na rela,ao infeliz com 
o irmao mals velho, escolarmente mais brilhante e mais de acordo com 
a imagem paterna do sucesso;69 testemunham, em todo caso, que as in-
clina,oes do jovem Gustave sem duvida encontraram a compreensao e 
o apoio do dr. Flaubert, que, a crer nessa carta e tambem, entre outros 
indicios, na freqiiencia das referencias aos poetas em sua tese de medici-
na, nao era insensivel aos prestigios da empresa literaria. 

Mas isso nao e tudo e, com 0 risco de levar um pouco longe a busca 
da explica,ao, poder-se-ia, reinterpretando a analise de Sartre, fazer no-
tar a homologia que se estabelece entre a rela,ao do artista como' 'paren-
te pohre" com 0 "burgues" au com 0 "artista burgues" e a de 
Flaubert com seu irmao mals velho, designado por sua posi,ao de nasci-
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mento para perpetuar a linhagem burguesa continuando a honrosa car-
reira que Gustave deveria, tambem ele, abra9ar; 70 e levantar a hip6tese 
de que essa superposi9ao de determina90es redundantes p6de inclinar Flau-
bert a buscar e a produzir a posi9ao de escritor, e de escritor puro, e a 
experimentar de maneira particularmente aguda as contradi90es inscritas 
nessa posi9ao, onde elas atingem seu mais alto grau de intensidade. 

o PONTO DE VISTA DE FLAUBERT 

Nesse ponto, a analise caracteriza, de maneira generica, a posi9ao 
ocupada, entre outros, por Flaubert, do qual apreende apenas de modo 
parcial a particularidade, na falta, principalmente, de entrar na l6gica es-
peclfica da pr6pria obra, apreendida em sua genese propriamente artisti-
ca. Com efeito, acredita-se escutar Flaubert que, depois de haver censu-
rado aos crlticos de seu tempo ter simplesmente substituido a critica gra-
matica it maneira de La Harpe por uma crltica historiadora it maneira 
de Sainte-Beuve ou de Taine, perguntava: "Onde conheceis uma critica 
que se inquiete com a obra em si, de uma maneira intensa? Analisa-se 
muito finamente 0 meio em que ela se produziu e as causas que a acarre-
taram; mas a poetica insciente? de onde resulta? sua composi9ao, seu es-
tilo? 0 ponto de vista do autor? J amais! " .71 

Para aceitar 0 desafio, e preciso, tomando Flaubert literalmente, re-
constituir 0 ponto de vista artistico a partir do qual se definiu sua' 'poe-
tica insciente" e que, enquanto vista tomada a partir de um ponto do 
espa90 artistico, caracteriza-o propriamente. De maneira mais exata, e 
preciso reconstituir 0 espa90 das tomadas de posirao artisticas atuais e 
potenciais em rela9ao ao qual se construiu seu projeto artistico, e do qual 
se pode afirmar por hip6tese que e hom6logo ao espa90 das posi90es no 
pr6prio campo de produ9ao tal como foi grosseiramente evocado. Cons-
truir como tal 0 ponto de vista do autor e, se se quiser, colocar-se em 
seu lugar, mas por uma tentativa em tudo oposta a essa especie de identi-

projetiva na qual se exercita a critica "criativa". 
Paradoxalmente, apenas se pode garantir algumas possibilidades de 

participar da inten9ao subjetiva do autor (ou, se se quiser, do que em ou-
tros tempos chamei de seu "projeto criador") com a condi9ao de realizar 
o longo trabalho de objetiva9ao que e necessario para reconstruir 0 uni-
verso das posi90es no interior do qual estava situado e onde se definiu 
o que ele quis fazer. Em outras palavras, s6 se pode adotar 0 ponto de 
vista do autor (ou de qualquer outro agente), e compreende-lo - mas 
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com uma compreensao muito diferente daq}lela que possui, na pnitica, 
aquele que ocupa realmente 0 ponto considerado -, com a condir;ao de 
reapreender a situar;ao do autor no espar;o das posir;oes constitutivas do 
campo litenirio: e essa posir;ao que, com base na homologia estrutural 
entre os dois espal,;os, esta no principio das "escolhas" que esse autor opera 
em um espar;o de tomadas de posir;ao artisticas (em materia de conteudo 
e de forma) definidas, tambem elas, pelas diferenr;as que as unem e as 
separam. 

Quando Flaubert empreende escrever Madame Bovary ou A educa-
rao sentimental, situa-se ativamente, por escolhas que implicam umas tan-
tas recusas, no espar;o dos possiveis que se oferecem a ele. Compreender 
essas escolhas e compreender a significar;ao diferencial que as caracteriza 
no seio do universo das escolhas compossiveis e a relar;ao inteligivel que 
une esse sentido diferencial it diferenr;a entre 0 autor dessas escolhas e 
os autores de escolhas diferentes das suas. Para dar uma ideia mais con-
creta desse programa, pode-se citar uma carta dirigida a Flaubert, em 7 
de fevereiro de 1880, na qual Paul Alexis tenta justificar 0 prefacio que 
escreveu para uma coletanea de suas novelas: "Se cada autor tivesse feito 
o mesmo em cada uma de suas obras, e isso, com toda a sinceridade e 
ingenuidade, mesmo errando grosseiramente, que preciosa mina de in-
forma,oes para 0 critieo, para a hist6ria literaria! Exemplo: it frente de 
Madame Bovary, esta informa,ao: 'A irrita,ao produzida em mim pela 
ma escrita de Champfleury e dos pretensos realistas nao deixou de ter in-
fluencia sobre a produr;ao desta obra. Assinado: Gustave Flaubert'. Que 
luz isso nao lanr;aria sobre a hist6ria litenlria da segunda metade do secu-
10 XIX! Quantas tolices poupadas aos professores de ret6rica do futu-
ro!".72 N.a falta de dispor das respostas "sinceras e ingenuas" a urn ques-
tiomlrio met6dieo sobre 0 conjunto dos pontos de referencia, far6is ou 
contrastes, com rela,ao aos quais se definiu 0 projeto criador, nao se pode 
senao se apoiar em deciarar;oes espontaneas, e, portanto, freqiientemen-
te parciais e imprecisas, ou em indicios indiretos, para tentar reconstituir 
a um s6 tempo a parte consciente e a parte inconsciente do que orientou 
as escolhas do escritor. 

A hierarquia dos generos e, no interior destes, a legitimidade relati-
va dos estilos e dos autores e uma dimensao fundamental do espa,o dos 
possiveis. Embora ela seja a cada momento uma aposta de lutas, apresenta-
se como um dado com 0 qual se deve contar, ainda que seja para se opor 
a ele e 0 transformar. Escolhendo escrever romances, Flaubert expunha-
se a participar da condi,ao de inferioridade associada it vincular;ao a um 
genera menor. Com efeito, a romance era percebido como urn genera in-
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ferior, ou melbar, para falar como Baudelaire, "urn genera plebeu", "urn 
genero bastardo" ,73 a despeito do prestigio'reconhecido a Balzac, que, 
alias, nao gostava muito de definir suas obras como romances (quase nunca 
emprega esse termo, a nao ser para designar 0 subgenero historico it ma-
neira de Walter Scott OU uma obra filos6fico-fantastica como La peau 
de chagrin [Pele de asno]). A Academia francesa, que mantinha 0 romance 
sob suspeita, espera ate 1863 para premiar urn romancista - e se trata 
de Octave Feuillet ... 74 E 0 prefacio de Germinie Lacerteux, manifesto do 
romance realista, ainda precisa reivindicar para "0 Romance (com maius-
cuIa)" a condi<;ao de "grande forma seria". 

Mas, atraves do que investe nessa escolha, ou seja, uma defini9ao 
transformada do romance que implica uma recusa da posi9ao que Ihe e 
conferida na hierarquia dos generos, Flaubert contribui para transformar 
o romance e para transformar a representa9ao social do genero, e em pri-
meiro lugar entre seus pares - todos os romancistas de alguma ambi9ao, 
especialmente os naturalistas, tratam-no como chefe de escola. 0 reco-
nhecimento que obtem dos escritores e dos criticos mais reconhecidos e, 
por ai, no mundo dos saloes, de onde sao exclufdos, como se viu, as ro-
mancistas "realistas" e mesma os representantes mais eminentes do ge-
nero oficialmente dominante, os poetas parnasianos, permite-Ihe impor 
bern alem do campo intelectual propriamente dito 0 respeito por urn ge-
nero ja dotado de uma longa historia e de nobres pais fundadores, aque-
les que ele proprio reivindica, como Cervantes, e tambem aqueles que es-
tao em todos os espiritos cultivados, como Balzac ou Musset. E, assim, 
Gustave Planche pode escrever: "0 romance [ ... ] desafia hoje os mais 
altos cimos da filosofia e da poesia". 75 

No momento em que Flaubert empreende escrever seu primeiro ro-
mance, nao ha romancista da envergadura de Balzac, mas citam-se, em 
desordem, Octave Feuillet, Sandeau, Augier, Feval, About, Murger, 
Achard, De Custine, Barbey d' Aurevilly, Champfleury, Barbara, aos quais 
e preciso acrescentar, como observa Jean Bruneau,76 todos as romcinti-
cos de segunda ordem, hoje totalmente esquecidos, mas que foram best-
sellers, os Paul de Kock, Janin, Delavigne, Barthelemy. Nesse universo 
confuso, pelo menos aos nossos olhos, Flaubert sabe reconhecer os seus. 
Reage violentamente contra tudo que se pode chamar a "literatura de ge-
nero" - por uma analogia, que ele pr6prio sugere,77 com a pintura de 
genero -, vaudeville, romances historicos it maneira de Dumas, opera-
comiea, sem esquecer, evidentemente, os romances a maneira de Paul de 
Kock (Mon voisin Raymond [Meu vizinho Raymond], La pucel/e de Bel-
leville [A donzela de Belleville], Le barbier de Paris [0 barbeiro de Pa-
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ris] etc.), que adulam 0 publico devolvendo-Ihe sua pr6pria imagem sob 
a forma de her6is com a psicologia diretamente transcrita da vida coti-
diana da pequena burguesia. Insurge-se tambem contra as sensaborias idea-
listas e as efusoes sentimentais dos Augier ou FeuiJIet: este ultimo fani 
urn sucesso imenso, em 1858, ou seja, depois da publicaciio de Madame 
Bovary, com Le roman d'un jeune homme pauvre [0 romance de urn 
jovem pobre], relato romanesco dos infortunios de Maxime Odiot, mar-
ques de Champcey d'Hauterive, que, arruinado por seu pai e obrigado 
a ganhar a vida como administrador da familia Laroque, acaba por des-
posar a herdeira dos Laroque, depois de extravagantes peripecias. 

