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Resumo

Murilo Mendes transformou a obra poética e crítica de Baudelaire num ponto de referência para a sua própria obra. Neste trabalho, apresenta-se um percurso analítico da presença
de Baudelaire na obra de Murilo Mendes. São analisados textos até agora esquecidos em
periódicos da década de 1930, textos críticos e textos poéticos escritos por Murilo em português, italiano e francês. Dessa análise decorre a constatação de que Baudelaire sustinha o
conceito muriliano de modernidade artística, um conceito obviamente fundador num poeta tão significativo da poesia moderna brasileira.
Palavras chave: Modernidade – Baudelaire – Lírica moderna – Pecado original – Murilo
Mendes.

Abstract

Baudelaire in Murilo

Murilo Mendes turned the poetical and critical work of Baudelaire into a milestone of his
own work. This article maps the presence ofBaudelaire in his writings. Forgotten texts appeared in old publications of the 1930 decade are studied: critical and poetic works by Murilo
Mendes written in Portuguese, Italian and French. From this analysis evidences come into
view about how Baudelaire sustained Murilo Mendes's concept of artistic modernity, an obviously founding concept for one ofthe most important ofBrazilian modern poets.
Key words: Modernity – Baudelaire – Lyrical modern poetry – Original sin – Murilo
Mendes.
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“O verdadeiro poeta é conjuntamente
um ser de circunstância, e eterno”.

(Murilo Mendes)

1. Delimitação

Murilo Mendes foi um fiel e atento leitor de Baudelaire. Tal leitura constante e
refletida levou-o a incorporar Baudelaire ao seu próprio trabalho, seja como
referência episódica, seja como esteio de reflexões estéticas fundamentadoras
de convicções e procedimentos artísticos. Este trabalho busca mapear parte
substancial dessas referências e reflexões e apresentá-las como um dos componentes norteadores da prática poética e crítica de Murilo Mendes.

