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Apresentação à edição brasileira

Algumas observações sobre a gênese de
A peregrinação de Watteau à ilha do amor,

de Norbert Elias

HERMANN KORTE
Diretor da Fundação Norbert EÜa<s

No dia 9 de maio de 1983, Norbert Elias viajou de

Bielefeld - onde já morava há algum tempo, traba-

lhando como professor no Centro de Pesquisa Inter-

disciplinar — para Berlim. Havia sido convidado pelo

Wissenschaftskolleg para participar de um colóquio

sobre o tema "O espaço privado", organizado por Phil-

lipe Aries. ^Lx.-fellow da instituição, Aries promovera ali

um círculo de debates muito interessante — lembro-me

de que participavam Helga Nowotny, de Viena, Roger

Chartier, de Paris, e, da Alemanha, entre outros, Bar-

O Wissenschaftskolleg, fundado em 1980, é uma instituição acadê-
mica nos moldes do Institute for Advanced Study de Princeton, 1930.
Todo ano, uma comissão internacional de conselheiros convida pesqui-
sadores de diferentes países e de diferentes áreas, tanto das ciências
naturais como das ciências sociais e humanas, para uma temporada
em Berlim, onde desenvolvem suas pesquisas e trocam experiências.
Peter Wapnewski, medievalista, professor de literatura e primeiro rei-
tor do Wissenschaftskolleg (literalmente, "Colégio do Conhecimento"),
recebeu no ano acadêmico de 1981-2 a primeira turma defeííowii. (N.T.)
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bara Duden e Karin Hauser. Houve muita discussão

entre Elias e Aries, duas figuras centrais no domínio

da história das mentalidades.

Entre as particularidades do Wissenschaftskolleg

estão o cultivo e o estímulo ao intercâmbio cultural,

velha tradição que busca criar oportunidades; uma de-

las é o almoço diário, conhecido como Kolleg Lunch, em

que a participação dos fcllowd é obrigatória. Assim, no

segundo dia do colóquio, estávamos à mesa do reitor

Peter Wapnewski, e ele comentava com Elias e outros

convidados o debate público em Berlim em torno da

questão: deveria o Estado se dar ao luxo de comprar o

quadro de Watteau O embarque para a Ltha de Cltera de

seu então proprietário, o príncipe Luís Ferdinando da

Prússia? Elias reagiu espontaneamente dizendo que o

quadro devia impreterivelmente permanecer acessível ao

público. Era uma jóia do acervo nacional. Wapnewski,

tão surpreso quanto feliz, perguntou: "O senhor esta-

ria disposto a declarar isto publicamente, ou até mes-

mo diante do quadro, para a mídia?", e Elias aceitou na

hora. Wapnewski, experiente no trato com a mídia, viu

no episódio não apenas uma ocasião para intervir no

debate público, como também a possibilidade de fazer

alguma propaganda de seu Wissenschaftskolleg.

Assim, no dia seguinte, o pequeno grupo do Wissen-

schaftskolleg dirigiu-se ao castelo Charlottenburg. Não

pudemos na ocasião usar a entrada principal, pois ali

seria recepcionado o governador-geral do Canadá. Ca-

Apr&àentação •*<=> 9

minhamos então por uma entrada lateral até o Knobels-

dorfflügel, um longo caminho. À frente, o então dire-

tor do castelo Charlottenburg, prof. Bõrsch-Supan, e

Elias, que levava uma bengala; atrás, alguns jornalistas

e, logo, todo o entourage de Elias, entre outros Roger

Chartier e eu próprio. O cortejo tinha um certo caráter

aristocrático, de corte, o que combinava bem com os

ambientes do castelo que, lentamente, atravessávamos.

Diante do quadro, Elias proferiu um pequeno dis-

curso. A impressão era de que ele não fazia a menor

idéia do que se podia ver no quadro, pois todos devem

saber que Elias, já naquele tempo, detinha apenas trin-

ta por cento de sua capacidade de visão e a tela, por

questões de segurança, era protegida por um vidro sem

camada anti-reflexo. Daí eu duvidar que Elias pudesse

reconhecer alguma coisa, mas ele conseguiu, de memó-

ria, falar sobre o quadro e até mesmo sobre os deta-

lhes. O prof. Bõrsch-Supan escreveu-me sobre o epi-

sódio mais tarde: "Entre as mais duradouras lembran-

ças de minha época de serviço como diretor do museu

em Charlottenburg está a do então já quase cego

Norbert Elias, em 1983, em frente ao quadro, falando,

com sua memória precisa, de todos os seus detalhes."

Lembrei-me também, em conversas posteriores, de um

longo diálogo sobre o quadro durante o trajeto de táxi

do Wissenschaftskolleg ao aeroporto de Tegel. Elias

sabia detalhes precisos, incluindo a diferença entre essa

tela e a versão que se encontra em Paris.



io -«=> A peregrinação de Watteau à ilha do amor

De volta a Bielefeld, Elias sentou-se e escreveu o

ensaio A peregrinação de Watteau à ilha do amor. Como sem-

pre acontece com seus trabalhos, há muitas versões,

desenvolvidas umas a partir das outras. O texto a se-

guir é a última versão conhecida, se é que elas se dei-

xam reconstituir. Deixando de lado a leitura do ensaio,

resta esclarecer uma pergunta: como um sociólogo com

as características de Elias pôde escrever um longo e,

como é dado ver na leitura do texto, detalhado ensaio

sobre o pintor Antoine Watteau? Na verdade, muitas

linhas em sua biografia conduzem a esse trabalho, ela-

borado no verão e outono de 1983.

Primeiro, é preciso aludir à sua área de pesquisa na

época. No início dos anos 1980, estava às voltas, entre

outras coisas, com o que ele mesmo chamava de "câno-

nes sociais em antagonismo e transformação". Orien-

tava-se pela pergunta sobre a passagem de uma ordem

social para outra e queria descrever essa transição parti-

cularmente em indivíduos que refletissem tanto o passa-

do quanto a novidade. O mais conhecido resultado des-

se trabalho é seu livro Mozart: sociologia, de um gênio,' em

que descreve como Mozart, artista dependente da aris-

tocracia, tornou-se compositor profissional e autônomo.