Mas ele nao cai, par isso, no campo dos romancistas ditos "realis-
tas", os Duranty, Champfleury (ou, no outro p610, 0 da arte burguesa, 
Feydeau, About ou Alexandre Dumas Filho), que se opoem aos mesmos 
adversarios que ele, mas que se definem sobretudo contra 0 romantismo 
e contra todos os grandes profissionais da literatura, entre os quais pre-
tende classificar-se: "Para quase todos, a ausencia de estudos classicos 
fazia com que, niio sabendo 0 que e a metafisica, nem a psicologia, nem 
a logica, ignorassem como se analisa e como se pensa. Eram ouvidos a 
pronunciar os nomes de Stendhal, de Merimee, de Sainte-Beuve, de Re-
nan, de Berthelot, de Taine; mas, excetuando-se Joseph Delorme e 0 au-
tor de Colomba, esses nomes eram tudo que sabiam sobre isso". 78 

Os primeiros realistas, isto e, a fraciio da segunda boemia que tinha 
o costume de reunir-se, nos anos 1850, na cervejaria Andler, na rua Hau-
tefeuille, ou, na margem direita, na cervejaria dos Martyrs, em torno de 
Courbet e de Champfleury (os Duranty, Barbara, Desnoyers, Dupont, 
Mathieu, Pelloquet, Valles, Montegut, Silvestre, e tambem, do lado dos 
artistas e dos criticos de arte, Bonvin, Chenavard, Castagnary, Preault), 
estiio separados, como se viu, por todo urn conjunto de propriedades so-
ciais e, em particular, por sua origem mediocre e por seu pequeno capital 
cultural, dos dois campos aos quais se opoem no terre no das lutas simbo-
licas. 0 que os reune, aim da afinidade dos habitus, e a reeusa anticon-
formista do conservantismo oficial que os lanca em todas as eorrentes urn 
pouco novas, gosto pela observaciio exata, deseonfianca em relaciio ao 
lirismo, crenca nos poderes da ciencia, pessimismo e sobretudo, talvez, 
recusa de qualquer hierarquia nos objetos ou nos estilos que se afirma 
no direito de dizer tudo e no direito de toda coisa de ser dita. 
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FLAUBERT EO "REALISMO" 

Duranty e Champfleury queriam uma literatura de pura observa9ao, 
social, popular, que excluisse toda erudi9ao, e consideravam 0 estilo co-
mo uma propriedade secundaria. Mais dedicados a invectivar na cerveja-
ria dos Martyrs contra Jngres e as belas-artes oficiais, com Courbet, Murger 
e Monselet, isto e, a demolir que a construir, sao teoricos mediocres pou-
co cultivados, que trazem para 0 campo intelectual disposi90es pequeno-
burguesas e percebidas como tais, urn espfrito de seriedade, disposi90es 
militantes, freqiientemente urn pouco sectarias, antiteticas e antipaticas 
it desenvoltura esteta. Mas ainda, como se nao fizessem diferen9a entre 
o campo politico e 0 artistico (essa e a propria defini9ao da arte social), 
importam tambem modos de a9ao e formas de pensamento que sao utili-
zados no campo politico, concebendo a atividade literaria como urn en-
gajamento e uma a9ao coletiva, baseada em reunioes regulares, palavras 
de ordem, programas. 

Seu papel e decisivo nos come90S: sao eles que, nos anos 1850, expri-
mem e organizam a revolta da juventude, criam os lugares de discussao 
onde se elaboram as ideias novas, a come9ar pela pr6pria ideia de urn par-
tido da novidade que se chamara vanguarda. Porem, como aconteee com 
freqiiencia na hist6ria dos movimentos intelectuais (pode-se pensar, por 
exemplo, na hist6ria reeente do movimento feminista), 0 entusiasmo e a 
paixao dos animadores e dos militantes abrem 0 eaminho e eedem 0 lugar 
ao profissionalismo dos eriadores que tern os meios eeonomicos e cultu-
rais de realizar em obras as utopias literarias e artisticas que seus prede-
eessores mais desprovidos haviam anunciado nos cafes ou nos jornais (co-
mo Duranty, que dispersara suas visoes eriticas na imprensa); os meios 
mesmos de redescobrir, em urn plano de exigencia e de realiza9ao supe-
riores, as liberdades e os valores aristocraticos do seculo XVIII. 

A oposi9ao entre a arte e 0 dinheiro, que se imp as como uma das 
estruturas fundamentais da visao do mundo dominante it medida que 0 
campo literario e artistico afirmava sua autonomia,79 impede os agentes 
e tam bern os analistas (sobretudo quando sua especialidade e/ou suas in-
clina90es literarias os levam a uma visao idealizada da condi9ao do artista 
no s"eulo XVIII) de perceber que, como diz Zola, "0 dinheiro emancipou 
o escritor, 0 dinheiro criou as letras modernas" . 80 Em termos muito pr6-
ximos dos empregados par Baudelaire, Zola lembra, com efeito, que foi 
o dinheiro que !ibertou 0 escritor da dependencia em rela9ao aos meeenas 
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o costume de reunir-se, nos anos 1850, na cervejaria Andler, na rua Hau-
tefeuille, ou, na margem direita, na cervejaria dos Martyrs, em torno de 
Courbet e de Champfleury (os Duranty, Barbara, Desnoyers, Dupont, 
Mathieu, Pelloquet, Valles, Montegut, Silvestre, e tambem, do lado dos 
artistas e dos cr/ticos de arte, Bonvin, Chenavard, Castagnary, Preault), 
estao separados, como se viu, por todo um conjunto de propriedades so-
ciais e, em particular, por sua origem mediocre e por seu pequeno capital 
cultural, dos dois campos aos quais se opoem no terreno das lutas simb6-
licas. 0 que os reune, alem da afinidade dos habitus, e a recusa anticon-
formista do conservantismo oficial que os lan<;a em todas as correntes um 
pouco novas, gosto pela observa<;ao exata, desconfian<;a em rela<;ao ao 
lirismo, nos poderes da ciencia, pessimismo e sobretudo, talvez, 
recusa de qualquer hierarquia nos objetos ou nos estilos que se afirma 
no direito de dizer tudo e no direito de toda coisa de ser dita. 
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social, popular, que excluisse toda erudi,ao, e consideravam 0 estilo co-
mo uma propriedade secundaria. Mais dedicados a invectivar na cerveja-
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importam tambem modos de a,ao e formas de pensamento que sao utili-
zados no campo politico, concebendo a atividade liteniria como um en-
gajamento e uma a,ao coletiva, baseada em reunioes regulares, palavras 
de ordem, programas. 

Seu papel e decisivo nos come,os: sao eles que, nos anos 1850, expri-
mem e organizam a revolta da juventude, criam os lugares de discussao 
onde se elaboram as ideias novas, a come,ar pela pr6pria ideia de um par-
tido da novidade que se chamara vanguarda. Porem, como acontece com 
freqiillncia na hist6ria dos movimentos intelectuais (pode-se pensar, por 
exemplo, na hist6ria recente do movimento feminista), 0 entusiasmo e a 
paixao dos animadores e dos militantes abrem 0 caminho e cedem 0 lugar 
ao profissionalismo dos criadores que tem os meios economicos e cultu-
rais de realizar em obras as utopias literarias e artisticas que seus prede-
cessores mais desprovidos haviam anunciado nos cafes ou nos jomais (co-
mo Duranty, que dispersara suas visoes criticas na imprensa); os meios 
mesmos de redescobrir, em um plano de exigencia e de realiza,ao supe-
riores, as liberdades e os valores aristocraticos do seculo XVIlI. 

A oposi,ao entre a arte e 0 dinheiro, que se impos como uma das 
estruturas fundamentais da visao do mundo dominante it medida que 0 
campo literario e artistieo afirmava sua autonomia,79 impede os agentes 
e tambem os analistas (sobretudo quando sua especialidade e/ou suas in-
clina,oes literarias os levam a uma visao idealizada da eondi,ao do artista 
no seeulo XVIlI) de pereeber que, como diz Zola, "0 dinheiro emancipou 
o eseritor, 0 dinheiro eriou as letras modemas" . 80 Em termos muito pr6-
ximos dos empregados por Baudelaire, Zola lembra, com efeito, que foi 
o dinheiro que libertou 0 eseritor da dependencia em rela,ao aos meeenas 
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aristocraticos e aos poderes publicos e, contra os defensores de uma con-
ceP9ao romantica da voca9ao artistica, apela a uma percep9ao realista das 
possibilidades que 0 reino do dinheiro oferece ao escritor: "E preciso 
aceita-Io sem remorso nem infantilidade, e preciso reconhecer a dignida-
de, 0 poder e a justi9a do dinheiro, e preciso abandonar-se ao espirito 
novo ...... 81 (Essas cita90es e essas referencias sao extraidas do artigo de 
w. Asholt'2 onde sao analisadas as posi90es de Vigny - prefacio a Chat-
terton, 1834 -, Murger - prefacio as Scenes de fa vie de boheme, 1853-, 
Valles - prefacio a L 'argent [0 dinheirol, 1860 - e de Zola sobre as 
rela90es entre 0 escritor e 0 dinheiro.) 