2. Pecado original

Na edição de 26 de agosto de 1937 do periódico Dom Casmurro , Murilo
Mendes publicou o artigo “Breton, Rimbaud e Baudelaire”. Citam-se as
próprias palavras do autor (Mendes, 1937: 2; atualizamos a ortografia):
Em um dos seus últimos livros, Position politique du surréalisme, André Breton afirma que a burguesia pretende reivindicar
Baudelaire e Rimbaud como poetas católicos, quando na verdade eles foram uns revoltados, uns não-conformistas, etc.
Não é preciso mais nenhuma prova para mostrar o
quanto a paixão partidária obscurece a inteligência dos homens mais lúcidos. Antes de tudo, devo acentuar que duvido muito que à burguesia interesse que Rimbaud e
Baudelaire sejam considerados poetas católicos – ou mesmo
poetas simplesmente. A burguesia, de um modo geral, não
se interessa pela glória espiritual do catolicismo – e adere
quase sempre à Igreja porque vê nela a defensora da propriedade individual. Nem mesmo a ordem superior que a Igreja prega – e que Baudelaire exaltou em mais de um poema –
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a burguesia compreende: confunde-a com a ordem policial.
Em suma, a burguesia é materialista e cética, pouco se incomodando com a religião autêntica e com a poesia.
Do ponto de vista muriliano, não apenas Rimbaud e Baudelaire são católicos, mas o próprio Breton o é, pois “um dos princípios básicos do grande
dogma da Comunhão dos Santos” estaria sendo transcrito por Breton
quando ele propõe, na obra citada acima, que o “artista deve buscar suas
inspirações no tesouro coletivo”. Mais especificamente sobre o que interessa às relações que este trabalho pretende estabelecer, Murilo afirma
(Mendes, 1937: 2; grifos do original):
Quanto a Baudelaire, nosso caro Breton torceu de tal maneira a
realidade e a evidência, que quase nem valeria a pena comentar.
Baudelaire é um poeta informado de catolicismo até a medula.
Admito que não fosse pontual ao culto, mesmo porque viveu
numa época agitadíssima, e de grande decadência religiosa. O
espetáculo do clero de mãos dadas com governos violentos e
reacionários deveria esfriar bastante um espírito sincero e independente. Mas um homem que cultivava em alto grau ideias
profundamente católicas, que tinha um conceito gravíssimo de
pecado, de julgamento e de inferno como o iluminado de Le
fleurs du mal desautoriza pela sua obra a opinião de Breton.
Baudelaire é um dos raríssimos homens que, a propósito de crítica de pintura e música falam do pecado original. E não uma
vez, mas muitas (vide “L’Art Romantique” e “Curiosités Esthétiques”). No seu livro Mon coeur mis a nu – livro que transpira
catolicismo em todas as páginas – declara que a “verdadeira civilização não consiste no gás, nem na máquina a vapor, nem nas
mesas giratórias do espiritismo – e sim na diminuição dos vestígios do pecado original”. A meu ver, só um teólogo, um homem
inspirado pelo Espírito Santo, poderia ter escrito uma tal frase.
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Em 1934, quando morreu o amigo Ismael Nery, Murilo Mendes teve uma
crise mística. Tal crise levou-o a adotar orientações poéticas destinadas a
“restaurar a poesia em Cristo” ( Mendes, 1994: 1621 ) e concretizadas
nos textos de Tempo e eternidade, publicado em 1935 em parceria com
Jorge de Lima, e de O sinal de Deus – poemas em prosa, publicado em 1936
e logo retirado do comércio. O programa poético desse período foi divulgado em várias manifestações abertas – para Murilo, a liturgia devia ser
“ação pública” – e ele a desenvolvia também por meio de artigos de militância “estético-católica”, que foram estampados em periódicos como
Dom Casmurro , Boletim de Ariel e Lanterna Verde. “Breton, Rimbaud e
Baudelaire” é um desses textos. O catolicismo de Murilo Mendes pretendia-se, como o texto mostra, antiburguês e “mais revolucionário e explosivo que o próprio marxismo” (Mendes, 1937: 2).
A mundividência cristã ou católica que se pode detectar na obra
de Baudelaire é tema controverso. Não se podem contestar as afirmações
que Murilo faz sobre a importância da noção de queda/pecado original no
trabalho poético e crítico de Baudelaire. Também não se pode escapar de
condená-lo – a ele, Murilo – por ter a “inteligência obscurecida” pela “paixão partidária” quando afirma com ênfase superlativa (também no sentido
gramatical: “agitadíssima”, “gravíssimo”, “raríssimos”) que Mon coeur mis
a nu “transpira catolicismo em todas as páginas” ou que Baudelaire “cultivava em alto grau ideias profundamente católicas”.
O Baudelaire católico que o Murilo convertido e militante lê não é
só motivo para contestar publicamente André Breton: também é fonte de
imagens e motivos a introduzir na própria produção poética. Mais de uma
vez em sua obra Murilo se refere ao fato de que, para Baudelaire, a Igreja é
“feminina”. Foi nos Journaux Intimes que Baudelaire escreveu (1920: 5-6):
Fusées – De la féminité de l’Eglise, comme raison de son
[omni-puissance.
De la couleur violette (amour contenu, mystérieux, voilé,
[couleur de chanoinesse).
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Le prêtre est immense parce qu’il fait croire à une foule de
[choses étonnantes.
Que l’Eglise veuille tout faire et tout être, c’est une loi de
[l’esprit humain.
Les peuples adorent l’autorité.
Les prêtres sont les serviteurs et les secrétaires de l’imagination.
Le trône et l’autel, maxime révolutionnaire.
E.G. ou la séduisante Aventurière
Ivresse religieuse, des grandes villes.
Panthéisme. Moi, c’est tous; Tous, c’est moi.
Tourbillon.
A igreja feminina parece sintetizar-se nos atributos da canonisa, cujas vestes violeta refletem o “amor contido, misterioso, velado”. O texto aponta
também para outras direções, apenas sugeridas, pois “as grandes cidades”
e “a imaginação”, por exemplo, sempre são, em Baudelaire, referenciais
tematicamente produtivos. Ainda que pareça mais uma sequência de anotações a desenvolver (ou não) num momento posterior, o texto não deixa
de estabelecer as relações entre Igreja, feminilidade, onipotência, grandeza
e autoridade: relações que estão, todas elas, no seguinte poema de Murilo,