Tratava-se, nesse caso, de uma constelação de te-

mas com os quais, desde os anos 1930, Elias vinha se

ocupando. Seu primeiro trabalho no exílio intitulava-

Norbert Elias, Mozart: Sociologia de um gênio, Rio de Janeiro, Jorge
Zahar, 1994.
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se O estilo kitdch e <)ua época (Kitjchjtilund Kitjchzeitalter),

tendo sido publicado em 1935, no segundo ano de Die

Sammlung, jornal dos exilados editado por Klaus Mann.

Logo no início do texto, no terceiro parágrafo, lemos:

"A mudança de estilo do Barroco para o Rococó, do

estilo Luís XIV para o da Regência, é uma mudança na

conformação das próprias classes sociais. O corte pro-

fundo operado entre as formas do século XVIII e as do

XIX é a expressão de ascensão de uma nova classe social

ao poder, a burguesia industrial. No lugar do gosto e

do estilo de corte, aparecem o gosto e o estilo burguês-

capitalista." Alguns parágrafos adiante, Antoine Wat-

teau é mencionado como um dos representantes da era

pré-revolucionária.

Elias escreveu o artigo para Diz Sammlung em Pa-

ris, sua primeira base no exílio. Talvez Paris tenha sido

a primeira escala por Elias já ter visitado a cidade al-

guns anos antes, pesquisando para sua tese de douto-

ramento O homem de corte (Der hõfuche Men<tch) e estabe-

lecendo contatos com historiadores da Escola dos

Annales.

Na tese de doutoramento, publicada em 1969 pela

editora Luchterhand como A sociedade de corte (Die

hofútche GeóeLLfchaff), Elias descreve e esclarece como,

na França de Luís XIV, os nobres de espada (nobl&iJe

d'epée) tornaram-se uma sociedade de cortesãos que

" Norbert Elias, A sociedade de corte: Investigação sobre a sociologia da rea-
leza e da aristocracia de corte, prefácio de Roger Chartier. Rio de Janei-
ro: Jorge Zahar, 2001.
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devia mobilizar não apenas a força militar, mas tam-
bém a etiqueta e o cerimonial da corte.

Além disso, considerava as belas-artes como parte

do desenvolvimento geral da sociedade humana. Elias

escreve em referência direta a Watteau: "Todas as ati-

tudes e os humores despertados pela vida de corte, como

a pose e os gestos calculados, exigidos para se ser valo-

rizado nessa sociedade, a gravidade heróica e pomposa

ou a leveza graciosa, tudo isso era incorporado desde

então à natureza campestre, na forma de paisagem. Nas

mãos dos pintores de corte, a natureza torna-se uma

espécie de cenário nostálgico da vida cortesã, uma pai-

sagem clássica de início, depois barroca e, finalmente,

rococó, em conformidade com o desenvolvimento da

própria sociedade de corte." (SC, p.233)

Mas podemos dar um salto em sua biografia e diri-

gir nosso olhar para Breslau, cidade onde Elias nas-

ceu, em 1897, freqüentou escola e estudou até seu dou-

toramento. Lá, Wilhelm Pinder trabalhou até 1920, ele

que desempenhou papel importante na história da arte

alemã, particularmente com sua tese sobre os estilos

característicos desenvolvidos por cada geração de artis-

tas. Elias seguiu seus cursos de 1919-20 e, como espe-

cialidade paralela, prestou exames para história da arte.

Pinder tem um significado especial para Norbert

Elias e seus amigos intelectuais judeus de Breslau que,

aliás, também freqüentavam suas aulas. Essa jovem elite

judaica estava à procura de uma nova judeidade. Tinha
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a visão de um novo homem do Renascimento e, por

isso, interesse na tese das gerações de Pinder.1

E, finalmente, cabe ainda mencionar que Karl Mann-

heim - com quem, desde 1926, a princípio em Heidel-

berg, Elias aprendia sociologia e de quem, a partir de
1930, em Frankfurt, passou a ser assistente — analisou

intensamente a tese das gerações de Pinder, e que, tam-

bém nessa mesma época, Elias já devia ter algum co-
nhecimento de fatos e datas da história da arte.

Em todo caso, num determinado momento dessa

travessia de que tentamos delinear alguns contornos,
Elias teve de se ocupar intensamente com Watteau e a
literatura menor a ele referente. Pois o texto mostra
que, nesse caso, não se pensa e escreve apenas sobre o
quadro. Elias apresenta-se como alguém que conhece
não só história da arte, mas também as fontes secundá-
rias que deve citar para fundamentar sua tese.

Em suas obras, não se encontra nenhuma referên-
cia a Watteau anterior a 1983. Deve-se supor, portan-
to, que em algum momento desse longo percurso entre
1919, quando começou a estudar história da arte, e

1983, Elias manteve uma intensa relação com a obra
de Watteau, particularmente com seu quadro A peregri-
nação à ilha do amor. Um trabalho que, por ocasião do
encontro do octogenário com o quadro, volta totalmente

à memória.

1 Para obter mais dados biográficos cf. Hermann Korte, Über Norbert
Eluu: Vom WerdeneinuMeiuchenwuéeiuchaftler^, Opladen, 1997.
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Entre os mais conhecidos quadros de Antoine Watteau,

destaca-se, no Louvre, uma tela há muito conhecida

como L/Embarquement poar L'L)le de Cythère (O embarque

para a ilha de Clterà). Existem duas outras versões do

quadro, uma delas em Berlim. Estimulado por peças

de teatro e talvez também por bales, o pintor ocupou-

se, naturalmente, do tema da ilha do amor — ele e seus

contemporâneos.

Esses três quadros são a representação pictórica

de uma utopia. No caso, porém, do mito moderno da

viagem à ilha do amor, não se trata de uma utopia das

classes trabalhadoras que imaginam para si mesmas

uma sociedade melhor no futuro, mas de uma utopia

ao gosto de um público predominantemente aristocrá-

tico, da corte, que, na medida do possível, prescindia

do trabalho profissional para ganhar a vida. Dispunha,

por isso, de mais tempo também para as necessidades

humanas, como as do amor, e para os sonhos de utopia

social que gravitam em torno desse tema. A esses so-
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nhos pertence o ideal de vida simples de elegantes pas-

tores e pastoras a que, por capricho, somou-se o desejo

pela ilha do amor. Este último, no entanto, como um

tipo de utopia coletiva, já tinha também, há muito tem-

po, destino, função e forma próprios.