Designado como chefe da escola realista, depois do sucesso de Mada-
me Bovary, que coincide com 0 decllnio do primeiro movimento realista, 
Flaubert fica indignado: "Acreditam-me apaixonado pelo real, enquan-
to 0 execro; pois foi por 6dio ao realismo que empreendi esse romance. 
Mas nao detesto menos a falsa idealidade, pela qual somos logrados nos 
tempos que correm".83 Essa f6rmula (da qual ja afirmei 0 valor matri-
cial) revela 0 principio da posi9ao totalmente paradoxal, quase "impossi-
vel", que Flaubert vai constituir, e cujo carater propriamente inclassifi-
cavel manifesta-se nos debates insoluveis que ele suscita entre aqueles que 
querem puxa-Io para 0 realismo e aqueles que, mais recentemente, quise-
ram anexa-Io ao formalismo (e ao nouveau roman), e no fato de que muitas 
vezes se recorre, para 0 caracterizar, a oximoros: Francisque Sarcey cha-
mava-o de "neoparnasiano da prosa" e urn historiador fala a seu respei-
to de "realismo da arte pela arte" . '4 Para isso, ser-Ihe-a preciso acumu-
lar as aquisi90es dos realistas, hoje totalmente esquecidos (com exce9ao 
de Courbet, que, mutatis mutandis, e urn pouco para Manet 0 que Champ-
fleury foi para Flaubert), e daqueles aos quais tudo os opunha, e em pri-
meiro lugar sua posi9ao e sua visao sociais, Gautier (0 autor do prefacio 
de Mademoiselle de Maupin, e 0 "mestre impecavel" da forma pura), 
Baudelaire ou mesma os parnasianos; sem falar dos romanticos, como 
Chateaubriand, ou de todos os grandes ancestrais, ignorados ou renega-
dos pelos amadores de novidade a qualquer pre90, os Boileau, La Fon-
taine ou Buffon que freqiienta assiduamente, inscrevendo assim sua obra 
na hist6ria da literatura em vez de "instalar-se" simplesmente nas letras 
contemporaneas - como fazem aqueles que obedecem it preocupa9ao de 
ai conseguir urn lugar, em referencia a certo publico -, e contribuindo 
com is so para a autonomiza9ao do campo. 
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Flaubert, como se sabe, dizia ter escrito Madame Bovary "por 6dio 
ao realismo". E, de fato, a prega9ao, a demonstra9ao e a declama9ao, 
e todas as disposi90es pequeno-burguesas que ai se exprimem, e 0 que 
Flaubert pretende evitar nessa impassibilidade absoluta que tanto choca 
os comentadores, progressistas assim como conservadores, a por 
Champfleury e Duranty: "Nao ha emo9ao, nem sentimento, nem vida 
nesse romance, mas uma grande for9a de aritmetico que calculou e reu-
niu tudo que pode haver de gestos, de passos ou de acidentes de terreno 
em personagens, acontecimentos e paises dados. Esse livro e uma aplica-
9aO literaria do calculo das probabilidades" . 85 

o espa90 das tomadas de posi9ao que a analise reconstitui nao se 
apresenta como tal diante da consciencia do escritor, 0 que obrigaria a 
interpretar essas escolhas como estrategias conscientes de distin9ao. Ele 
emerge de quando em quando, e por fragmentos, especialmente nos mo-
mentos de duvida sobre a realidade da diferen9a que 0 criador pretende 
afirmar, em sua pr6pria obra, e fora de qualquer busca expressa da origi-
nalidade. "Tenho medo de cair no Paul de Kock ou de fazer um Balzac 
chateaubrianizado. "86 "0 que escrevo no momento corre 0 risco de ser 
Paul de Kock se eu ai nao empregar uma forma profundamente literaria. 
Mas como fazer dialogo trivial que seja bem escrito?"87 E a luta perma-
nente em duas frentes, que esta implicada em um projeto fundado em 
uma dupla recusa, encerra 0 perigo de cair continuamente de Caribde em 
Cila: "Passo alternadamente da enfase mais extravagante 11 sensaboria 
mais academica. Isso parece ora Petrus Borel, ora Jacques Delille".88 
Mas a amea9a para a identidade artistica nunca e tao grande como quan-
do se apresenta sob a forma do choque com um autor que ocupa no cam-
po uma posi9aO aparentemente muito pr6xima. Esse e 0 caso quando Boui-
lhet chama a aten9ao de Flaubert para Les bourgeois de Molinchart [Os 
burgueses de Molinchartl, romance de Champfleury que era publicado 
como folhetim em La Presse e cujo tema, um adulterio de provincia, esta 
muito pr6ximo do de Madame Bovary.89 De fato, Flaubert sem duvida 
encontra ali uma oportunidade de afirmar sua diferen9a: "Fiz Madame 
Bovary para contrariar Champfleury. Quis mostrar que as tristezas bur-
guesas e os sentimentos mediocres podem suportar a bela linguagem".9O 

Melhor ainda, inventa na pnitica, no trabalho pelo qual se cria co-
mo "criador", 0 principio verdadeiro dessa diferen9a: uma rela9ao sin-
gular, que constitui a tonalidade flaubertiana, entre 0 refinamento da es-
crita e a trivialidade extrema do assunto, que the acontece ter em comum 
com os realistas, au os romanticos, ou mesma os autores de bulevar;91 
uma especie de dissontincia, pela qual se lembra a cada instante a distan-
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cia ir6nica, por vezes par6dica, do escritor em ao que escreve, 
au em re1a9ao a outras maneiras de escrever, como, nesse caso, a senti-
mentalidade insipida dos romances de Champfleury ou das novelas de Du-
ranty. Zola sentiu bem essa tensiio, e a altivez aristocnitica que 10 0 seu 
principio e niio exclui um poder de nega9iio que niio tem nada a invejar 
ao dos realistas: "Sim, a enfase 10 abandonada: Flaubert era um burgues, 
e 0 mais digno, 0 mais escrupuloso, 0 mais serio que se pudesse ver. Ele 
pr6prio 0 dizia com freqiiencia, orgulhoso da considera9iio de que goza-
va, de sua vida inteira consagrada ao trabalho, 0 que niio 0 impedia de 
imolar os burgueses, de os fulminar em cada oportunidade, com seus ar-
rebatamentos liricos [ ... ]. Felizmente, ao lado do estilista impecavel, do 
ret6rico louco por perfei9iio, existe um fil6sofo em Flaubert. E 0 nega-
dor mais amplo que tenhamos tide em nossa literatura. Professa 0 verda-
deiro niilismo - uma palavra em ismo que 0 teria posto fora de si -, 
niio escreveu uma pagina onde niio tenha cavado nosso nada".92 

Pode-se, entre parenteses, ver uma prova a contrario da virtude cria-
dora dessa tensiio na fraqueza extrema das obras teatrais de Flaubert em 
que, precisamente, ela se desfaz. Se Flaubert, autor de varias pe9as que 
foram todas fracassos retumbantes, lamentavelmente niio deu certo no 
teatro, foi sem duvida porque 0 desprezo que tinha pelos Ponsard, Au-
gier, Sardou, Dumas Filho e outros autores de vaudevilles de sucesso, bons 
apenas, segundo ele, para valorizar fantoches e empregar artificios gros-
seiros, e que 0 levava a fazer do teatro uma ideia demasiado simples, 
conduziu-o a cair com excesso em tudo que definia, aos seus olhos, a 16-
gica pr6pria do teatro:9' como se ve bem em Le candidat [0 candidato], 
satira dos costumes politicos, escrita em dois meses, na qual ataca todos 
os partidos, os orieanistas, os partidarios do conde de Chambord, os rea-
cionarios de todos os credos assim como os republicanos, ele escolheu "ser 
pesado", carregar nos tra90s, por em cena personagens inteiri9as, pr6xi-
mas da caricatura, multiplicar, por meio de apartes, os esclarecimentos 
sobre uma a9iio ja demasiado clara, cair na demonstra9iio esquematica. 
Em surna, desde que aceita rivalizar com os autores de sucesso, em vez 
de apropriar-se de seu projeto redefinindo-o contra eles, ou seja, contra 
as facilidades que concedem a si mesmos, Flaubert deixa de fazer Flaubert. 

"ESCREVER BEM 0 MEDioCRE" 

"Escrever bern 0 mediocre" :94 essa f6rmula em forma de oximoro 
concentra e condensa todo 0 seu programa estetico. Da uma justa ideia 
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da situa,ao quase impossivel na qual se colocou ao tentar conciliar con-
tnirios, isto e, exigencias e experiencias ordinariamente associadas a re-
gioes opostas do espa,o social e do campo litenirio, portanto, s6cio-
logicamente inconciliaveis. E, de fato, vai impor nas formas mais baixas 
e mais triviais de um genero litenirio considerado como inferior - ou 
seja, nos assuntos comumente tratados pelos realistas, como testemunha 
o choque com Les bourgeois de Molinchart, de Champfleury - as mais 
altas exigencias que jamais tenham sido afirmadas no genero nobre por 
excelencia, como a distiincia descritiva e 0 culto da forma que Theophile 
Gautier, e depois dele os parnasianos, impuseram em poesia contra a efu-
sao sentimental e as facilidades estilisticas do romantismo. 

Essa fa,anha, que a analise faz aparecer, nao e desejada como tal. 
Flaubert nao opoe Gautier a Champfleury, ou 0 inverso, nao visa conci-
liar os contrarios ou combater os excessos de um pelos excessos do outro. 
Opoe-se a um e outro, e constr6i-se tanto contra Gautier e a Arte pura 
quanto contra 0 realismo. Pr6ximo, aqui tambem, de Baudelaire ou de 
Manet, experimenta antipatia tanto pelo falso materialismo de um realis-
mo que quer arremedar 0 real e que ignora sua verdadeira materia, ou 
seja, a linguagem que uma escrita digna desse nome trata como material 
sonoro (0 "falador") encarregado do sentido, quanto pelo idealismo fal-
sificado e gratuito da arte burguesa: "A Arte nao deve ser brinquedo, 
embora eu seja partidario tao apaixonado da doutrina da arte pela arte, 
compreendida II minha maneira (evidentemente)" .95 

Flaubert coloca em questao os pr6prios fundamentos do modo de 
pensamento em vigor, isto e, os principios de visao e de divisao comuns 
que, a cada momento, fundam 0 consenso sobre 0 sentido do mundo, 
poesia contra prosa, poetico contra prosaico, lirismo contra vulgaridade, 
concep,ao contra execu,ao, ideia contra escrita, tema contra feitura etc.; 
revoga os limites e as incompatibilidades que baseiam a ordem perceptiva 
e comunicativa na proibi,ao do sacrilegio que e a mistura dos generos 
ou a confusao das ordens, a prosa aplicada ao poetico e sobretudo a poe-
sia aplicada ao prosaico. Nesse sentido, pode-se dar razao aos primeiros 
criticos de Madame Bovary que viram nessa obra (II maneira dos critieos 
de Manet denunciando no pintor da Olympia 0 representante da "demo-
cracia na arte"") a primeira expressao da democracia nas letras (com a 
condi,ao de nao fazer a liga,ao que eles estabeleciam sem duvida entre 
a democracia au os democratas em politica e a "democracia" au os "de-
mocratas" no campo litenirio). Mas nao se rompe impunemente com 0 