do livro A poesia em pânico , publicado pela primeira vez em 1938, com
poemas compostos entre 1936 e 1937 – ou seja, contemporâneos à redação do artigo “Breton, Rimbaud e Baudelaire”:
Igreja Mulher
A igreja toda em curvas avança para mim,
Enlaçando-me com ternura – mas quer me asfixiar.
Com um braço me indica o seio e o paraíso,
Com outro braço me convoca para o inferno.
Ela segura o Livro, ordena e fala:
Suas palavras são chicotadas para mim, rebelde.
Minha preguiça é maior que toda a caridade.
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Ela ameaça me vomitar de sua boca,
Respira incenso pelas narinas.
Sete gládios sete pecados mortais traspassam seu coração.
Arranca do coração os sete gládios
E me envolve cantando a queixa que vem do Eterno,
Auxiliada pela voz do órgão, dos sinos e pelo coro dos
[desconsolados.
Ela me insinua a história de algumas suas grandes filhas
Impuras antes de subirem para os altares.
Aponta-me a mãe de seu Criador, Musa das musas,
Acusando-me porque exaltei acima dela a mutável Berenice.
A igreja toda em curvas
Quer me incendiar com o fogo dos candelabros.
Não posso sair da igreja nem lutar com ela
Que um dia me absorverá
Na sua ternura totalitária e cruel.
(Mendes, 1994: 303)
Murilo acrescenta ao material baudelairiano de partida uma nota erótica
(herética?) e filógina; a imagem da igreja feminina e onipotente, no entanto, é aquela de Baudelaire. Murilo deu-lhe contornos de mulher-fêmea,
curvas que seduzem e absorvem irremediavelmente aquele que envolvem.
É uma “igreja toda em curvas” que o quer “incendiar com o fogo dos candelabros”. Essa fusão igreja-mulher é uma imagem que efetivamente se
refere às curvas arquitetônicas do prédio (“igreja”, nesse poema, não
apresenta inicial maiúscula) como formas correspondentes às curvas do
corpo feminino.
Sucumbir ao desejo pela mulher e deixá-lo igualar-se em intensidade e importância à devoção à Igreja é pecar – é o autojulgamento que
Murilo faz. E tal consciência de pecado é traduzida pela herética superposição mulher-igreja, igreja-mulher, da qual resulta uma edificação que é ao
mesmo tempo um corpo feminino atraente, capaz de salvar a alma ou
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conduzi-la ao inferno, como explicitam os versos “Com um braço me indica o seio e o paraíso,/ Com outro braço me convoca para o inferno”.
Essa asfixiante e incorporante igreja também tem, é evidente, seu tanto de
demônia, pois “respira incenso pelas narinas”. Em outro texto, desta vez
de Mon coeur mis a nu, Baudelaire (1920: 57-58) vincula a atração pelas
mulheres à inclinação por Satã:
Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan.
L’invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de
monter en grade; celle de Satan, ou animalité, est une joie de
descendre. C’est à cette dernière que doivent être rapportées les amours pour les femmes et les conversations intimes
avec les animaux, chiens, chats, etc. Les joies qui dérivent de
ces deux amours sont adaptées à la nature de ces deux
amours.
Essa igreja-mulher parece sintetizar as “duas postulações simultâneas”:
Murilo nela vê a possibilidade de ascensão em direção a Deus e de queda
ao encontro de Satã. E luta consigo mesmo porque não quer aceitar que
“as alegrias provenientes desses dois amores” tenham de se adaptar “à natureza desses dois amores” como Baudelaire pondera. Para Murilo, o amor
à mulher e o amor à Igreja não deveriam pertencer a ordens antagônicas,
mas ele ainda os sente como opostos e excludentes.
O “pânico” a que se refere o título do livro resulta talvez desse
conflito que a essa altura aparece como insolúvel: impossível conciliar a
atração devocional (devocionalmente erótica, talvez fosse melhor dizer)
pela mulher e a opção que se fez pela Igreja. Tal equilíbrio – pelo qual anseia nos poemas finais de A poesia em pânico – Murilo só parece encontrar
algum tempo depois: em As metamorfoses, escrito entre 1938 e 1941, mulher e Igreja deixam de representar contrários inconciliáveis, como se lê no
poema “Ideia Fortíssima”, no qual “A ideia de uma mulher, mais densa
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que uma forma” “só não se torna um grande cáustico/Porque é um alívio
diante da ideia muito mais forte e violenta de Deus” (Mendes, 1994: 316).
Na sua Apresentação da poesia brasileira, Manuel Bandeira (1946:
178-179, grifo meu) destaca a importância do tema do pecado na poesia de
Murilo Mendes:
Poesia bem de católico, terrivelmente cônscio do pecado original e ao mesmo tempo como que feliz de todas as suas fraquezas pelo que elas implicam de amor – um fulgurante amor não
só pelos seus semelhantes como por todas as criaturas e coisas
da Criação. Um catolicismo à S. Felipe Neri, em que a verdade
é concebida em suma e em essência como caridade. O seu culto
afronta o ridículo: incorpora-o. E – coisa curiosa – poesia e catolicismo dialéticos. Sente-o o próprio Poeta quando num poema qualifica o seu lirismo de dialético. Com efeito, a cada
passo vemos na poesia de Murilo Mendes uma conciliação dos
contrários. Certos versos seus poderão até transpirar heresia a
espíritos mais estreitos, como aqueles onde exclama: “Amor!
Amor! Palavra que cria e que consome os seres. Fogo, fogo do
inferno! melhor que o céu”. A verdade é que ele se sente de
Deus tanto na boa ação quanto no pecado, e talvez mais no pecado: em Satã, “que nunca lhe falta nem um instante”.
No prefácio que escreveu para uma das edições das Flores das ‘Flores do Mal’,
de Baudelaire-Guilherme de Almeida, Bandeira revela que algumas das palavras usadas para falar de Murilo na Apresentação (as que estão grifadas) eram
palavras do próprio Murilo – mas dedicadas a Baudelaire. Para Bandeira, é
evidente, esse Murilo mantinha semelhanças consideráveis com Baudelaire:
“Como viria a dizer o nosso Murilo Mendes, o poeta das Flores do Mal se sentia de Deus tanto na boa ação quanto no pecado, e talvez mais no pecado”
(apud Almeida; s/d: 9; grifo meu).
Bandeira então leu Murilo assim como Murilo então lia Baudelaire.
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3. Baudelaire, Murilo, modernidade.