A partir do terceiro milênio, a ilha de Citera pas-

sou a ser o santuário de uma célebre divindade. Situa-

da a noroeste de Creta, visível a olho nu do Pelopone-

so, serviu provavelmente de ancoradouro hospitaleiro

aos primeiros navegantes que, naquela época, temiam

o mar aberto e mantinham, de preferência, a rota ao

longo da costa, de ilha em ilha. Os marujos espalharam

pelo mundo a fama da milagrosa deusa da ilha de Cite-

ra. Seguindo velhos costumes, provavelmente realiza-

ram, em seu louvor, sacrifícios de animais, quando não

de seres humanos, talvez também com a mediação de

jovens sacerdotisas que dispensavam seu amor a estran-

geiros carentes — em troca de presentes apropriados, a

velha forma de pagamento. Fala-se hoje em prostitui-

ção do templo. Mas, assim como seus sacerdotes e sa-

cerdotisas, também os deuses têm de viver. Escavações

na ilha de Citera ainda estão em curso. Certamente

havia ali um templo com muitos contatos, pois, já na

época da construção das pirâmides, mantinha ligações

com um santuário do Egito. Uma inscrição babilônica

da primeira metade do segundo milênio parece conter

o pedido pela vida de um rei da Mesopotâmia. Heró-

doto nos conta de um templo fenício na ilha de Citera.
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No período clássico, funcionava ali um centro de culto

a Afrodite mencionado em conhecido relato do velho

Pausânias.

Possivelmente, foi esse relato o responsável pela

idéia da ilha de Citera como local de peregrinação à

deusa do amor ter chegado a nós ao longo do milênio.

Em vez do santuário real, a imagem da ilha de Citera

aparece como símbolo de um fictício santuário do amor,

alvo de peregrinação para jovens casais, tornando-se o

símbolo de uma imagem do desejo, uma utopia secular.

O quadro de Watteau é reflexo disso. Há inúmeras

evidências de uma singular continuidade ligando a an-

tigüidade remota ao nosso tempo. O quadro de Watteau

é uma prova dessa continuidade e, ao mesmo tempo,

de sua transformação. A crua realidade torna-se uma

imagem maravilhosa e relativamente suave. O santuá-

rio da atemorizante e auspiciosa deusa do amor trans-

forma-se na imagem onírica de um lugar de peregrina-

ção para casais de amantes que querem viver as alegrias,

e não as dores, do amor. Mas, exatamente aqui, perma-

nece um resíduo de medo que se liga à imagem da ilha

do amor, uma sensação de perigo. Na França, assim

como na Itália, há uma velha tradição acerca da difícil

viagem que culminava com os viajantes diante da ilha

da deusa do amor. Quando acreditavam estar próxi-

mos, a ilha, muitas vezes, desaparecia. Pode ser que

Watteau soubesse algo dessa tradição. Ou talvez sou-

besse, por experiência própria, algo sobre as alegrias e
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tristezas do amor. Em seu quadro, vê-se o cortejo dos

casais de amantes que, naquele exato momento, come-

çam a se preparar para percorrer o caminho até a praia.

Lá os espera o barco paramentado que, logo, os levará

à ilha de Citera. Sob a influência do sonoro título O

embarque para a ilha de Citera, a atmosfera do quadro pode

parecer, à primeira vista, alegre e festiva. As pessoas

estão dispostas como pequenas figuras, em uma paisa-

gem de um grande e antigo jardim, como em um palco

com altas cortinas. Toda teatralidade, porém, está au-

sente. As figuras graciosas movimentam-se à vontade.

Em primeiro plano, os últimos casais do cortejo, os mais

próximos do espectador, preparam-se para sair. Bem à

frente, vemos erguer-se uma jovem mulher cujo com-

panheiro está ao lado. Mas ela ainda está sentada e olha,

assim parece, algo sonhadora para a frente, como uma

jovem mulher antes da primeira noite de amor. O pin-

tor, porém, não se explica: não se pode estar seguro.

Um pequeno Cupido trajado como peregrino puxa o

vestido dela, como se quisesse lembrar à sonhadora que

já é hora da partida. Atrás, vemos um segundo casal,

também em vias de se levantar. Nesse momento, um

terceiro casal, o seguinte da fila, faz menção de se mo-

ver, mas a bela mulher, particularmente desenhada com

nitidez, volta-se aparentemente, mais uma vez, na dire-

ção da jovem ainda sentada. Seu namorado já está todo

voltado para o barco e parece puxá-la suavemente para

adiante. Um pouco mais em segundo plano, observa-
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mos o início do cortejo e uma fila de casais, que apenas

aguardam para entrar no barco. O barqueiro, de pé na

embarcação, inclina-se para fora. Um Cupido acende

um archote, talvez como ajuda para a viagem noturna

e, ao mesmo tempo, como um sinal para o espectador

de que a luz clara, ao fundo, é o derradeiro brilho do

sol poente. Na própria paisagem ajardinada, a clara luz

do ocaso é quebrada reiteradamente pelas altas árvo-

res com suas copas verde-escuras. Ela brinca sobre um

pedestal de pedra com um busto de figura feminina,

adornada com aljava e arco, talvez com a intenção de

lembrar que o destino da viagem é a ilha da deusa do

amor, da risonha Afrodite. Incide também sobre a bela

mulher que se inclina para trás. Em forte contraste com

o jogo de luz e sombra claro-escuro enevoado que do-

mina todo o quadro, está a luminosidade do sol poente,

a radiante claridade à direita, no fundo. Isso confere

um caráter de inquietude à composição. E, em contras-

te com a tranqüilidade do antigo jardim com as copas

verde-escuras das árvores e sua doce serenidade, a sur-

da movimentação do cortejo dos amantes torna-se ain-

da mais intensa à medida que aqui, nessa claridade, os

contornos de algo desconhecido, que não se deixa co-

nhecer, perfis de construções que, precisamente por

reluzirem como sombras através da névoa clara e radio-

sa, provocam um ligeiro arrepio, como sinal de perigo.