"conformismo 16gico" e 0 "conformismo moral" que estao no funda-
mento da ordem social e da ordem mental. E compreende-se que a tenta-
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tiva apare,a continuamente para si mesma como uma forma de loucura: 
"Querer dar it prosa 0 ritmo do verso (mantendo-a prosa e muito prosa) 
e escrever a vida ordinaria como se escreve a historia ou a epopeia (sem 
desnaturar 0 assunto) e talvez urn absurdo. Eis 0 que me pergunto as ve-
zes. Mas e tambem, ta!vez, uma grande tentativa e muito original! ".97 

Querer, como ele diz ainda, "fundir 0 lirismo e 0 vulgar" e defrontar-
se com a prova insustentavel e inquietante daqueles que tern por tarefa 
operar a colisao dos opostos. De fato, durante todo 0 tempo em que es-
creve Madame Bovary, manifesta continuamente seu sofrimento, que por 
vezes se transforma em desespero: compara-se a urn clown realizando uma 
proeza, e obrigado a "uma gimistica furiosa"; culpa a materia "fetida", 
"s6rdida" J por impedi-Io de "cantar" sobre temas liricos e espera com 
impaciencia 0 momento em que podera novamente se embriagar de belo 
estilo. Mas, sobretudo, diz e repete que nao sabe, propriamente falando, 
o que faz, nem 0 que sera 0 produto do esfor,o contra a natureza, contra 
a sua natureza, em todo caso, que esta a impor-se. "0 que sera 0 liVfO, 
nao sei absolutamente; mas respondo que sera escrito." A unica certeza, 
diante do impensavel, eo sentimento da fa,anha implicada na experien-
cia da imensidao do esfor,o, na medida da dificuldade extraordinaria da 
tentativa: "Terei feito real escrito, 0 que e raro". "Real escrito": para 
todo espirito estruturado segundo os princlpios de visao e de divisao que 
tern em comum todos aqueles que se lan,am, entre 1840 e 1860, na gran-
de batalha do "realismo", a expressao e, com toda a evidencia, urn oxf-
mora. Dizer de urn livro, isto e, de urn escrito, como faz Flaubert, que 
"ele e escrito" nao tern nada de uma tautologia. E afirmar mais ou me-
nos 0 que diz Sainte-Beuve quando, a proposito de Madame Bovary, de-
clara: "Uma qualidade preciosa distingue 0 sr. Gustave Flaubert dos ou-
tros observadores mais ou menos exatos que, em nossos dias, gabam-se 
de traduzir em consciencia a realidade, e que por vezes conseguem; ele 
tern estilo" .98 

Tal e, entao, a singularidade de Flaubert, a crer em Sainte-Beuve: 
produz escritos tidos como "realistas" (sem duvida em razao de seu ob-
jeto) que contradizem a defini,ao tdcita do "realismo" no fato de que 
sao escritos, de que tern "estilo". 0 que, vemo-Io sem duvida melhor ago-
ra, esta longe de ser evidente. 0 programa que se anunciava na formula 
"escrever bern 0 mediocre" mostra-se aqui em sua verdade: trata-se de 
nada menos que escrever 0 rea! (e nao de 0 descrever, de 0 imitar, de 0 
deixar de alguma maneira produzir-se a si proprio, representa,ao natural 
da natureza.); ou seja, fazer 0 que define propriamente a literatura, mas 
a proposito do real mais insipidamente real, mais ordinario, mais insigni-
ficante que, por oposi,ao ao ideal, nao e feito para ser escrito.99 
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A contesta9ao das formas de pensamento em vigor operada pela re-
volu9ao simbolica e a originalidade absoluta do que ela engendra tern co-
mo contrapartida a solidao absoluta implicada na transgressao dos limi-
tes do pensavel. Esse pensamento que assim se tornou para si mesmo sua 
propria medida nao pode esperar, com efeito, de espiritos estruturados 
segundo as categorias mesmas que poe em questao, que possam pensar 
esse impensavel. De fato, e digno de nota que os julgamentos da critica, 
aplicando as obras os principios de divisao que elas levam a falencia, des-
fazem a combina9ao inconcebivel dos contrarios, reduzindo-a a urn ou 
outro dos termos opostos. Assim, tal critico de Madame Bovary, confiando 
nas associa90es ordinarias, infere da vulgaridade dos objetos a vulgari-
dade do estilo: "Estilo Champfleury (0 que diz tudo), comum a larga, 
trivial, sem for9a nem amplitude, sem gra9a e sem finura. Por que teme-
ria eu destacar 0 defeito mais saliente de uma escola que, nao obstante, 
tern suas qualidades? A escola Champ fleury, da qual bern se ve que faz 
parte 0 sr. Flaubert, julga que 0 estilo esta verde para ela; faz pouco dele, 
despreza-o, nao tern sarcasmos bastantes para os auto res que escrevem. 
Escreveri para que? Que me compreendam, isso me basta! Isso nao basta 
para todo mundo. Se Balzac escrevia mal algumas vezes, sempre tinha 
urn estilo. Eis 0 que os champfleuristas nao ousam reconhecer" .100 

Portanto, ha aqueles que, privilegiando 0 conteudo, associam Ma-
dame Bovary aos Bourgeois de Molinchart de Champfleury, aos Amours 
vulgaires [Amores vulgares! de Vilmorel ou a Bi!tise humanine [Estupi-
dez humana!, satira da vida burguesa, de Jules Noriac - referencias que 
deviam ir direto ao cora9ao de Flaubert. .. -, ou aqueles que, como Pont-
martin, tratam dos romances de Flaubert e de Edmond About no mesmo 
artigo, intitulado "0 romance burgues e 0 romance democrata", au que, 
como Cuvillier-Fleury, em Les Debats de 26 de maio de 1857, comparam 
Flaubert a Dumas Filho. ("Notem", escreve Flaubert, "que se finge 
confundir-me com 0 jovem Alex. Minha Bovary e uma dama das came-
lias agora. Bum! ") 

Mas existem aqueles, mais raros, que, mais atentos ao tom e ao esti-
10, situam Flaubert na linhagem dos poetas formalistas. Enquanto Champ-
fleury deplora 0 abuso de descri90es e Duranty a ausencia de "sentimen-
to, de em09ao, de vida", Jean Rousseau, em Le Figaro de 27 de junho 
de 1858, ve em Gautier a inspira9ao direta do estilo descritivo de Flau-
bert. E Charles Monselet, trdnsfuga do grupo dos realistas que se tornou 
uma das encarna90es do espirito do bulevar, poe em cena, em uma satira 
intitulada Le vaudeville du crocodile, urn Flaubert e urn Gautier que de-
cJaram querer suprimir a humanidade em proveito da descri9ao: "Em urn 
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vaudeville eglpcio", diz Gautier, "niio deve haver homens nem mulhe-
res; 0 ser humano estraga a paisagem, corta desagradavelmente as linhas, 
altera a suavidade dos horizontes. 0 homem esta demais na natureza". 
"Claro!", diz Flaubert. lOl 

Nada de surpreendente se Baudelaire e 0 tinico a escapar dessa visiio 
dividida, e a restaurar na recep,iio a experiencia da tensiio que esta no 
principio da proeza que consiste em extrair 0 universal do "dado mais 
banal, mais prostituldo, do realejo mais maltratado, 0 adulterio"; "urn 
estilo nervoso, pitoresco, sutil, excepcional, sobre urn roteiro banal", "as 
sentimentos mais ardentes e mais impetuosos na aventura mais trivial". 

o que constitui a originalidade radical de Flaubert, e 0 que confere 
it sua obra urn va/or incomparavel, e que ela entra em rela,iio, pelo me-
nos negativamente, com a totalidade do universo litenirio no qual esta 
inscrita e do qual assume completamente as contradi,oes, as dificuldades 
e os problemas. Por conseguinte, s6 se tern alguma possibilidade de rea-
prender realmente a singularidade de seu projeto criador e de dar conta 
dele plenamente com a condi,iio de proceder exatamente ao contrario da-
queles que se contentam em cantar as litanias do Unico. Ii historicizando 
completamente que se pode compreender completamente como ele se afas-
ta da estrita historicidade de destinos menos her6icos. A originalidade de 
sua empresa s6 se manifesta realmente se, em vez de fazer dela uma ante-
cipa,iio inspirada mas inacabada de tal ou qual posi9iio do campo atual 
(como 0 nouveau roman - em nome da famosa frase, mallida, a prop6-
sito do "livro sobre nada' '), reinserimo-Ia no espa90 historicamente cons-
tituldo no interior do qual se construiu; se, em outras palavras, adotando 
o ponto de vista de urn Flaubert que ainda niio era Flaubert, tenta-se des-
cobrir 0 que 0 jovem Flaubert precisou e quis fazer em urn mundo artisti-
co que ainda niio estava transformado pelo que ele fez como aquele ao 
qual n6s 0 referimos tacitamente tratando-o como "precursor" . Com efei-
to, e esse mundo familiar que nos impede de compreender, entre outras 
coisas, 0 esfon;o extraordinario que teve de desenvolver, as resistencias 
inauditas que precisou superar, e em primeiro Iugar em si mesmo, para 
produzir e impor 0 que, hoje, em grande parte gra9as a ele, parece-nos 
evidente. 

Na verdade, sem dtivida niio ha no campo urn unico possivel perti-
nente ao qual ele niio se refira praticamente, e por vezes de maneira eXpli-
cita. Em primeiro lugar, aqueles que ja foram evocados, tal como 0 ro-
mantismo desbotado do teatro burgues ou do "romance honesto" , como 
dizia Baudelaire, ou 0 realismo de Champfleury ou mesmo de Vermorel 
- segundo Luc Badesco, 102 teria escolhido 0 oposto do autor dos Amours 
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vulgaires, de seus retratos de Tricochet e de Gaston, especialmente; ao 
que e preciso acrescentar todos aqueles de que se vale de maneira explici-
tao Gautier, evidentemente, 0 Quinet do Ahasverus que ele sabe de cor, 
e todos os poetas em quem, como em Boileau, que Ie e rele sem cessar, 
encontra antidotos contra a linguagem insipida de Graziella, os cliches 
de Jocelyn e as efusoes sentimentais de Musset, a quem censura jamais 
ter cantado senao suas pr6prias paixoes, Baudelaire, Villiers de L'Isle-
Adam, com quem comunga no culto do estilo, na paixao pelos antigos 
e no amor pela enormidade e a caricatura, Heredia, do qual admira 0 pre-
facio a tradu9ao do Journal de Bernal-Diaz [Diario de Bernal-Diazl. Sem 
esquecer Leconte de Lisle, que, apesar de seu desdem pelo romance, ex-
primia sua admira9ao por Salambo e por Les trois contes [Os tres con-
tosl, e que, nos anos 1850, formulara em diversos prefacios uma estetica 
baseada, como a sua, na condena9ao do sentimentalismo romilntico e da 
poesia de propaganda social, e com quem partilha a preocupa9ao de im-
passibilidade, 0 culto do ritmo e da exatidao pi>istica, e tambem 0 amor 
pela erudi9ao. 