Os artigos que formam o volume Recordações de Ismael Nery foram inicialmente publicados por Murilo Mendes no suplemento Letras e Artes do
jornal A manhã e no jornal O Estado de S. Paulo. No artigo XII, datado de
12 de setembro de 1948, encontram-se as seguintes considerações:
Em vez da palavra modernismo, prefiro empregar a palavra
modernidade. É fato que “modernismo” tem se prestado a
muitas confusões, pois designa ao mesmo tempo uma época e
um movimento. Nós sabemos que as épocas não são compartimentos estanques, sendo antes ligadas aos momentos e
às épocas passadas. Mas não há dúvida de que um determinado ciclo cultural (em correspondência com o ciclo político e
econômico) possui características próprias, que entretanto
não chegam a isolá-lo dos outros. O que foi moderno para
uma geração já será antigo para outra; basta olhar uma fotografia de dez anos atrás para rir do modernismo. [...]
A palavra “modernismo” restringe, pois, a área de um
fenômeno positivo; pelo que proponho – de acordo com
Baudelaire no seu famoso estudo sobre Constantin Guys,
escrito em 1860 – a palavra modernidade:
“Trata-se de extrair da vida o que ela pode conter de
poético no histórico, de tirar o eterno do transitório. A modernidade é o transitório, o fugitivo, o contingente, a metade da arte, de que a outra metade é o eterno e o imutável.
Houve uma modernidade para cada pintor antigo; a maior
parte dos belos retratos que nos ficaram dos tempos anteriores são revestidos dos trajes de sua época”.
Os mais recentes estudos críticos de pintura demonstram o encadeamento do processo da modernidade
através dos séculos. Sabemos hoje que muitos elementos
importantes da arte de Picasso, Braque, Bonnard e outros
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estão contidos pelo menos em germe nos primitivos medievais, nas pinturas bizantinas e mesmo em documentos mais
remotos. (Mendes, 1996: 106-108)
Ao explicar por que prefere o termo “modernidade” a “modernismo”,
Murilo elabora uma teoria concisa sobre o que chama de moderno em arte. “Modernismo” é o termo com que, nas literaturas lusófonas, designa-se
o período de intensa renovação estética que, nas primeiras décadas do século XX, procurou atualizar essas literaturas em relação às vanguardas:
tem como marcos a publicação da revista Orpheu (1915) em Portugal e a
realização da Semana de Arte Moderna (1922) no Brasil. Quanto ao conceito de “modernidade”, Murilo (Mendes, 1996: 108) explicita as noções
de processo e continuidade no mesmo artigo:
Os maiores artistas da humanidade acham-se colocados
dentro do tempo e fora do tempo. Porque segundo a fórmula de Baudelaire, que me parece das mais seguras, existem aspectos transitórios, contingentes, que encerram a
metade da arte; e outros imutáveis e eternos. Há certas leis
da natureza e do homem que podem ser alteradas ou transformadas, mas não extintas.
Murilo meditou e escreveu sobre arte ao longo de quase toda a sua vida de
poeta. Lembro que seu livro de estreia, Poemas, é de 1930; o artigo “O impasse da pintura”, seu primeiro texto localizável de crítica, foi publicado
no Boletim de Ariel em 1º de outubro de 1931. Foi com sua mudança para
a Itália, em 1956, no entanto, que essa atividade passou a ser mais frequente. A convivência com artistas, particularmente pintores como Alberto Magnelli, Antonio Corpora, Achille Perilli, Gastone Biggi, Piero
Dorazio, Giulio Turcato, para citar alguns nomes, fez com que seus textos
fossem constantemente solicitados para integrar catálogos de exposições e
“libri d’artista” – publicações que conjugam texto e imagem, estabelecen126
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do nexos entre o trabalho do poeta e o do artista plástico, e que viraram
uma constante a partir das vanguardas históricas italianas.
Ao lado dessa produção que condensava crítica de arte com criação literária, pois muitos desses textos indefinem-se entre gêneros e perpetram experimentações verbais, Murilo dedicou-se intensamente à prosa
cultural, da qual fazem parte livros como Poliedro, Carta geográfica, Espaço
espanhol, Retratos-relâmpago, A invenção do finito e Janelas Verdes. Em alguns
desses livros, os textos inicialmente escritos para catálogos e “libri d’artista”
são reaproveitados ou reprocessados. Em outros, a produção é original e expõe uma prosa muitas vezes fragmentária, elíptica, sugestiva, recheada de
achados verbais e críticos que sugerem faíscas (ou relâmpagos, na expressão
do próprio autor) pela capacidade sintética de iluminação que apresentam.
Completa esse conjunto de escritura de referência predominantemente cultural a poesia crítica muriliana, que domina livros como Tempo Espanhol, Siciliana, Convergência e os aloglotas Ipotesi e Papiers.
Tanto no trabalho do crítico de arte, como no do prosador e poeta crítico, o conceito de modernidade expresso em Recordações de Ismael
Nery pode ser reencontrado constantemente. Tornou-se um conceito
operacional em Murilo Mendes, utilizado como medida de aferição do
quilate da obra ou do artista tematizado. Um bom exemplo disso é o seguinte trecho do texto “Antonio Corpora” de A invenção do finito :
Uma tal depuração de meios só pode ser conseguida através
de um poderoso autocontrole crítico: sob o signo do fogo
que, destruindo as escórias, conserva o que tem probabilidade de subsistir, separando o essencial do efêmero e provisório. Como pode o artista realizar uma tal operação? Este é
o privilégio de poucos: pela mestria técnica; pela simbiose
da razão e dos sentidos, e pela aplicação deste princípio de
sabedoria segundo o qual a imaginação possui também uma
medida, a chave de matemáticas secretas a serem decifradas.
(Mendes, 1994: 1309; grifo meu)
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Murilo, no trecho grifado, serve-se de Baudelaire para balizar o trabalho
de Corpora. E não só nesse ponto do texto: a valorização da “mestria técnica”, o casamento equilibrado da razão com os sentidos, a decifração das
“matemáticas secretas” que franqueiam o acesso à imaginação formam um
conjunto de referências que se podem relacionar às ideias estéticas de
Baudelaire – e que a expressão “autocontrole crítico” sintetiza. Sobre a
imaginação, por exemplo, o próprio Murilo textualmente cita Baudelaire
em outro texto crítico, “L.S.P.”, de Retratos-relâmpago : “... a imaginação,
que, segundo Baudelaire, é ‘la plus scientifique des facultés, parce que seule
elle comprend l'analogie universelle’” (Mendes, 1994: 1295). Nessa citação
se encontram as referências necessárias a esclarecer as “matemáticas secretas a serem decifradas”: são as famosas correspondências baudelairianas, subjacentes à analogia universal.
*
Carta geográfica foi escrito em Roma entre 1965 e 1967 e permaneceu
inédito até a publicação da Poesia completa e prosa, em 1994. Nele, Murilo
estabelece associações de várias naturezas entre o que e quem encontra
nos lugares que visita e o mundo cultural constantemente revisitado, revisto e recatalogado que carrega dentro de si. Para o que pretendo neste
trabalho, considero fundamentais os seguintes trechos do capítulo 8,
“Fragmentos de Paris” – este fragmento brota da observação de uma tela
no Museu do Louvre:

Num ângulo do quadro de Courbet L’atelier du peintre,
Baudelaire curvado sobre um livro, sobre si próprio,
Tête-à-tête sombre et limpide
Qu’un coeur devenu son miroir!
procura ler-se, ver-se, conhecer-se. Entretanto Sartre declara
que esse tête-a-tête, apenas esboçado, desaparece. O poeta
esforça-se por atingir a consciência reflexiva. Sartre encon128
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trando no armário, entre suas armas, um aforismo de Hegel,
informa-nos que Baudelaire é um homem “sans immédiateté”. Como reparo a essa e outras abstrações, regresso, sempre persuadido, a Le fleurs du mal e ao resto.
!
Quando compreenderá Sartre que para o poeta os fatos negativos constituem fontes de experiência, conhecimento de
uma verdade autre? (Mendes, 1994: 1110-1111)
Baudelaire, no canto (direito de quem olha) da tela de Courbet, curvado
sobre si mesmo, lê-se, vê-se, conhece-se. Contestando e lastimando (com
alguma ironia) a interpretação sartreana, Murilo vê nesse autoconfronto
do poeta uma fonte de experiências, um caminho para “uma verdade autre”. Os versos citados são de “L’Irrémédiable”: Murilo destaca no poema
a imagem do coração que se torna espelho de si mesmo, o contemplar-se a
si mesmo na imagem refletida, e refletida num espelho metafórico. Ao cabo desse percurso em busca da “consciência reflexiva”, Baudelaire soubese um perseguidor de sublimidades, um inimigo da realidade banal e castradora – e dos fatos negativos teria adquirido a experiência necessária ao
“conhecimento de uma verdade autre”.
“Verdade autre” e “realidade autre” são expressões muito caras a
Murilo Mendes, que as retoma sempre para falar daquilo que poesia e arte,
por sua própria natureza, põem à mostra: mais de uma vez ele afirmou que
a poesia devia não só propor conhecimento, mas também a transfiguração
da condição humana, a elevação a um plano espiritual superior. O uso reiterado da forma francesa “autre” nessas expressões – muito frequentes,
como dizemos, na literatura crítica de Murilo – indica a filiação do conceito, sorvido da poesia francesa, mais particularmente do trajeto – que
ele Murilo realizou, e do qual dá várias vezes notícia – de Nerval a Breton,
que, é evidente, compreende Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire.
Breton, que, no texto muriliano de 1937, era um católico ignaro de si
mesmo, passa a ser “un chercheur de merveilleux, de la vie ‘autre’, un éga129
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teur du concept restrictif de réalité, un révolté envers et contre touts, un
poète fidèle à son idéal de ‘liberté couleur d’homme’” (Mendes, 1994:
1592) na “Hommage a Breton” de 1967, texto do livro Papiers. O mesmo
Breton que, no Primeiro Manifesto do Surrealismo, declara que Nerval teria
efetivamente tido o espírito que eles, surrealistas, então reclamavam para si.
Este Baudelaire que Murilo agora lê é muito mais amplo do que o
“homem inspirado pelo Espírito Santo” de 1937. Baudelaire é agora a referência segura para a discussão da modernidade; é, também, o companheiro na perscrutação da verdade “autre”, da vida “autre”, perfuração da
pele e penetração da polpa da realidade de que a obra poética de Murilo
Mendes é um feliz percurso. E o crítico de arte e o poeta se fundem nesta
maneira muriliana de interligá-los:
Para Baudelaire a natureza é suspeita e ele sente-se bem somente no
mundo criado e posto à nossa disposição pela arte. Desde cedo encontrei na arte uma razão de ser e estar no mundo. E quando escrevo arte
escrevo também música, arquitetura, letras, teatro e cinema. (Mendes,
1994: 1341)
A arte é um dado essencial na ampliação da capacidade de saber e conhecer a realidade “autre”. Por isso, habitá-la – a ela, a arte –, na feitura ou na
crítica, na ação ou na análise – e aqui Murilo vê Baudelaire como cúmplice
–, é desfrutar uma “razão de ser e estar no mundo”.
Em alguns casos, é necessário que o leitor seja capaz de perceber as
citações de Baudelaire a partir do elenco pessoal de referências que domina.
É o que ocorre, por exemplo, no texto seguinte (Mendes, 1994: 1021):
PONTOS DE INTERROGAÇÃO
Quem acende as luzes do pão aberto para o homem, quem
acende as luzes do paço demolido?
Quem convida para um longo baile os anônimos, os esquecidos, os párias da grã-cidade?
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Quem solta os navios amarrados ao porto, quem desamarra
os homens do porão?
Quem agride a manopla dos artífices da crueldade?
Quem disturba a distração de Deus, provocando-o com um
grito em favor dos “ausentes” já não digo do mundo inteiro,
mas do seu bairro?
Poucos, talvez nenhum: a começar por mim e por ti, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frére.
Como o título indica, é um texto formado por perguntas. A única resposta
– que, pode-se julgar, a nada responde – é a última frase, que termina com
o célebre fecho de Au lecteur, poema inicial de Les fleurs du Mal, livro a que
Murilo regressa “sempre persuadido”. Há nessas perguntas imagens que
sugerem a eucaristia religiosa (“luzes do pão aberto”), mas predominam as
imagens que indicam questões sociais (“os anônimos, os esquecidos, os
párias da grã-cidade” ou “a manopla dos artífices da crueldade”). Além de
estar presente na citação final, Baudelaire se insinua em algumas imagens
do texto: “o paço demolido” pode ser relacionado com a Paris de “Le
Cygne”, “os párias da grã-cidade” podem ser os cegos, os velhos, os mendigos de tantos “poemas parisienses”, a soltura dos “navios amarrados no
porto” sugere “L’Invitation au Voyage”. Baudelaire também está presente
na temática, pois o quadro social que o texto constrói sugere o mundo
que, segundo Murilo (Mendes, 1994: 1485), “Baudelaire há cem anos
fulminou em página poética: o mundo aburguesado, sob o domínio da
força de expansão industrial e comercial, da estupidez e da propaganda”. E
a sequência de perguntas é um duplo questionamento: questionamento
do mundo segregador e violento, e questionamento da omissão, da inexistência ou quase inexistência dos que disturbam “a distração de Deus”,
dos que fazem algo pelos ausentes, ainda que sejam apenas “os do próprio
bairro”.
A frase final do texto identifica a voz lírica e o leitor. E os identifica por serem ambos membros daquele “nenhum”, que é a síntese da
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omissão. Daí a imensidão de sentido que adquirem as palavras de Baudelaire incorporadas: a voz do texto e o leitor que a encontra estabelecem
uma relação de hipocrisia, pois se assemelham um ao outro, irmanam-se...
na omissão, no ato de não dar resposta às interrogações propostas – interrogações, aliás, propostas havia muito tempo já, se se considerar que Baudelaire à sua maneira já as propusera...
O uso que Murilo faz desse verso de Baudelaire traz à lembrança
a abertura do estudo de Walter Benjamin, “Sobre alguns temas em Baudelaire”. Murilo, aliás, conhecia a leitura que Benjamin fizera de Baudelaire, pois a ela se refere em pelo menos dois momentos: em “A tartaruga”,
de Poliedro , e em “Salamanca”, de Espaço espanhol. Benjamin (1983: 29)
afirma que:
Baudelaire contava com leitores aos quais a leitura da lírica
oferecia dificuldades. [...] Causa espanto encontrar um lírico
que se dirige a tal público, o mais ingrato de todos. É fácil
encontrar uma explicação para isso. Baudelaire queria ser
compreendido: dedica o livro àqueles que se lhe assemelham. [...] A relação, porém, revela-se mais fecunda de consequências, invertendo-se a formulação: Baudelaire
escre-veu um livro que tinha, a priori, escassas perspectivas
de sucesso imediato. Contava com um tipo de leitor como o
que descreve no poema introdutório. E poder-se-ia ver que
o seu cálculo fora de longo alcance. O leitor a quem se dirigia ter-lhe-ia sido oferecido pela época subsequente.
Apropriando-se do verso de Baudelaire, Murilo empalmou toda uma forma de relacionar-se com o leitor da lírica: colocou-se lucidamente como
quem escreve sobre questões desagradáveis a um leitor que, se um dia o
vier a ler, virá a fazê-lo quando provavelmente as formas sociais do mundo
que se quereria diferente estarão ainda mais cristalizadas. Em outras palavras: repete questões que já haviam sido feitas de alguma maneira por
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Baudelaire e que continuavam e continuam questões sem resposta. Não
há mais lugar social para o “vate” – continua-se a ler Benjamin – e Murilo,
como já apontado, cria no caráter revelatório da poesia. E a distância entre
público e lírica só fez aumentar desde o reconhecimento – ainda que póstumo – que Baudelaire experimentou. Desse ponto de vista, Murilo, ao
usar imagens que chamam e trazem Baudelaire para seu texto, que faz
questão de fechar com uma passagem do mesmo Baudelaire, praticamente
assume que repete pontos de interrogação intocados desde que seu antecessor os formulara, assume seu “escrever para ninguém”.