Não possuímos nenhum relato preciso das idéias do pró-

prio Watteau sobre o que pode ser visto nesse quadro.
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Não é de todo impossível que lembranças de uma

certa peça de teatro, ou de uma cena de bale conhecida

por seus contemporâneos, desempenhem um papel na

criação da tela. Hoje, já não é possível dizer com deta-

lhes que idéias guiavam seu pincel ao colocar no meio

do quadro, em posição oposta, as altas árvores do jar-

dim, do lado direito, e, do esquerdo, uma torre aban-

donada, ou, cuidadosamente, três casais em diferentes

fases da partida, entre eles a jovem que, ainda sentada,

olha sonhadora para a frente. Também nenhum docu-

mento nos diz, expressamente, que idéias ele mesmo

associava aos perfis difusos das construções que, mis-

teriosas e instigantes, tornam-se visíveis aos últimos

raios de sol. Talvez essa obra deva sua singular força

de atração justamente à arte com que Watteau fornece

ao espectador sinais inequívocos, no estilo de sua época,

daquilo que pode ser visto no quadro. Mostra, entre

outras coisas, o cortejo dos casais de amantes dirigin-

do-se para o barco que os aguarda e Cupidos, servos

da deusa do amor, como seus acompanhantes. Mostra

silhuetas misteriosas de construções à luz do sol do

entardecer que, talvez, seja exagerado compreender

como sinal ao espectador de que o objetivo da viagem

é, precisamente, a desconhecida ilha de Citera. Mas,

ao mesmo tempo, dispõe esses sinais bem definidos em

uma visão de fantasia que, para o espírito da época,

estava longe do convencional; e os sinais que, assim, dá

ao espectador são tudo, menos inequívocos. Assim como
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Leonardo - que, deliberadamente ou não, com seu re-

trato da Mona Lisa, apresenta, de um lado, uma figura

de contornos bem definidos e, de outro, uma atmosfera

absolutamente difusa, deixando ao espectador espaço

para sua própria fantasia -, Watteau associa, na cria-

ção desse quadro, a representação de pessoas facilmente

reconhecíveis a um ambiente não tão facilmente com-

preensível que, por seu sentido, acaba também afetan-

do o estado de espírito das pessoas. De fato, pertencem

às características particulares do quadro suas diferen-

tes interpretações ao longo do tempo e, em sentido mais

amplo, também a transformação das atmosferas que se

ligam ao que está representado.
Primeiro, vejamos o que pode ser afirmado a partir

dos fatos consolidados.

II

Watteau desde cedo deu mostras de um talento inco-

mum para o desenho e a pintura. Nascido em 1684, de

uma família de artesãos, tinha poucas oportunidades

de encontrar instrução e carreira à altura de seu pro-

missor talento na cidade provinciana em que sua famí-

lia vivia. Dirigiu-se, então, a Paris à procura de um

mestre e talvez, quem sabe, também de um patrono rico.

Depois de diversas iniciativas frustradas, encontrou,

finalmente, ambos. Assim como Mozart e muitos ou-
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tros homens bem-dotados dos círculos pequeno-bur-

gueses, durante o domínio da sociedade de corte em

questões de gosto, a carreira artística só lhe foi fran-

queada graças à ajuda de um patrono protetor e paga-

dor. Como muitos outros nessa situação, ele também

queria garantir, ao mesmo tempo, sua independência.

Watteau teve, nesse caso, mais sorte que Mozart. Co-

nheceu um negociante de quadros que se encantou com

seu talento e o patrocinou durante sua curta existên-

cia.1 Foi para o genro deste que pintou a conhecida ta-

buleta do negociante de artes, Erueigne de Genaint. Isso

mostra, com bastante clareza, como um misantropo

extraordinariamente talentoso foi capaz de, à sua pró-

pria maneira, aperfeiçoar, para um cliente burguês, o

estilo de corte de seu tempo. Porém, a despeito de seu

bondoso patrono, Watteau não passou incólume pela

tragédia social do grande artista proveniente das clas-

ses inferiores na época da sociedade de corte. Pode ser

que uma tendência pessoal à melancolia a tenha agra-

vado. Encontramos seu reflexo, por exemplo, também

no semblante sério do ctown "Gilles" &a.commediadell'arte.

Ele mostra a mesma gravidade, algo impenetrável e

resignado, ao lado da alegria ruidosa e da intensa afli-

ção, como na tela de Watteau da viagem à ilha de Cite-

ra. Também a atmosfera de Gilles não é fácil de des-

vendar. O motivo aparente da realização de Citera foi a

Seu nome era Pierre Sirois.
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admissão de Watteau à Academia Real, em 1712.2 En-

tre os pré-requisitos — de acordo com o antigo costume

dos artesãos, doava-se uma obra-prima ao ingressar na

corporação — estava a entrega de uma pintura exami-

nada e aprovada pelos membros da instituição. Watteau

trabalhou com este objetivo em Citera, mas a obra nun-

ca ficava pronta. Admitamos que tenha escolhido um

tema bem particular, que satisfizesse tanto os examina-

dores da Academia quanto a si próprio. Finalmente,

após várias advertências, Watteau entregou, em 1717,

cinco anos depois de sua admissão, o quadro termina-

do à Academia. Os examinadores o aprovaram. Como

título, foi inscrito primeiramente no registro da Acade-

mia: "Lê pèlerinage à 1'isle de Cithère" ("A peregrina-

ção à ilha de Citera"). Não há nenhuma prova, mas é

bem possível que este título seja do próprio Watteau.

A atmosfera singular que paira sobre o quadro só se

torna, na verdade, totalmente compreensível se renun-

ciarmos de antemão a nele projetar nossas próprias

expectativas quanto ao seu título, e, em vez disso, pro-

curarmos evocar o sentido do tema na época de

Watteau.3 Se colocarmos lado a lado as projeções de

nossas próprias interpretações do tema da viagem para

a ilha do amor e a versão que Watteau nos apresenta

dele, pode parecer estranho que o quadro não tenha

2 UAcadémie Royale de Peinture et de Sculpture.
3 A mais atualizada e completa imagem do desenvolvimento da utopia
popular da peregrinação ou, mais genericamente, da viagem à ilha de
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sido pintado com as cores vivas de uma festa galante,

nem com os sinais inconfundíveis da alegria antecipa-

da pela festa de amor à vista. Por isso mesmo, tempos

antes, havia sido sugerida a hipótese — voltaremos a ela

adiante — de que o quadro não deveria ser entendido

como uma partida para a ilha do amor e sim, ao contrá-

rio, como uma partida da ilha do amor.4 A propósito,

era mencionado como uma das razões para essa hipó-

tese o fato de uma das jovens do quadro de Watteau

permanecer de costas para o barco e, assim se concluía,

parecer hesitar em se dirigir para ele. Mas já no século

XVII, durante o qual a utopia popular da viagem à ilha

de Citera ganhou uma forma mais fixa, a hesitação da

jovem no momento do embarque havia se tornado um

motivo muito recorrente no teatro. É, se assim se pode

Citera pode ser encontrada em: Robert Tomlinson, La fêtc galante:
Watteau. et Marivaux, Genebra, 1981.