Nesses tempos em que os fil610gos, Burnouf especialmente, com sua 
Introduction a I'histoire du bouddhisme [lntrodu9ao a hist6ria do budis-
mol, e mais ainda os historiadores, Michelet em particular, cuja Histoire 
romaine [Hist6ria romanal foi uma das grandes admira90es de sua ju-
ventude, fascinam os escritores, e em particular seus amigos Theophile 
Gautier e Louis Bouilhet, cujo primeiro livro, Melaenis, publicado em 
1851, e urn conto arqueol6gico, Flaubert impoe a si mesmo urn imenso 
trabalho de pesquisa, especialmente na prepara9ao de Sa/ambo. Seus con-
temporilneos veem nele urn poeta acompanhado de urn erudito (Berlioz, 
que Ihe escreve "erudito poeta", consulta-o sobre os trajes dos Troyens 
a Carthage [Troianos em Cartagoj, e seu amigo Alfred Nion lamenta que 
sua modestia 0 tenha impedido de acompanhar 0 texto de Salambo de 
notas eruditas 103). 

Mas a epoca e tambem dos Geoffroy Saint-Hilaire, Lamarck, Dar-
win, Cuvier, das teorias sobre a origem das especies e a evolu9ao: Flau-
bert, que, como os parnasianos, pretende superar tambem a oposi9ao tra-
dicional entre a arte e a ciencia, toma as ciencias naturais e hist6ricas nao 
apenas saberes eruditos, mas tambem 0 modo de pensamento que as ca-
racteriza e a filosofia que delas resulta, determinismo, relativismo, histo-
ricismo. Ai encontra, entre outras coisas, a legitima9ao de seu horror pe-
las prega90es da arte social e de seu gosto pela fria neutralidade do olhar 
cientifico: "0 que tern de belo as ciencias naturais: nao querem provar 
nada. Assim, que largueza de fatos e que imensidao para 0 pensamento! 
E preciso tratar os homens como mastodontes e crocodilos'''. Ou ainda: 
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tratar a alma humana com a imparcialidade que se aplica nas ciencias fi-
sicas" .104 0 que Flaubert aprendeu na escola dos biologistas, de Geof-
froy Saint-Hilaire especialmente, "esse grande homem que mostrou a le-
gitimidade dos monstros" ,105 leva-o para muito perto da palavra de or-
dem durkheimiana, "e preciso tratar os fatDs sociais como coisas", que 
emprega com muito rigor em A educariio sentimental. 

Tem-se a impressao de que Flaubert esta bern at por inteiro, nesse 
universo de relayoes que seria preciso explorar uma a uma, em sua dupla 
dimensao, artfstica e social, e de que permanece, contudo, irredutivelmente 
alem: ainda que fosse apenas porque a integrayaO ativa que opera impli-
ca uma ultrapassagem. Situando-se como no lugar geometrico de todas 
as perspectivas, que e tambem 0 ponto de maior tensao, ele se prepara 
de alguma maneira para levar a sua mais alta intensidade 0 conjunto das 
questoes que estao colocadas no campo, para utilizar plenamente todos 
os recursos inscritos no espayo dos possiveis que, a maneira de uma lin-
gua, au de urn instrumento musical, oferece-se a cada urn dos escritores 
como urn universo infinito de combina90es possiveis encerradas em esta-
do potencial em urn sistema finito de sujei90es. 

RETORNO A "A EDUCA9AO SENTIMENTAL" 

E sem duvida A educariio sentimental que oferece 0 exemplo mais 
acabado desse confronto com 0 conjunto das tomadas de posiyao perti-
nentes. Por seu assunto, a obra inscreve-se na interse9aO das tradi90es 
romantica e realista: de urn lado, La confession d'un enfant du siecie [A 
confissao de uma crian9a do seculo] e Chatterton, mas tambem 0 roman-
ce dito intima que, como ohserva Jean Bruneau, "narra as acontecimen-
tos da vida cotidiana e coloca-Ihe os problemas essenciais" e que, "terra 
a terra e muitas vezes moralizador", anuncia 0 romance realista e a ro-
mance de tese; 106 do outro lado, a segunda boemia, cujo dhlrio intima 
a maneira romiintica (como em Courbet a pintura intimista do universo 
familiar do pintor) converte-se em romance realista quando, com Les sce-
nes de la vie de boheme, de Murger, e sobretudo Les aventures de Mariet-
te [As aventuras de Mariette] e Chien-Cail/ou, de Champfleury, registra 
de maneira fiel a realidade freqiientemente s6rdida da vida dos pintores 
famelicas, suas mansardas, sellS restaurantes baratos, sellS amores C"E 
na realidade a mais triste das vidas", escreve Champfleury em uma carta 
de 1847, "nao jantar, nao ter botas e construir em cima disso uma por-
9aO de paradoxos"). 
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Ao abordar tal assunto, Flaubert nao se defronta apenas com Mur-
ger Champfleury, que nao estao iI sua altura: encontra tambem Balzac, 
nao apenas Un grand homme rie province a Paris rUm importante pro-
vinciano em Paris], hist6ria de nove rapazes pobres, ou Un prince de 10 
boheme rUm principe da boemia], mas sobretudo Le Iys dans 10 vallee 
[Os lirios do vale]. 0 grande predecessor e explicitamente invocado, na 
pr6pria obra, atraves deste conselho de Deslauriers a Frederic: "Lembre-
se de Rastignac, na ComMie humaine [Comt\dia humanaj". Essa referen-
cia de uma personagem de romance a outra personagem de romance marca 
o acesso do romance a reflexividade que, sabe-se, e uma das manifesta-
,Des maiores da autonomia de um campo: a alusao iI hist6ria interna do 
genera, especie de piscadela a um leitor capaz de apropriar-se dessa his-
t6ria das obras (e nao apenas da hist6ria contada pela obra) , e tanto mais 
significativa quanto se inscreve em um romance que encerra ele pr6prio 
uma referencia, negativa, a Balzac. A maneira de Manet, que intraduz 
em uma tradi,ao de imita,iio bastante escolar uma forma de imita,ao dis-
tanciada, irDnica, ou mesmo par6dica, Flaubert manifesta com rela,ao 
ao pai fundador do genero uma reverencia deliberadamente ambigua, na 
justa medida da admira,ao ambivalente que the consagra: como para me-
lhor mostrar sua recusa da estetica balzaquiana, escolhe um ass unto tlpi-
co de Balzac, mas do qual faz desaparecer todas as ressonancias balza-
quianas, atestando, assim, que se pode fazer um romance sem fazer um 
Balzac, ou mesmo, como gostavam de dizer os defensores do nouveau 
roman, que "doravante nao se pode mais fazer um Balzac" (ou um Wal-
ter Scott, como na Lenda de siio Juliiio, dos rres contos, onde a inten,ao 
par6dica e marcada por alusDes diretas). Como as referencias de Manet 
aos grandes mestres do passado, Giorgione, Ticiano ou Velazquez, as re-
ferencias de Flaubert exprimem a um s6 tempo a reverencia e a distancia, 
marcando essa ruptura na continuidade ou essa continuidade na ruptura 
que constitui a hist6ria de um campo que atingiu a autonomia. Comple-
xidade da revolu,ao artistica: sob pena de excluir-se do jogo, s6 se po de 
revolucionar um campo mobilizando ou invocando as aquisi,Des da his-
t6ria do campo, e os grandes heresiarcas, Baudelaire, Flaubert ou Ma-
net, inscrevem-se explicitamente na hist6ria do campo, do qual dominam 
o capital especifico: muito mais completamente que seus contemporiineos, 
tomando as revolu,Des a forma de um retorno as fontes, iI pureza das 
origens. 

Flaubert nao rivaliza com Balzac (a emula,ao e uma especie de iden-
tifica,ao vencida que conduz iI dissolu,ao na alteridade) e suas escolhas 
profundas com certeza nao devem nada iI busca da distin,ao. 0 trabalho 
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necessario para "fazer um Flaubert" - e fazer Flaubert - implica uma 
tomada de distancia com rela,iio a Balzac que niio precisa ser desejada 
como tal. Mesmo que niio se possa excluir totalmente, nem em Flaubert 
nem em Manet, a inten,iio de mistificar 0 leitor ou 0 espectador pelo jo-
go da ironia, ou da par6dia: por exemplo, como niio ver em Un coeur 
simple rUm cora,iio simples] uma par6dia afetuosa de George Sand? E 
sabe-se que Flaubert previra apresentar 0 Dicionario das ideiasfeitas, em 
um prefacio, "de tal maneira que 0 leitor niio saiba se se zomba dele ou 
nao" . 