*
Ruminar Baudelaire e incorporá-lo no sentido amplo – imagens, versos, conceitos – foi uma constante ao longo da produção muriliana.
Baudelaire foi referência na discussão teórica da modernidade e no
aprofundamento da convicção de que a poesia – como toda a arte –
deve ser uma via de acesso a dimensões colocadas para além do real
cotidiano, dimensões cujo conhecimento a mesma poesia deve expressar. Murilo várias vezes indicou Baudelaire como uma presença
forte em sua vida e uma influência decisiva em sua obra. Na famosa
“Microdefinição do autor”, por exemplo, Murilo diz que se sente compelido ao trabalho literário, entre outras razões, por haver começado
no início da adolescência a leitura de Cesário Verde, Racine, Baudelaire. Em entrevista a Leo Gílson Ribeiro, em 1972, afirmou dever
muitíssimo a Baudelaire, em cuja obra estão contidos os maiores problemas da contemporaneidade.
Em seu livro Convergência , Murilo enviou um “Murilograma a
Baudelaire”, texto que condensa e ao mesmo tempo reinstaura sensações, opiniões, conclusões e ruminações infindáveis sobre o francês. O
poema apresenta disposição espacial intencionalmente significante e
adota procedimentos relacionáveis à estética da poesia concretista
brasileira: sua distribuição sobre o papel é sugestiva e o uso de sinais
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como “=”, “•”, “+” faz pensar numa concepção de texto como processo construtivo. A enumeração que constitui o texto percorre a
obra de Baudelaire, mesclando referências claras a temas, imagens e
poemas com expressões de dimensão valorativa e afetiva. Do primeiro verso, que instaura o ponto original da obra baudelairiana, ao último, que institui como característica inalienável dessa obra o
retorno sobre si mesma, movimento ao qual o leitor deve aderir,
Murilo emite juízos críticos, formula avaliações, elabora equações
poéticas, numa linguagem que condensa palavras, une conceitos,
forja neologismos, e representa exemplo flagrante dos procedimentos poéticos que estabelecem paradigmas de renovação formal sem
deixar de explorar os elementos da tradição:

Murilograma a Baudelaire

Traz o pecado orígin = existir.
•
Maneja o caos que regula.
•
Palavra: pessoa, despessoa.
•
Desventra a rua-universo.
•
Enfanterrible totalizador.
•
Debruça-se à janela da pintura.
•
Poesia e coração, áreas opostas.
•
Heautontimoroumenos.
•
Inventa a simetria dissonante.
•
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Negro luminoso: a cor do seu estema.
•
Telefona = lhe a Medusa.
•
Sofre de modernidade ou de ser B?
•
Funda um reinoilhasalão.
•
Assume o espaço da música.
•
Paralelo à putain, ao pária.
•
Constrói a mulher naviforme.
•
Razão + cálculo: supernatureza.
•
Anexa o leitor, sósia e sigla.
•
Mineral. Artificioso. Ri-se.
•
Fantasia, alquimia e álgebra.
•
Metáfora: equivale a épura.
•
Aurora citadina, aurora “autre”.
•
Aloprado. A lógica do absurdo.
•
Sonho: sinal matemático.
•
Da morte – operação extrai o novo.
•
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Morte: única novidade pros modernos.
•
Terrible Baudelaire toujours recommencé.
Roma 1965
(Mendes, 1994: 672-674)

4. “Eis a pintura./ Eis a matéria do homem a duas dimensões.”1

Em 1974, Annalisa Cima publicou um “volumetto” chamado Murilo Mendes, di domenica. Nesse livrinho, além da introdução da própria autora, há
catorze fotos de Murilo Mendes feitas por Giovanna Piemonti no famoso
apartamento da Via del Consolato, 6, onde Murilo morou por muitos anos
em Roma. E também há cinco poemas então inéditos de Murilo, escritos em
italiano. Um desses poemas é “Il Quadro”, incorporado ao livro Ipotesi, publicado em primeira edição em 1977, na Itália. Não há nenhuma alteração
entre a versão que Murilo fez estampar em vida em 1974 e a que faz parte do
livro póstumo, cujos originais ele deixou prontos para publicação:
IL QUADRO
È vero che Giovanni Arnolfini
non guarda la moglie – forse incinta –
guarda piuttosto lo spettatore
anche lui protagonista / oltre che testimonio.
•
C’è un rumore di macchine a Trafalgar Square
che altera la regola indispensabile
all’esatto svolgimento delle nozze
come lo ha voluto Van Eyck.
•
1 - Em “Velázquez”, de Murilo Mendes (1994: 599).
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Il grande copricapo del negoziante
conclude un ordine un sistema
dove apparentemente
“tout n'est qu'ordre et beauté,
luxe, calme et volupté”.
•
Il gesto della mano destra benedice il cosmo.
La donna china il viso orientalizzante,
la testa è coperta da un velo in merletto di Malines;
il vestito verde s’atteggia in larghe pieghe.
•
Nello sfondo lo specchio, solita spia fiamminga,
riflette i coniugi e altre due figure;
reca dieci tondini com episodi della Passione.
Il candeliere a sei bracci è nobile:
potrebbe stare in cucina.
•
Le pantofole / il cane / sono pronti ad ubbidire.
La frutta sulla tavola rappresenta
un minimo di natura.
Per la finestra aperta entra l’aria di Bruges.
Il gran letto nuziale è vermiglio: l’amore.
•
Le Fiandre raggiungono il vertice del potere economico
scambiano cultura e merci com i mari distanti.
•
La coppia umana esiste ancora,
comanda ancora il sistema:
tutto si regge perché appunto essa si regge.
(Mendes, 1977: 51-52)
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Esse poema abre a quarta parte de Ipotesi, “Omaggi”. É patente a admiração
de Murilo Mendes pela tela de Van Eyck: dedica-lhe um poema com o qual
abre a seção de homenagens de seu livro – e dá ao poema o nome de “Il
Quadro”, título em que o artigo definido tem valor superlativo. Aliás, essa
admiração foi expressa de maneira ainda mais explícita em Carta Geográfica:
Mas hoje na National Gallery, deixando de lado tantos inumeráveis prodígios, quero aludir a um só quadro, O casamento dos Arnolfini de Van Eyck, que me transmite em grau
máximo a ideia da coisa perfeita, situada no plano da convergência da realidade e do sonho. (Mendes, 1994: 1103)
Essas considerações sobre a tela também fazem supor que Murilo tinha bastante clara a responsabilidade que assumia ao escrever um poema dedicado a
O Casamento dos Arnolfini. Afinal, um poema capaz de, de alguma maneira,
estar à altura da obra que “transmite em grau máximo a ideia da coisa perfeita,
situada no plano da convergência da realidade e do sonho” deveria ser um
texto ele mesmo sintetizador-irradiador de significados-sensações assim essenciais. E a leitura que se sugere desse poema passa por boa parte do percurso
que este trabalho desenvolveu até agora, ou seja, passa pela incorporação de
Baudelaire que Murilo realizou ao longo da escritura de sua obra.
Murilo estava muito bem informado e deve ter meditado com alguma frequência sobre a importância de Jan van Eyck para a história da
pintura ocidental. Henri Focillon, no livro Arte do Ocidente – a idade média
românica e gótica – afirma que:
Van Eyck aprofunda o espaço por trás das imagens; inventa
uma dimensão nova, a transparência, e, num universo que já
nada limita, que a vista apreende por todos os lados, a sua rigorosa análise fixa a figura do homem e do objeto; inaugura
uma ordem da verdade mais intensa que a ordem da própria
vida e que o “realismo” não define. (Focillon, 1993: 325)
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A “ordem da verdade mais intensa que a ordem da própria vida” de Focillon pode ser relacionada com o “plano da convergência da realidade com
o sonho”, de Murilo. Ao analisar a importância do espelho circular e convexo no quadro de Van Eyck, Focillon (1993: 332-333) afirma:
Ao contemplar estas imensas e minúsculas paisagens de cidade onde, nas praças públicas, vão e vêm seres que mal se
distinguem e que, no entanto, foram construídos para cumprir com exatidão todas as tarefas da vida, perguntamo-nos
se o pensamento do artista não se junta ao dos astrólogos e
dos místicos e se a sua intenção não foi inserir no mundo de
Deus um mundo pintado que lhe repercute infinitesimalmente as medidas, como a figura humana colocada no centro do círculo zodiacal é o microcosmos do ser universal.
Parece-me ver disto prova no espelho circular e convexo
pendurado da parede da câmara nupcial onde os dois Arnolfini entregam um ao outro a sua fé. Não é uma fantasia
pitoresca, um acessório de mobiliário esta espécie de instrumento óptico colocado exatamente no centro da composição e que dá ao mesmo tempo para as regiões do
verdadeiro e para regiões imaginárias. Não está vazio. Contém um microcosmos da cena vista ao contrário e, por trás
do reflexo dos dois esposos, o reflexo de duas testemunhas
que não pertencem ao mundo do quadro. Inversão e redução que transpõem para um universo próximo e longínquo a
cerimônia de que o artista traçou a imagem como um certificado: “Johannes de Eyck fuit hic”.
É desnecessário insistir na convergência das reflexões que Murilo e Focillon desenvolvem a partir da apreciação da tela de Van Eyck. Murilo, aliás,
de maneira indubitavelmente arquitetada, coloca o espelho côncavo no
centro de seu poema, de onde o “artefato óptico” irradia um mistério
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comparável ao que exerce no quadro, pois “solita spia fiamminga” é uma
metáfora sempre aberta, que pode designar um olho habitual, uma espia
constante, ou algo semelhante – e que se projeta de e se abre para uma realidade outra para além daquela que o quadro abrange.
A primeira estrofe do poema introduz ao leitor a imagem do casal
Arnolfini. Murilo é sumário nos elementos descritivos: diz apenas que Giovanni não olha para a esposa, mas dirige seu olhar ao espectador – que é
também protagonista e testemunha da cena matrimonial. A estrofe de
abertura do poema é a instância de inclusão do espectador na obra pictórica – e também do leitor na composição verbal que se está desenvolvendo. Na segunda estrofe, novamente uma referência à realidade que está
para além do mundo representado pela tela – realidade que, no caso, é
aquela em que está imerso o espectador, já agora protagonista, testemunha, cúmplice, semblable, frére. O barulho dos carros em Trafalgar Square,
ponto geográfico e lugar do cosmo onde se localiza a National Gallery em
Londres, transfere a cena do casamento para os dias de hoje, e o barulho
da metrópole “altera a regra indispensável ao exato desenvolvimento das
núpcias como queria Van Eyck” (Mendes, 1994: 1523). Murilo torna
concreta a afirmação de que “os maiores artistas da humanidade acham-se
colocados dentro do tempo e fora do tempo” (Mendes, 1996:108), feita a
propósito do conceito baudelairiano de modernidade. Van Eyck e aquilo
que sua obra fixa e emite estão a um só tempo na Flandres do século XV e