Minha própria apresentação desse tema, o que ele significava no
tempo de Watteau, baseia-se essencialmente no rico material que
Tomlinson trouxe à luz, especificamente o capítulo V, "Lê Pèlerinage
à Cythère", p.l lOs, e o "Apêndice II", p.174. Particularmente valiosas
e indispensáveis a uma análise do tema do quadro parecem-me as
anotações de Tomlinson sobre óperas e comédias com motivos seme-
lhantes que foram encenadas em Paris exatamente no período em que
Watteau trabalhava em Citera. Ao se levar em consideração que se
trata muito claramente de um tema em voga naqueles anos, talvez não
seja preciso procurar, como fez ainda o próprio Tomlinson, remeter o
tema do quadro de Watteau a um acontecimento bem definido e espe-
cífico, entre os muitos eventos da época.
4 A esse respeito cf. Michael Levey, "The Real Theme of Watteau's
Embarkation for Cythera", Burlington Magazine, vol.CIII, n9698, mai
1961, p. 180-5.
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dizer, a representação mimética da hesitação da jovem

- entre o flerte e o medo - em pleno jogo do amor. As-

sim, em uma. Partia para Citera do século XVII, uma das

jovens afirma que a bonança é o prenuncio da tempes-

tade, que Zéfiro muitas vezes é traiçoeiro. É um erro

absurdo confiar em um barco que joga. Os versos ter-

minam com as palavras: "Tempestade e naufrágio me

causam medo." Em textos da época da Regência en-

contramos sentimentos semelhantes,5 e, mesmo no tem-

po de Watteau, havia óperas que tratavam da peregri-

nação a Citera, assim como arlequinadas e paródias so-

bre o tema na feira de Paris, onde representavam suas

peças, entre outros, velhos conhecidos de Watteau, os

atores da commedia 9eíl'arte. O tema abriu, portanto, es-

paço para um amplo espectro de sensações; podia, de

acordo com o gosto da época, servir como motivo de

sentimentos trágicos, de nostalgia lírica, assim como de

alegria ou de escárnio.
Watteau representa o tema em voga de forma que

corresponda a seu próprio gosto e temperamento. Ao

mesmo tempo, leva em conta o gosto crítico dos mem-

bros da Academia, que teriam de decidir se haviam ou

não sido cumpridas as exigências para a admissão de

Watteau na Academia Real.
O quadro de Watteau, que representa a partida dos

amantes para a ilha de Citera, está entre as raras telas

6 Robert Tomlinson, op.cit., p.l 11.
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cuja atmosfera é pohssêmica e crepuscular. É difícil

defini-lo em uma palavra. Ele se mantém distante tan-

to da ruidosa alegria festiva quanto da intensa tristeza

e melancolia. Mas talvez se possa dizer que se situa na

fronteira entre ambas. À exceção da luminosidade um

tanto ofuscante do pôr-do-sol em segundo plano, onde

se pode descobrir, bem ao espirito do título, indícios da

misteriosa ilha de Citera, o quadro é tão comedido na

expressão de sentimentos, e talvez por isso mesmo tão

prenhe de sentidos, que, no momento de sua entrega à

Academia Real, aconteceu algo singular. O título "Pe-

regrinação à ilha de Citera" é riscado. Em seu lugar

aparece como título do quadro "Uma festa galante"
("Une feste galante").

Não conhecemos a razão para tal modificação. Pode

ter tido motivos puramente práticos. Talvez houvesse

entre os pintores da Academia especialistas em qua-

dros de diferentes gêneros. Talvez fosse uma exigência

para o ingresso de um pintor na Academia a classifica-

ção do candidato em um desses domínios. Assim, o jo-

vem Watteau, freqüentemente sério - talvez extrema-

mente formal —, foi classificado como especialista em

pintura de festas galantes.

Ao mesmo tempo, porém, o título "Uma festa ga-

lante" dado ao quadro indica, mais uma vez, o quanto a

contenção de Watteau na expressão de sentimentos, a

esquiva de grandes gestos e cores, exceto o pôr-do-sol,

e a correspondente discrição da atmosfera essencial da
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obra permitem que o espectador projete, na recepção

do quadro, suas próprias sensações, seus próprios de-

sejos e sonhos, e que veja na tela aquilo que, antecipa-

damente, esperava ver.

Perceber no quadro de Watteau a mera represen-

tação de uma festa galante expressava apenas uma se-

leção parcial daquilo que se dava a ver. No quadro, há

uma série de pares de jovens amantes ricamente vesti-

dos. O que mais se precisava para se ter a sensação de

que ali estava a representação de uma festiva alegria

galante?
Além disso, o título "Uma festa galante" era opor-

tuno. O quadro apareceu em um momento de transi-

ção. No ano de 1712, época em que Watteau estava em

vias de ser admitido na Academia e, possivelmente,

começava a trabalhar no quadro, o velho rei Luís XIV

ainda vivia (morreu em setembro de 1715). Na socie-

dade parisiense, talvez em toda a França, pairava por

toda parte a sensação de libertação de um pesadelo, o

sentimento: "Agora tudo será diferente. Agora tudo será

melhor!" Pelo visto, a morte do rei foi, também para

Watteau, um acontecimento feliz. Apenas cinco anos

depois, ele se permitiu fazer uma pequena piada a res-

peito. Um episódio, na mencionada tabuleta da loja de

seu patrono e amigo Gersaint, mostrava seu sentimen-

to de maneira bem clara, talvez também o do público,

para cujos olhos havia sido pintada. Vemos ali um em-
pregado que acabara de retirar o retrato do rei da pá-
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rede e que, naquele momento, o esconde em uma gran-

de caixa de madeira. O famoso rei e seus ministros ha-
viam reinado sobre a Terra com mão forte.