Ao colocar a a Rastignac na boca de Deslauriers, encar-
na,ao perfeita do Flaubert autoriza a ver em Frederic 
- como tudo 0 sugere, alias - a "contrapartida" (como dizem os l6gi-
cos) de Rastignac, 0 que niio quer dizer um Rastignac frustrado, nem mes-
mo um anti-Rastignac, mas antes um equivalente de Rastignac em outro 
mundo possivel, aquele criado por Flaubert, e que, enquanto tal, faz con-

ao de Balzac. 107 Fn!deric op6e-se a Rastignac no universo dos 
mundos litenhios possiveis, que existe realmente, pelo menos no espirito 
dos comentadores, mas tambem no do escritor digno desse nome. 0 que 
separa 0 escritor "consciente" do escritor "ingenuo" e, com efeito, que 
domina suficientemente bem 0 espa,o dos possiveis para pressentir a sig-
nifica,iio que 0 possivel que ele esta em via de realizar arrisca-se a receber 
de seu relacionamento com outros possiveis, e para evitar os encontros 
indesejaveis, capazes de deturpar-lhe a inten,iio. Como prova, esta nota 
de Flaubert, no caderno publicado pela sra. Durry: "Tomar cuidado com 
o Lys dans la valtee" . E podia Flaubert niio pensar tambem em Domini-
que, de Fromentin, e sobretudo em Volupte [Vohipia], de Sainte-Beuve, 
um desses leitores antecipados que todo escritor traz consigo e para quem 
escreve mesmo e sobretudo quando e contra ele que escreve? "Eu fizera 
A educarfio sentimental em parte para Sainte-Beuve. Ele morreu sem lhe 
conhecer uma linha."108 E como nito teria ele no espirito Les forces per-
dues [As for,as perdidas], de Maxime du Camp, esse livro tirado de lem-
bran,as comuns, que e publicado em 1866 e sobre 0 qual diz a George 
Sand que se parece sob muitos aspectos com A educarfio na qual tra-
balha?109 

Mas isso niio e tudo. Escolhendo escrever, com a impassibilidade do 
paleont610go e 0 refinamento do parnasiano, 0 romance do mundo mo-
demo, sem excluir nenhum dos acontecimentos candentes que dividem 
o mundo litenirio e 0 mundo politico, a revolu,ao de 1848, os debates 
artisticos do momenta (fala-se de "poetas operarios", de arte industrial, 
comparam-se as "canc;onetas camponesas" as "liricas do seculo XIX"), 

122 



ele faz voar em estilha90s toda uma serie de associa90es obrigat6rias: a 
que liga 0 romance dito "realista" a "canalha literaria" au a "democra-
cia", a "vulgaridade" dos objetos a "baixeza" do estilo ou 0 "realis-
mo" do tema ao moralismo humanista. Ao mesmo tempo, rompe todas 
as solidariedades fundadas na adesao a um ou outro dos termos constitu-
tivos dos pares convencionais de contnirios: assim, destina-se a decepcio-
nar, mais ainda que com Madame Bovary, todos aqueles que esperam que 
a literatura demonstre alguma coisa, tanto os defensores do romance moral 
quanto defensores do romance social, os conservadores e os republica-
nos, aqueles que sao sensiveis a trivialidade do tema assim como os que 
recusam a frieza estetica do estilo e a insipidez deliberada da composi9ao. 

Essa serie de rupturas de todas as rela90es que, como amarras, po-
diam ligar a obra a grupos, aos seus interesses e habitos de pensamento, 
explica, melhor que a conjuntura, freqiientemente invocada, a acolhida 
que a critica deu ao livro, sem duvida um dos mais mal recebidos e tam-
bem dos mais mal lidos da obra de Flaubert. Rupturas inteiramente ana-
logas as efetuadas pela ciencia, mas que nao SaO desejadas como tais e 
se operam no plano mais profundo da "poetica insciente", isto e, do tra-
balho de escrita e do trabalho do inconsciente social favorecido pelo traba-
Iho sobre a forma, instrumento de uma anamnese a uma s6 vez favoreci-
da e limitada pela denega9ao implicita na formaliza9ao. A escrita nao tem 
nada de uma efusao, e ha um abismo entre a objetiva9ao de Flaubert que 
se opera em A educariio e a subjetiva de Gustave na persona-
gem de Frederic que ai veem os comentadores: "Nao se escreve 0 que se 
quer", diz Flaubert. "E e verdade. Maxime [du Camp) escreve 0 que 
quer, ele sim, au quase. Mas isso nao e escrever."IIO Ela tambem nao 
e um puro registro documental, como parecem crer aqueJes que por vezes 
sao considerados como seus discipulos: "Goucourt fica muito feliz quan-
do agarrou na rua uma palavra que pode pespegar num livro, e eu, muito 
satisfeito quando escrevi uma pagina sem assonancias nem repetil;6es" .111 

FORMALIZAR 

Nao e por acaso que 0 projeto quase explicito de acumular exigencias 
e sujei90es que, estando associadas a posi90es opostas no espa90 literario 
(portanto, a disposi90es geradoras de "antipatias" e de "incompatibili-
dades de humor", de exclusoes e de proibi90es), parecem inconciliaveis 
conduz, com A educariio sentimental, a uma objetiva9aO extraordinaria-
mente bem-sucedida (e quase cientifica) das experiencias sociais de Flau-
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bert e das determina,6es que pesam sobre elas, inciusive as que se devem 
a posi9ao contraditoria do escritor no campo do poder. 0 trabalho de 
escrita conduz Flaubert a objetivar nao apenas as posi,oes as quais se op6e 
no campo e aqueles que as ocupam (como Maxime du Camp, cuja liga-
,ao com a sra. Delessert fornece-lhe 0 esquema gerador da rela,ao entre 
Frederic e a sra. Dambreuse), mas tambem, atraves do sistema das rela-
,6es que 0 une as outras posi,6es, todo 0 espa,o no qual ele proprio esta 
inciuido, portanto, sua propria posi,ao e suas proprias estruturas men-
tais. Na estrutura quiasmatica que se repete obsessivamente ao longo de 
toda a sua obra, e sob as mais diversas formas, personagens duplas, traje-
torias cruzadas etc., 112 e na propria estrutura da rela,ao que ele desenha 
entre Frederic e as personagens-referencias de A educariio sentimental, 
Flaubert objetiva a estrutura da rela,ao que 0 une, enquanto escritor, ao 
universe das posi,6es constitutivas do campo do poder ou, 0 que da no 
mesmo, ao universo das posi,6es homologas dos precedentes no campo 
liten'rio. 

Se esta em condi,ao de superar, por seu trabalho de escritor, incom-
patibilidades instituidas no mundo social, sob a forma de grupos, cena-
culos, escolas etc., e tambem nos espiritos (sem exciuir 0 seu), sob a for-
mula de principios de visao e de divisao, como esses pares de no,6es em 
"ismo" que tanto detestava, e talvez porque, diferentemente da indeter-
mina,ao passiva de Frederic, a recusa ativa de todas as determina,6es as-
sociadas a uma posi,ao determinada no campo intelectual,l!3 para a qual 
estava inciinado por sua trajetoria social e pelas propriedades contradito-
rias que estavam em seu principio, predispunha-o a uma visao mais alta 
e mais ampla do espa,o dos possiveis, e ao mesmo tempo a urn uso mais 
completo das liberdades que the acoitavam as sujei,6es. 

Assim, longe de aniquilar 0 criador pela reconstru,ao do universe 
das determina,6es sociais que se exercem sobre ele e de reduzir a obra 
ao puro produto de urn meio em vez de aJ ver 0 sinal de que seu autor 
soube libertar-se dele, como parecia temer 0 Proust do Contre Sainte-
Beuve, a analise sociologica permite descrever e compreender 0 trabalho 
especifico que 0 escritor precisou realizar, a urn so tempo contra essas 

e a elas, para produzir-se como criador, ista e, co-
mo sujeito de sua propria cria,ao. Ela permite mesmo dar conta da dife-
ren,a (comumente descrita em termos de valor) entre as obras que sao 
o puro produto de urn meio e de urn mercado e aquelas que devem pro-
duzir seu mercado e podem mesma contribuir para transformar seu meio, 
gra,as ao trabalho de liberta,ao do qual sao 0 produto e que se realizou, 
em parte, atraves da objetiva,ao desse meio. 
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Nlio e por acaso que Proust nlio e 0 autor absolutamente improduti-
vo que e 0 narrador da Recherche. 0 Proust escritor e aquele em que se 
transforma 0 narrador no e pelo trabalho que produz a Recherche, e que 
o produz como escritor. Foi essa ruptura libertadora, e criadora do cria-
dor, que Flaubert simbolizou colocando em cena, sob a forma de Frede-
ric, a impotencia de um ser manipulado pelas for<;as do campo; isso, na 
propria obra em que superava essa impotencia evocando a aventura de 
Frederic e, atraves dela, a verdade objetiva do campo no qual escrevia 
essa historia e que, pelo conflito de seus poderes concorrentes, teria podi-
do reduzi-lo, como Frederic, it impotencia. 

A INVEN9AO DA ESTETICA "PURA" 

A logica da dupla recusa esta no principio de inven<;ao da esUtica 
pura que Flaubert realiza, pon!m em uma arte que, como a romance, pa-
rece destinada, mais ou menos no mesmo grau que a pintura, onde Ma-
net farO. uma revolu<;ao semelhante, it busca ingenua da i1usao de reali-
dade. 0 realismo e, com efeito, uma revolu<;ao parcial e frustrada: nlio 
coloca realmente em questlio confusao do valor estetico e do valor moral 
(au social) que Victor Cousin erigira em "teoria" e que orienta ainda 0 

julgamento da critica quando ela espera de um romance que comporte 
uma "li<;lio moral" ou quando condena uma obra por sua imoralidade, 
sua indecencia ou sua indiferen<;a. Se poe em questao a existencia de uma 
hierarquia objetiva dos temas, e apenas para a inverter, em uma preocu-
pa<;lio de reabilita<;ao ou de desforra (os criticos falam de um "furor de 
rebaixar") e nao para a abolir. Ii por isso que se tende a reconhece-lo 
antes pela natureza dos meios sociais representados que pela maneira mais 
au menos "baixa" au "vulgar" de os representar (que freqiientemente 
vai de par): "0 realismo, no momento em que se come<;a a empregar essa 
palavra, teve apenas um sentido: 0 surgimento no romance de persona-
gens ate entlio desprezadas [ ... J. 0 realismo", afirma La Revue des Deux 
Mondes, e a "pintura dos mundos especiais e dos mundos equivocos" .1l4 

Assim, 0 proprio Murger e percebido como realista porque apresenta "te-
mas mediocres", herois que se vestem mal, falam desrespeitosamente de 
tudo e ignoram as conveniencias. 

Esse la<;o privilegiado com uma categoria particular de objetos, Flau-
bert precis a rompe-lo para generalizar e radicalizar a revolu<;lio parcial 
operada pelo realismo. Ii assim especiaimente que, como fani Manet diante 
de um problema semelhante, ele pinta a uma so vez, e por vezes no mes-
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mo romance, 0 mais alto e 0 mais baixo, 0 mais nobre e 0 mais vulgar. 
a boemia e a alta sociedade. Como Manet (em urn quadro como A mu-
ther de seios nus, por exemplo), subordina 0 interesse literal e literario 
pelo tema ao interesse pela representaeao, sacrifica a sensualidade ou a 
sentimentalidade it sensibiIidade ao medium literario ou pictorico - 0 que 
o leva a recusar os temas que 0 tocam muito emocionalmente ou a trata-
los de maneira a rebaixar-Ihes 0 interesse dramatico, por uma especie de 
surdina. 