na Londres do século XX – e cada “passeante moderno dos museus” se faz
protagonista e testemunha do pacto matrimonial que há quinhentos anos
se celebra numa fratura temporal, num entre permansivo, que é um dos
privilégios da arte.
Na terceira estrofe, Baudelaire entra explicitamente no poema. O
grande chapéu de Arnolfini é o ponto conclusivo de um sistema em que
tudo aparentemente é “ordre et beauté, luxe, calme et volupté”. Essa colagem que Murilo opera tem vários níveis de significação. O tema de “Invitation au Voyage” pode ser relacionado com a cena representada na tela
de Van Eyck: o poema de Baudelaire seria então uma espécie de anacrô140
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nico epitalâmio do noivo abastado para a noiva repleta de cabedal. Podese também fazer referência ao comentário que Murilo Mendes (1994:
1082) fez em Carta geográfica:
Amsterdam teria inspirado a Baudelaire o texto de L’invitation au Voyage. O refrão “ordre et beauté/ luxe, calme et volupté” habitou minha adolescência; talvez significasse menos
um desejo de evasão do que o encontro de uma realidade nova onde aquelas cinco palavras se inseriam concretamente.
Essa última possibilidade instaura pelo menos um sentido superficial e
outro mais profundo. Afinal, se se sabe que Baudelaire fez seu poema inspirado em Amsterdam e se se está poetizando um quadro feito na Flandres, por que não estabelecer mais uma relação cultural interessante e
colocar Baudelaire no texto que lê e transcria em verbo a tela ambientada
lá onde Baudelaire descobriu um nicho de ordem e beleza no cosmo? Ao
mesmo tempo, a colagem remete a todo o processo de pensar e incorporar
Baudelaire que Murilo desenvolveu por tanto tempo – e que está relacionado com o próprio conceito de modernidade que Murilo adotou e com a
constante pesquisa de realidades, verdades e vidas “outras” que realizou.
Se O Casamento dos Arnolfini é de alguma maneira “a coisa perfeita, localizada no plano da convergência entre a realidade e o sonho”, como evitar
que Baudelaire e seu refrão aflorassem para exprimir exatamente “o encontro de uma realidade nova”, que a obra-prima de Van Eyck fixa e exprime na síntese que opera ao lidar com a realidade a partir das
matemáticas inerentes à imaginação?
A posição central do espelho côncavo no poema de Murilo parece não servir apenas como um reflexo da materialidade da tela na folha de
papel onde se dispõe o poema. Também secciona o poema em dois blocos
mais ou menos simétricos. Para estabelecer essa simetria, supõe-se uma
espécie de contraponto entre imagens de uma e outra parte. E, nesse contraponto, parecem fundamentais as relações entre a “finestra aperta” pela
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qual entra “l’aria di Bruges” e o “rumore di macchine a Trafalgar Square”.
A janela aberta é o duto pelo qual “l’aria di Bruges” penetra o ambiente do
quadro e chega à Londres de hoje: é o ponto do cosmo em que aquele
ponto intermédio permansivo se manifesta. Assim, o esplendor econômico da Flandres, que o quadro tão bem representa, chega ao presente do
espectador-protagonista-testemunha justamente porque Van Eyck, baudelairianamente moderno, captou o que havia de poético no histórico, de
permanente no transitório e, assim, esteve a um só tempo dentro e fora do
tempo. E a estrofe final, que insiste na permanência do casal que comanda
o sistema (não é gratuita a repetição do advérbio “ancora”) porque ainda
se mantém e se apoia reciprocamente, é a reafirmação de que aquele universo harmônico e abrangente (abrange realidades para além desta simples realidade) representado na composição de Van Eyck permanece – e o
testemunho dessa permanência é o papel de protagonista que o espectador nele assume logo no início do poema, ou melhor, logo que se coloca
diante do quadro e é a ela – à composição – incorporado pelo olhar de
Giovanni Arnolfini.
A escrita de “Il Quadro” utiliza alguns sinais característicos do último Murilo, como as barras para indicar como que cesuras dos versos e as
bolas pretas para indicar pausas de leitura entre as estrofes. Esses sinais gráficos não são estranhos à poesia da chamada Neoavanguardia italiana (Curi,
2001), com a qual Murilo manteve contato e à qual se refere várias vezes em
entrevistas e textos. Esse atualizar-se permanente era programático no poeta, que dizia ser contemporâneo de si mesmo, e não sobrevivente a si mesmo. “As bolas pretas” entre as estrofes marcam, segundo Luciana Stegnano
Picchio ( apud Moura, 1995: 161), “os confins do silence alentour que mallarméanamente têm que rodear os textos”. O próprio Murilo de alguma
maneira corrobora essa afirmação quando, ao falar da poesia de Ezra Pound,
afirma (Mendes, 1994: 1278; grifo meu): “A descontinuidade e falta de estrutura de seus poemas – segundo alguns críticos impertinentes – talvez
provenham da sua intuição do valor positivo do silêncio: em toda grande poesia, como em toda grande música, há que captar a força do silêncio ”.
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Ainda que incorpore novos procedimentos, Murilo, em “Il Quadro”, mantém sua dicção mais característica: seus versos caminham na
permeável e impermanente linha que separa a poesia da prosa, construindo um tecido poético desprovido de ênfase e de sobressaltos. Deve-se
atentar para o modo como o poeta submeteu seu entusiasmo diante da
obra pictórica – entusiasmo de que o trecho de Carta geográfica citado dá
um claro depoimento – a seu projeto poético de contenção elaborada. É
preferível neste ponto passar a palavra ao próprio Murilo, que de sua própria poesia delineou um perfil exato num texto fundamental para quem se
quer aproximar de sua obra, “A poesia e nosso tempo”, publicado no Jornal do Brasil em 25 de julho de 1959, e do qual se citam alguns trechos:
Persegui sempre mais a musicalidade que a sonoridade; evitei o mais possível a ordem inversa, procurei muitas vezes
obter o ritmo sincopado, a quebra violenta do metro, porque isso se acha de acordo com a nossa atual predisposição
auditiva; certos versos meus são os de alguém que ouviu
muito Schönberg, Stravinsky, Alban Berg e o jazz.
Empreguei frequentemente a forma elíptica, visto
ser uma tendência acentuada da poesia moderna; de resto
não cria uma ruptura entre o poeta e o leitor, antes obriga
este a uma disciplina mental, ensinando-lhe a ler nos intervalos, a encobrir analogias e paralelismos. E se o leitor é estúpido também não vale a pena escrever claro demais.
Sendo de natureza impulsiva e romântica, cedo percebi que no plano da criação literária devia me impor um
autocontrole e disciplina. Tendo em conta esta minha primeira natureza, julgo ter feito um trabalho de verdadeiro
polimento de arestas, pois se os relacionar à minha contínua
necessidade de expulsão, meus textos são até muito construídos e ordenados.
[...]
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Penso que poesia deve propor não só um conhecimento, mas ainda uma transfiguração da condição humana,
elevando-nos a um plano espiritual mais alto. Realizar isto
sem ênfase, de acordo como os rumos atuais da estilística,
eis o problema.
[...]
É claro que estamos entrosados na nova civilização
técnica e admito que uma forma diversa de poesia possa interpretá-la; mas qualquer artesão, por mais rigoroso e lúcido, se pensa, não poderá deixar de plantar os problemas
fundamentais do espírito, que nasceram com o homem e viverão sempre com ele. (CEMM, 1999: 54-55)
A citação é longa, mas valiosa. Além de jogar luz sobre várias operações da
prática poética muriliana, esse texto é indispensável como fecho deste trabalho pelas relações conclusivas que permite estabelecer. Baudelaire e seu
conceito de modernidade aí estão novamente, no último parágrafo citado,
em que o contingente e o permanente da arte são novamente individuados como as duas metades intestinamente unidas de um mesmo todo. A
propósito da música de Wagner, Baudelaire escreveu isto que se aplica
com perfeição a Murilo, leitor-incorporador de Baudelaire: “... et il est impossible qu’un poète ne conteinne pas un critique. Le lecteur ne sera donc
pas étonné que je considère le poète comme le meilleur de tous les critiques” (Baudelaire, 1968: 517). A leitura e a assimilação que o poeta (e,
obviamente, crítico) Murilo fez do poeta (e também obviamente crítico)
Baudelaire foi uma história de amor lúcido e emocionado à poesia e à matéria humana feita verbo.
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