No auge de seu poder, muitos franceses tinham se

banhado em seu brilho. Mas ao velho Rei-Sol, falta-

ram os sucessos. Seu reino sofria com as dívidas. A re-

ligiosidade um tanto intransigente de sua mulher, Ma-

dame de Maintenon, que o rei parecia compartilhar,

fazia-se sentir em todo o reino. Como os ditadores de

nosso tempo, ele buscava, como sempre, deixar sua mar-

ca no gosto artístico. Na verdade, pintores e arquite-

tos, ourives e joalheiros tentavam abrir novos caminhos,

mas não confiavam em fazê-lo abertamente enquanto o

rei estivesse vivo. A fase de aprendizado de Watteau,

de seu amadurecimento, aconteceu exatamente nesse

período. A ele, a esse período opressivo, pertencem tam-

bém os primeiros esboços da peregrinação à ilha do

amor de Watteau. Porém, enquanto ainda trabalhava

no quadro, toda a atmosfera do país mudou. O velho

homem jazia no túmulo, e as pessoas esfregavam as

mãos. O herdeiro do trono, futuro Luís XV, ainda era

menor de idade. Apesar do desejo expresso do finado

rei, assumiu como regente o parente adulto mais próxi-

mo, seu sobrinho Filipe, duque de Orléans, filho de

seu irmão com Lieselotte von der Pfalz. No jogo de

poder da época, o regente era, particularmente em opo-
sição à nobreza de funcionários (noble*)óe de robé), um

representante da alta nobreza de espada (noble<f<>e
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d'épéè). Luís XIV reduzira sistematicamente as chances
de poder destes últimos, muitas vezes com a ajuda da

w>bte<f<>e de robé oriunda da burguesia. Havia fechado

todas as posições de poder no Estado à alta nobreza de

espada, atingindo assim os membros de sua própria

família. Exatamente por sua posição elevada, eram to-

dos concorrentes potenciais. Por isso, o rei os manti-

nha distante de todas as posições de poder decisórias,

fossem elas políticas ou militares.
Como no lugar dele estava agora o regente, a alta

nobreza sentiu no ar o aroma de novos tempos. E não

apenas ela, em todo o país respirava-se de alívio. A at-

mosfera algo seca e triste, que predominara nos últi-

mos anos do velho rei, transformou-se em seu contrá-

rio. No desenvolvimento do gosto artístico, essa mu-

dança das estruturas de poder encontrou sua expres-

são na passagem do barroco tardio para aquilo que,

mais tarde, depois da Revolução, seria descrito com uma

expressão depreciativa, "rococó". Furtivamente, a mu-
dança já se havia feito anunciar. O novo estilo, então,

irrompeu à luz do dia e floresceu. O quadro que Wat-
teau pensou entregar para cumprir as exigências de

admissão da Academia vinha à luz, portanto, na transi-

ção de poder do velho rei para o do jovem regente, do

grave barroco para o gracioso, nervoso e ao mesmo tem-

Para um estudo aprofundado do surgimento da nobreza e seus diver-
sos aspectos, cf. A ttociedade de corte, op.cit. (N.T.)

Sis t ema Integrado
de B i b l i o tM-
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pó frívolo rococó. Terá Watteau retocado seu projeto

para corresponder ao clima de mudança no país? Não

se sabe ao certo. O pintor era um homem de seu tem-

po, mas seguia muitas vezes caminhos próprios. Ainda

assim estava empenhado em que os membros da Aca-

demia aceitassem o quadro. Devia, portanto, levar em

conta o gosto da época. Terá sido por essa razão que

imprimiu ao quadro uma atmosfera crepuscular, por-

que isso lhe possibilitava pintar o que ele mesmo sentia

em seu coração, a não raro perigosa peregrinação dos

casais à ilha do amor, cuja premonição ameaçadora tor-

nava visível no segundo plano? Será que, ao mesmo tem-

po, queria dar aos examinadores referências suficien-

tes para que vissem ali, respectivamente, a atmosfera

da época e a especialização a ele atribuída, a represen-

tação de uma festa de amor galante?

O que se pode dizer com certeza é que esses pri-

meiros anos da Regência, durante os quais o quadro

ficou pronto, sendo, finalmente, entregue à Academia,

foram uma época de ruidosos prazeres para a socieda-

de parisiense, época de muitas festas, ao passo que o

próprio Watteau, como se sabe, afastava-se voluntaria-

mente da sociedade dos homens, vivendo retraído, tal-

vez já então atormentado pelas dores da tuberculose

que o matou antes dos 38 anos, em 1721. Somente al-

guns anos após sua morte, apareceu uma gravura de

seu quadro da peregrinação dos casais de amantes para

a ilha de Citera com o belo e sonoro título de O embar-
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c/lie para a ilha de Citera,6 sob o qual o quadro se tornou

conhecido e famoso. Esse título deve ter colaborado,

talvez, para despertar no observador a expectativa de

que está diante de uma representação da alegria ante-

cipada pela partida para a ilha do amor. Watteau não

conheceu esse título.

O título permaneceu — com rupturas — colado ao

quadro. A idéia a ele ligada correspondia obviamente a

uma necessidade utópica amplamente disseminada.

Partida para a ilha do amor, com isso se podia sonhar,

com isso se sonhava de boa vontade.

iii

Naturalmente, a recepção social dominante da Citera de

Watteau mudou durante e após a Revolução Francesa.