Se 0 olhar puro pode atribuir urn interesse especial aos objetos so-
cialmente designados como detestaveis ou despreziveis (como a serpente 
de Boileau ou a camlca de Baudelaire), em razao do desafio que repre-
sentam e da proeza que exigem, ignora deliberadamente todas as diferen-
cas nao esteticas entre os objetos e pode encontrar no universo burgues, 
em razao especialmente do laeo privilegiado que 0 une it arte burguesa, 
uma oportunidade particular de afirmar sua irredutibilidade. "Nao ha 
em literatura", diz Flaubert, "belos assuntos de arte e [ ... ] Yvetot, por-
tanto, equivale a Constantinopla." 115 A revolueao estetica nao pode 
consumar-se senao esteticamente: 116 nao basta constituir como bela 0 que 
e excluido pela estetica oficial, reabilitar os assuntos modemos, baixos 
ou mediocres; e preciso afirmar 0 poder que pertence it arte de tudo cons-
tituir esteticamente pela virtude da forma ("escrever bern 0 mediocre"), 
de tudo transformar em obra de arte pela eficacia propria da escrita. "E 
por isso que nao ha assuntos belos nem vis e se poderia quase estabelecer 
como axioma, colocando-se no ponto de vista da Arte pura, que nao existe 
assunto nenhum, sendo 0 estilo por si so uma maneira absoluta de ver 
as coisas." 117 

Mas nao basta igualmente, como os parnasianos, ou mesmo Gau-
tier, afirmar 0 primado da forma pura que, tomando-se para si mesma 
seu fim, nao diz mais nada que nao ela propria. Sem duvida, poder-se-ia 
opor-me aqui ao famoso "livro sobre nada", que encantava os te6ricos 
do nouveau roman e os semiologicos, ou, do lado de Baudelaire, a passa-
gem freqiientemente citada de seu artigo consagrado a Gautier em L 'an-
thotogie des poetes franrais [A antologia dos poetas franceses], de Crepet: 
"A Poesia [ ... ] nao tern outro fim que nao Ela mesma; [ ... ] e nenhum 
poema sera tao grande, tao nobre, tao verdadeiramente digno do nome 
de poema quanto aquele que houver sido escrito pelo prazer de escrever 
urn poema" .1IB Nos dois casos, condenamo-nos a uma leitura parcial, e 
mutilada, se nao se mantem juntas as duas faces de uma verdade que se 
determina e se define opondo-se a dois erros opostos: assim, contra to-
dos aqueles que "imaginam que 0 fim da poesia e urn ensinamento qual-
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quer, que ela deve ora fortalecer a consciencia, ora os costu-
mes, ora, enfim, demonstrar 0 que quer que seja de utH" , em suma, con-
tra "a heresia do ensinamento", comum aas romanticos e aas realistas, 
e sellS corolarios, "as heresias da paixao, da verdade, da moral", 119 Bau-
delaire toma 0 partido de Gautier. Pon:m, no elogio mesmo, dissocia-se 
imperceptivelmente de Gautier, atribuindo-Ihe (por uma estrategia intei-
ramente classica nos prefacios) uma da poesia que nao tern nada 
de formalista, a sua: "Se se reflete que, a essa maravilhosa faculdade [0 
estilo e 0 conhecimento da lingua), Gautier une uma imensa inteligencia 
inata da correspondencia e do simbolismo universais, esse repertorio de 
toda metafora, compreender-se-a que possa incessantemente, sem fadiga 
assim como sem erro, definir a atitude misteriosa que os objetos da cria-

mantem diante do olhar do homem. Ha na palavra, no verbo, algo 
de sagrado que nos impede de fazer dele urn jogo de azar. Manipular ha-
bilmente uma lingua e praticar uma especie de evocatoria" .120 

Parece-me que nao e induzir 0 sentido da ultima frase ver ai 0 pro-
grama de uma estetica fundada na de posslveis indevidamen-
te separados pela dominante da arte: urn forma!ismo rea-
!isla. Com efeito, 0 que diz Baudelaire? Paradoxalmente, e 0 trabalho 
puro sobre a forma pura, exercicio formal por exceH:ncia, que faz surgir, 
como por magia, urn real mais real que aquele que se da imediatamente 
aos sentidos e no qual se detem os apaixonados ingenuos do real, com 
o risco de impor-Ihe de fora morais ou politicas que, it ma-
neira da legenda de urn quadro, orientam 0 olhar e 0 desviam do essen-
cial. Diferentemente dos parnasianos e de Gautier, Baudelaire pretende 
abolir a entre a forma e 0 fundo, 0 estilo e a mensagem: exige 
da poesia que integre 0 espirito e 0 universo concebido como urn reserva-
torio de simbolos do qual a linguagem pode reaprender 0 sentido oculto, 
bebendo no inesgotavel cabedal da universal analogia. A busca divinato-
ria das equivalencias entre os dados dos sentidos permite restituir-Ihes "a 
expansao das coisas infinitas" conferindo-Ihes, pelo poder da imagina-

e pela da linguagem, 0 valor de simbolos capazes de fundir-se 
na unidade espiritual de uma essencia comum. Assim, ao lirismo senti-
mental do romantismo (frances, pelo menos), que concebe a poesia como 
a expressiio refinada dos sentimentos, e ao objetivismo pictorico e descri-
tivo de Gautier e do Parnaso, que renunciam it busca de uma penetra9ao 
reciproca do espirito e da natureza, Baudelaire opoe uma especie de mis-
ticismo da sensa9ao ampliada pelo jogo da linguagem: realidade autono-
rna, sem outro referente que naD eia mesma, 0 paema e urna in-
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dependente da cria,ao, e nao obstante unida a ela por la,os profundos, 
que nenhuma ciencia positiva percebe, e que sao tao misteriosos quanta 
as correspondencias que unem entre si as seres e as coisas. 

E 0 mesmo formalismo realista que defende Flaubert, com motivos 
muito diferentes, e em um caso particularmente dificil, ja que 0 romance 
parece destinado it busca do efeito de real pelo menos tao rigorosamente 
quanto a poesia it expressao do sentimento. Seu dominio de todas as exi-
gencias da forma permite-Ihe sustentar quase sem limites 0 poder que Ihe 
pertence de constituir esteticamente qualquer realidade do mundo, inclu-
sive aquelas das quais, historicamente, 0 realismo fez seu objeto de elei-
,ao. Mas ainda, como se viu, e no e pelo trabalho sobre a forma que se 
efetua a evoca,ao (no sentido forte de Baudelaire) desse real mais real 
que as aparencias sensiveis reveladas it simples descri,ao realista. "Da for-
ma nasce a ideia": 0 trabalho da escrita nao e simples execu,ao de um 
projeto, pura formaliza,ao de uma ideia preexistente, como 0 ere a dou-
trina classica (e como 0 ensina ainda a Academia de pintura), mas uma 
verdadeira busca, semelhante em sua ordem it praticada pelas religiOes 
iniciliticas, e destinada de alguma maneira a criar as condi,6es favoniveis 
a evocac;ao e ao surgimento da ideia, que nao e Dutra coisa, nesse caso, 
que nao 0 real. ReCJ.lsar as convenc;6es e as conveniencias estiHsticas do 
romance estabelecido e rejeitar-Ihe 0 moralismo e 0 sentimentalismo e uma 
e mesma coisa. E atraves do trabalho sobre a lingua, que implica a uma 
s6 vez e alternadamente resistencia, luta, e submissao, renuncia de si, que 
opera a magia evocat6ria que, como uma encanta,ao, faz surgir 0 real. 
E quando consegue deixar-se possuir pelas palavras que 0 escritor desco-
bre que as palavras pensarn por ele e descobrem-Ihe 0 real. 

A pesquisa que se pode dizer formal sobre a composi,ao da obra, 
sobre a articula,ao das hist6rias das diferentes personagens, sobre a cor-
respondencia entre as meios ou as situac;oes e as condutas au as "caracte-
res", assim como sabre 0 ritmo au a cor das frases, sobre as repetic;oes 
e as assonancias que e preciso afastar, as ideias feitas e as formas conven-
cionais que e preciso eliminar, faz parte das condi,6es da produ,ao de 
um efeito de real bem mais profundo do que aquele que os analistas de-
signam comumente por esse nome. Sob pena de ver 0 efeito de uma espe-
cie de milagre perfeitarnente ininteligivel no fato de que a analise possa 
descobrir na obra - como fiz com A educartio sentimental - estruturas 
profundas inacessiveis it intui,ao ordinaria (e it leitura dos comentado-
res), e preciso admitir que atraves desse trabalho sobre a forma se proje-
tam na obra essas estruturas que 0 escritor, como todo agente social, traz 
em si no estado pnitico, sem Ihes possuir 0 dominio, e se realiza a anam-
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nese de tudo que permanece ordinariamente enterrado, no estado impli-
cito ou inconsciente, sob os automatismos da linguagem inoperante. 

Enfim, fazer da escrita uma pesquisa inseparavelmente formal e ma-
terial visando inscrever nas palavras mais capazes de a evocar, por sua 
pr6pria forma, a experiencia intensificada do real que elas contribuiram 
para produzir no pr6prio espirito do escritor e obrigar 0 leitor a deter-se 
na forma sensivel do texto, material visivel e sonoro, carregado de corres-
pondencias com 0 real que se situam a urn s6 tempo na ordem do sentido 
e na ordem do sensivel, em vez de a atravessar, como urn signo transpa-
rente, lido sem ser visto, para ir diretamente ao sentido; e for9a-lo, as-
sim, a descobrir a visao intensificada do real que ai foi inscrita pela evo-
Ca9iio encantat6ria implicada no trabalho da escrita. Pode-se citar aqui 
urn critico da epoca, Henry Denys, que exprime bern, pe\a compara9ao 
com a pintura, 0 efeito que pode produzir 0 primeiro romance de Flau-
bert: "[ ... J ele contem paginas deslumbrantes de aud:\cia e de verdade. 
Assim, os eternos amigos dessa fic9iio de dedos roseos cuja cabe9a re-
pousa no claro-escuro, 0 resto do corpo em ondas de gaze, serao talvez 
feridos por uma luz demasiado viva: 0 longo uso de lentes enganadoras 
lhes provocou urn olhar fraco, indeciso e superficial" }21 E e sem duvi-
da porque consegue realmente obter do leitor, pela fon;:a pr6pria da es-
crita, esse olhar intensificado sobre uma representa9ao intensificada do 
real, e de urn real metodicamente descartado pelas conven90es e as con-
veniencias ordinarias, que Flaubert (como Manet, que faz mais ou menos 
a mesma coisa em sua ordem) suscita a indigna9ao de leitores de resto 
cheios de indulgencia com obras desprovidas da magia evocat6ria de sua 
escrita. Assim se explica sem duvida que os criticos, habituados, no en-
tanto, com 0 erotismo maneiroso dos romancistas "honestos', e dos pin-
tores empolados, tenham sido tao numerosos em denunciar 0 que cha-
mavam de "sensualismo" de Flaubert. 