Na época do Antigo Regime, não havia nenhum

ideal político relacionado ao quadro; era, ao contrário,

uma utopia de fuga da política, talvez mesmo a liberta-

ção, mediante a partida para uma ilha de eterna felici-

dade no amor. Porém, depois de 1789, principalmente

em Paris, ampliaram-se as chances de participação nas

decisões. O interesse pelas atividades políticas aumen-

tou. No impulso do movimento revolucionário, no mo-

6 Trata-se de urna gravura de Tardieu feita a partir da versão berli-

nense do quadro.
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mento de subversão das velhas relações de poder, via-

se a arte do Antigo Regime sob a luz dos movimentos

políticos. Mais uma vez evidencia-se a seletividade ca-

racterística da recepção quando comandada por dese-

jos e sonhos sociais dominantes. Mas o pêndulo dessa

coisa tão desejada e valorizada inclina-se, agora, na di-

reção contrária. Além do mais, não ajudava muito o

trabalho de Watteau o fato de ele, talvez sem saber, ter

elaborado em Citem uma secreta recusa à ideologia das

Jeêt&> galante*). Para os franceses da época revolucionária

e também, ainda, para os pós-revolucionários, o cará-

ter ideológico das pinturas do Antigo Regime era bas-

tante evidente. O nome "rococó", que denunciaria a

ridícula artificialidade da arte do início do século XVIII

do ponto de vista do nascente século XIX, perdera há

muito o espinho estigmatizante. Mas as sílabas salti-

tantes do termo trazem-no, facilmente, de volta à me-

mória. Trazem à lembrança o fato de que a idéia de

uma recepção da arte politicamente neutra não é tão

natural como parece atualmente nos Estados pluripar-

tidários do Ocidente. A obra de Watteau também não

escapou durante a Revolução, e logo depois, da conde-

nação da sociedade.

"Hoje", assim escreveu em 1802 um crítico do Jour-

nal dej Arfo, "seria quase um crime falar em Watteau."7

7 Jean-Joseph Taillasson, Journal ()&> Arte, 1802; citado in Jean Ferre
(org.), Watteau, Madri, 1972, vol.l, cap. "LHistorique", p.1.802.
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Poucos anos mais tarde, em 1808, L'Embarquement

pour 1'Ldk de Cythère foi banido das salas de exposição do

Louvre.8

No mesmo ano, um outro crítico9 escreveu em re-

lação ao quadro: "O mérito de Watteau está pratica-

mente perdido para nós. Só o consideramos como o

pintor dos pequenos esnobes e das merveiLleiueó de seu

tempo, tão ridículo para nós quanto o 'correto' gênero

de hoje o será amanhã."10

Assim como as ideologias, as pessoas mudam, e tam-

bém o seu gosto artístico. Isso é sabido. Porém, entre

os especialistas, ainda é amplamente difundida a noção

de que a mudança de gosto na arte e na literatura pode

ser compreendida e esclarecida independentemente de

transformações na sociedade e, particularmente, nas re-

lações de poder. No caso da Citera de Watteau e da ima-

gem ideal da viagem à ilha do amor a ela associado, é

ainda mais impressionante constatar o tempo necessá-

rio antes que se pudesse ter a devida distância, para

8 Jean Ferre (org.), ibid., p. 1.808: "Au Louvre L'Embarqii£ment n'est
plus exposé."
9 Idem.

° Mervcilleiuw, mulheres elegantes que, por volta de 1795, adotaram
uma moda excêntrica, com alusões à Antigüidade clássica. As incr-
veílleiiàu correspondiam, nos homens, os incroyabkd ou nuucadiiu. (N.T.)
10 "Lê mérite de Watteau est presque perdu pour nous. On ne lê
considere que comme lê peintre dês petits-maítres et dês merveilleuses
de son temps, aussi ridicule pour nous que lê bon genre du jour lê será
dans 1'avenir."
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que, em sua contemplação, o encobrimento da recep-

ção pela projeção de ideais próprios se amenizasse um

pouco. Essas poucas vozes do início do século XIX so-

bre a obra de Watteau talvez sejam suficientes para lem-

brar que toda obra de arte com funções artísticas, as-

sim como toda utopia pictórica ou literária, pode ter

também, ao mesmo tempo, em ato ou em potência, fun-

ções ideológicas.

Da mesma forma, a apreciação e a recepção de sua

obra sofreram novas mudanças à medida que, em con-

sonância com a reviravolta nas relações de poder, a fase

pós-revolucionária da sociedade francesa lentamente

desembocava na Restauração. Mas essa mudança se

dá nos limites de uma sociedade cujas estruturas de

poder e relações com a arte se transformaram totalmen-

te. No Antigo Regime, quem dava o tom era a socieda-

de aristocrática, que não dependia do ganha-pão e do

trabalho profissional; para esses nobres, era socialmente

imprescindível e pessoalmente vantajoso desenvolver

um bom gosto em questões de roupa, de modos, de

mobília, de quadros e de poemas. Julgavam indigno de

sua classe dedicar-se a pintar um quadro,-, ou/o faziam

apenas como algo passageiro, mas permitiam que suas

casas fossem decoradas com pinturas de alguém de clas-

se inferior. O juízo sobre o que era ou não belo, porém,

reservava amplamente para si, e seu poder virtual era

grande o suficiente para imprimir sua marca no gosto

artístico. Na sociedade que só começou a se consolidar
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na França depois da Revolução, as classes burguesas

dos profissionais que dependiam do trabalho para so-

breviver tinham papel determinante, adquirindo mais

poder que nos tempos pré-revolucionários. Para essas

classes, porém, havia coisas mais importantes para a

sobrevivência que o bom gosto. As particularidades

estruturais da sociedade pós-revolucionária são mar-

cadas por uma figuração bastante característica. O

equilíbrio entre consumidores e produtores de arte, se

podemos nos expressar tão abreviadamente, foi pen-

dendo, lentamente, em direção a estes últimos. Cria-

ram-se círculos de jovens artistas, críticos de arte, es-

critores e outras atividades ligadas à arte e à literatura,

que desempenhavam a função de árbitros do gosto ar-

tístico. Eles tinham certeza do próprio gosto, ou acre-
ditavam tê-la.