AS CONDI(XJES ETICAS DA REVOLU9AO ESTETICA 

A revolu9iio do olhar que se consuma na e pela revolu9ao da escrita 
supoe e suscita ao mesmo tempo uma ruptura do la90 entre a etica e a 
estetica, que vai de par com uma conversao total do estilo de vida. Essa 
conversao, que se realiza no estetismo do estilo vida de artista, os realis-
tas da segunda boemia podiam realiza-la apenas pela metade, porque es-
tavam encerrados na questao das rela90es entre a arte e a realidade, entre 
a arte e a moral, mas tambem e sobretudo nos limites de seu ethos pe-
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queno-burgues, que os impedia de aceitar-Ihe as implical'oes eticas. To-
dos os partidarios da arte social, trate-se de Leon Vasque falando de Ma-
demoiselle de Maupin, de Vermorel julgando Baudelaire ou de Proud-
hon estigmatizando os costumes dos artistas, veem com muita clareza os 
fundamentos Hicos da nova estetica: denunciam a perversao de uma lite-
ratura que "se tafna venerea e tama 0 fumo do afrodisiaco"; condenam 
os "cantores do feio e do imundo" I que reunem as "ignomfnias morais" 
e as fisicas"; indignam-se muito especialmente por haver me-
todo e artificio nessa "depraval'ao [ ... ] fria, estudada, procurada com es-
forI'O".122 Escandalo da complacencia perversa, mas escandalo tamhem 
da indiferenl'a cinica ao infame ou ao escandaloso. Tal critico, em um 
artigo sabre Madame Bovary e 0 "romance fisio16gico", censura a ima-
ginal'ao pictorica de Flaubert por "encerrar-se no mundo fisico como em 
um imenso atelie povoado de modelos que tem todos 0 mesmo valor aos 
sellS olhos" .123 

De fato, 0 olhar puro que se trata entao de inventar (em vez de se 
contentar em usa-Io, como hoje), it custa de uma ruptura dos lal'os entre 
a arte e a moral, exige uma postura de impassibilidade, de indiferenl'a 
e de desapego, ou mesmo de desenvoltura cinica que esta no oposto da 
dupla ambivalencia, feita de horror e de fascinio, do pequeno-burgues 
com rela9iio aos "burgueses" e ao "povo". E, por exemplo, a violenta 
disposil'ao anarquista de Flaubert, seu senso da transgressao e da blague 
ao mesmo tempo que essa capacidade de se manter a distancia que Ihe 
permitem tirar os mais belos efeitos esteticos da descril'ao simples da mi-
seria humana. Assim, quando lamenta que, com Les amoureux de Sainte-
Perine [Os amantes de Sainte-Perine], Champfleury tenha desperdil'ado 
um belo assunto: "Nao vejo 0 que ele [0 assunto] tern de comico; eu, te-
lo-ia feito atroz e lamentavel" .124 E pode-se evocar ainda esta carta na 
qual encoraja Feydeau, entao junto de sua mulher agonizante, a tirar um 
partido artistico dessa experiencia: "Voce viu e vai ver belos quadros, e 
podera fazer bons estudos. E paga-Ios caro. Os burgueses mal descon-
fiam de que Ihes servimos nosso coral'ao. A ral'a dos gladiadores nao esta 
morta: todo artista e um deles. Diverte 0 publico com suas agonias" .125 

o estetismo levado ao seu limite tende para uma especie de neutralis-
mo moral, que nao esta longe de um niilismo etico. "0 unico meio de 
viver em paz e colocar-se de um saito acima da humanidade inteira, e nao 
ter nada de comum com ela a nao ser uma relal'iio de olhar. Isso escanda-
lizaria os Pelletan, os Lamartine e toda a ral'a esterH e seca (inativa no 
bem como no ideal) dos humanitarios, republicanos etc. - Tanto pior! 
Que comecem por pagar suas dividas antes de pregar a caridade. Por ser 

130 



apenas honestos, antes de querer ser virtuosos. A Fraternidade e uma das 
mais belas inven90es da hipocrisia social."126 Essa liberdade em rela9lio 
as conveniencias marais e aos conformismos humanitarios que encerram 
as homens "convenientes" no farisaismo e sem duvida 0 que une pro-
fundamente 0 grupo dos convivas dos jantares Magny onde, entre ane-
dotas litenirias e hist6rias obscenas, afirma-se a separa9lio da arte e da 
moral. E ela que funda a afinidade particular entre Baudelaire e Flau-
bert, que este ultimo invoca quanto escreve a Ernest Feydeau, durante 
a reda9lio de Sa/ambO: "Chego aos tons um pouco carregados. Come9a-
se a pisar nas entranhas e a queimar os moribundos. Baudelaire ficara 
contente!". Eo aristocratismo esteta que se afirma aqui no modo da ti-
rada provocadora revela-se, de maneira mais discreta e sem duvida mais . 
autentica, neste julgamento sobre Hugo (muito pr6ximo dos formulados 
por Baudelaire): "Por que exibiu ele por vezes uma moral tlio imbecil e 
que tanto 0 limitou? Por que a politica? Por que a Academia? as ideias 
feitas! a imita9lio etc.".127 Ou sobre Erckmann-Chatrian: "E bastante 
grosseiro? Eis dois tipos que tem a alma bem plebeia" .!28 

Assim, a inven9lio da estetica pura e inseparavel da inven9lio de uma 
nova personagem social, a do grande artista pro fissional que reune em 
uma combina9lio tlio fragil quanto improvavel 0 sentido da transgresslio 
e da liberdade com os conformismos e 0 rigor de uma disciplina de vida 
e de trabalho extremamente estrita, que supoe a abastan9a burguesa e 0 
celibato!2' e antes caracteriza 0 cientista ou 0 erudito. As grandes revo-
IU90es artlsticas nlio slio do feitio nem dos dominantes (temporalmente) 
que, aqui como alhures, nlio tem nada a criticar a uma ordem que os con-
sagra, nem dos dominados tout court, freqiientemente condenados por 
suas condi90es de existencia e suas disposi90es a uma prRiica rotineira da 
literatura e que podem fornecer tropas tanto aos heresiarcas quanto aos 
guardilies da ordem simb6lica. Elas competem a esses seres bastardos e 
inclassificaveis cujas disposi90es aristocraticas, muitas vezes associadas 
a uma origem social privilegiada e it posse de um grande capital simb6li-
co (no caso de Baudelaire e de Flaubert, 0 prestlgio sulfureo de imediato 
assegurado pelo escandalo), encorajam uma profunda "impaciencia dos 
limites" , sociais mas tambem esteticos, e uma intolerancia altiva com to-
dos os comprometimentos com 0 seculo. "A busca de uma honra qual-
quer pareee-me, alias, urn ata de modestia incompreensivel.,,130 

Essa distancia de todas as posi90es que favorece a elabora9lio for-
mal e 0 trabalho sobre a forma que a inscreve na pr6pria obra: e a elimi-
na9lio implacavel de todas as "iMias feitas", de todos os lugares-comuns 
tlpicos de um grupo e de todos os tra90s estilisticos capazes de marcar 
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ou de trair a aderSncia ou a adesiio a uma ou outra das posieoes ou toma-
das de posieiio atestadas; e 0 uso met6dico do estilo indireto livre, que 
deixa indeterminada, tanto quanto possivel, a relaeiio do narrador com 
os fatos ou pessoas de que fala a narrativa. Mas nada e mais revelador 
do ponto de vista de Flaubert que a propria ambigiiidade do ponto de 
vista que se assinala na composiriio tao caracteristica de suas obras: e 0 
caso de A educariio sentimental, que os critic os freqiientemente censura-
ram por ser feita de uma serie de "fragmentos justapostos it narrativa", 
em raziio da ausSncia de uma hierarquia clara dos detalhes e dos inciden-
tes .131 Como 0 fani Manet, Flaubert abandona a perspectiva unificado-
ra, tomada a partir de urn ponto de vista fixo e central, em favor do que 
se poderia chamar, com Panofsky, de urn "espaeo agregativo", enten-
dendo por isso urn espaeo feito de fragmentos justapostos e sem ponto 
de vista privilegiado. Em uma carta a Huysmans a proposito ·das Soeurs 
Vatard [Irmiis Vartard], ele escreve: "FaIta nas Soeurs Vatard, como em 
A educa¢o sentimental, a falsidade da perspectival Niio M progressiio 
de efeito".132 E recorda-se a declaraeiio que fez urn dia a Henry Ceard, 
sempre a prop6sito de A educariio: " ':8 urn Iivro condenado, meu born 
amigo, porque niio faz isto': e juntando suas miios longas e elegantes em 
sua robustez, simulou uma construeiio em piramide". 133 A recusa da 
construeao piramidaI, ou seja, da convergSncia ascendente para uma ideia, 
uma cOflvicc;ao, uma conclusao, encerra por si uma mensagem, e sem du-
vida a mais importante, isto e, uma visao - para nao dizer uma fiIosofia 
- da hist6ria, no duplo sentido da palavra. BurguSs furiosamente anti-
burgues, Flaubert e ao mesmo tempo completamente desprovido de iIu-
soes sobre 0 "povo" (embora Dussardier, plebeu sincero e desinteressa-
do que, acreditando defender a Republica, mata urn her6ico rebelde, seja 
inocente iIudido, a unica figura luminosa de A educariio). Porem, em seu 
desencantamento absoluto, conserva uma conviceao absoluta, que diz res-
peito it tarefa do escritor. Contra todos os pregadores de bela alma oriun-
dos de Lamennais (antitese de Barbes, sobre 0 qual diz a George Sand: 
"Esse ai amava a liberdade, e sem rodeios, como homem de Plutarco"), 
afirma, da unica maneira conseqiiente, ista e, sem rodeios, e apenas pela 
estrutura de seu discurso, sua recusa de conceder ao leitor as satisfaeoes 
enganadoras que Ihes oferece 0 falso humanismo farisaico dos vendedo-
res de Husoes. Esse texto que, recusando "fazer a piramide" e "abrir pers-
pectivas", afirma-se como urn discurso sem alem, e do qual 0 autar 
apagou-se, mas como urn Deus spinozista, imanente e coextensivo a sua 
criaeiio, e bern 0 ponto de vista de Flaubert. 

132 

, 