A massa da população vivia de seu trabalho profis-

sional, como antes. Mas, agora, as classes que se ocu-

pavam com as antes desprezadas profissões comerciais

adquiriam não apenas riqueza, mas também, visivel-

mente, poder político. Ganhar dinheiro com um traba-

lho profissional, principalmente com um trabalho no

comércio, algo que antes era considerado pouco hon-

roso, tornava-se, aos poucos, digno e, com o passar do

tempo, a relação se inverteu. Passou a ser considerado

Sobre o conceito de figuração, ver Roger Chartier, "Prefácio" a
Norbert Elias, A sociedade de corte, op.cit. (N.T.)
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desonroso não trabalhar. Mesmo aqueles que já eram

muito ricos trataram de aumentar sua renda com al-

gum ofício. Assim, o trabalho para ganhar a vida, antes

tão desprezado, começou sua ascensão a uma posição

social de alto valor, em estreita relação com um ethoj

igualmente austero no que se refere a dinheiro e amor,

que agora se chamava "moral". No lugar da honra, sur-

giu a probidade. No lugar do amor galante, a moral

burguesa da virtude. E, como foi dito, a cultura do bom

gosto, que tinha valor vital para os círculos aristocráti-

cos e, por isso, estava no centro do sistema de valores,

tornou-se, então, periférica, migrando da totalidade da

boa sociedade burguesa para os círculos de jovens es-

pecialistas em arte, literatura, e para os produtores de

diversos outros bens culturais. Na sociedade do Anti-

go Regime, havia um cânone do bom gosto relativa-

mente bem estruturado, no seio do qual havia espaço

para controvérsias apaixonadas, como aquela entre os

pajens de Rubens e os de Poussin por volta de 1700,

mas que, ao mesmo tempo, constituía para os produto-

res de arte, assim como para seu público, uma base

muito segura. Desvios absolutos do gosto canômco

eram raros. Antes da Revolução também havia artistas

de segunda e terceira classes, mas quase nunca o que

se poderia designar como kitech, domínio regular do

desvio no gosto da época.

A Revolução e, mais além, a ascensão de um públi-

co burguês trabalhador trouxeram como conseqüência
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uma mudança bem específica na relação entre produ-

tores e consumidores de arte, muito particularmente

na relação de poder. Individualmente, o artista estava,

portanto, muito menos ligado a uma linguagem formal,

que, em grande medida, era determinada pelo gosto de

uma sociedade do ócio solidamente integrada, além de

política e socialmente poderosa. Nesse sentido, o artis-

ta como indivíduo era mais livre que antes. Porém, ao

mesmo tempo, o indivíduo, em função do afrouxamen-

to dos laços com um sólido cânone do gosto — com um

estilo —, mais ainda que antes, dependia de si mesmo e

de seu próprio gosto artístico. O artista tornou-se, en-

tão, cada vez mais um autodeclarado especialista em

questões de bom gosto artístico. Era, mais que nunca,

um feliz acaso ele ter, em virtude de sua educação, ad-

quirido sozinho, desde cedo, uma clara sensibilidade

para a unidade de cores e linhas, uma aptidão superde-

senvolvida para a seleção de todos os elementos de uma

composição visual, possuindo ou não uma consciência

artística firme, individualmente burilada. De agora em

diante, um artista podia esperar encontrar repercussão

competente, simpática e, em caso de alguma íntima in-

certeza, irrepreensível conselho, antes de mais nada nos

círculos de outros artistas, de outros especialistas em

arte, entre eles também os críticos de arte, mas muito

raramente no círculo do grande público.

Eis a razão pela qual ressurge, a partir do século

XIX, esta figuração singular, característica na relação
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entre artista e público, e há muito vista como natural,

mas que, embora previamente esboçada,11 só agora co-

meça a se tornar uma figuração normal e corrente: em

vez da sociedade do ócio, aristocrática, de corte, agora

são os pequenos grupos de artistas, críticos de arte e

seus amigos, portanto de especialistas, que possuem

sensibilidade e talento particulares para a arte ou a li-

teratura, ou que acreditam tê-los, que determinam o

chamado gosto artístico da moda. Grupos de especia-

listas desse tipo, que mantinham sempre relações ten-

sas, de outju)erj, com a "boa sociedade" de seu tempo

passaram a exercer uma influência decisiva no desen-

volvimento das artes e, muitas vezes, também da litera-

tura. Assim como na época pré-revolucionária, escrito-

res, artistas e, principalmente, músicos, em função da

estrutura de suas sociedades estatais, ocupavam uma

posição social inferior e, em todo o caso, mais fraca que

1' Podemos lembrar, por exemplo, do círculo de pintores experimen-
talistas florentino do início do século XV, do qual faziam parte, entre
outros, Masacchio e Ucello. Mas todos os participantes eram, sem
dúvida, ainda artistas artesãos. Todos passaram pelo aprendizado com
um mestre, como pedia a tradição, antes de se tornarem eles mesmos
mestres com ateliê próprio. Embora em sua época o prestígio e o sta-
tus dos artistas artesãos estivessem mudando, os conhecimentos de
matemática de que eles precisavam para suas experiências com a pers-
pectiva, ou seja, para a projeção da realidade tridimensional em uma
superfície bidimensional, tinham de ser aprendidos com pessoas de
nível social mais elevado, como Alberti.

° Para um aprofundamento da noção de outeSer, cf. Norbert Elias e
John L. Scotson, Od estabelecidos e M outdíderj, Rio de Janeiro, Jorge
Zahar, 2000. (N.T.)
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a de seu público, da mesma forma era possível, como

no período clássico alemão, que se tornassem, tempo-

rariamente, representantes simbólicos de urna burgue-

sia politicamente sem poderes, podendo, assim, trazer

à tona, se não abertamente, pelo menos de forma dissi-

mulada, pronunciadas discrepâncias de gosto entre

produtores e consumidores de arte. No decorrer do

século XIX, o papel de guia dos grupos de oufoíderd es-

pecializados na produção artística e a tensão entre seu

gosto e o da sociedade em geral tornaram-se coisa cor-

riqueira. O gosto artístico do grande público, se é que

ele se interessava por arte, seguia, em grande parte, as

inovações que vinham sendo desenvolvidas nos peque-

nos grupos de especialistas; esse gosto trivial mudava

lentamente, resistindo às inovações dos grupos de es-

pecialistas, que representavam, com freqüência, uma

geração jovem em vias de ascensão, seus sonhos e pro-

testos contra o gosto e a ordem estabelecidos pelas ge-

rações mais velhas.

Foi em um grupo desse tipo que Watteau e, princi-

palmente, seu quadro sobre a partida para a ilha do

amor foram descobertos e transformados em uma es-

pécie de objeto de culto. O grupo foi criado no início

do governo do assim chamado rei burguês Luís Filipe.

Alguns membros desse grupo moravam numa casa ve-

lha, antes destinada à demolição, ainda do tempo do

Antigo Regime e, por isso mesmo, carente de reforma.

Tudo isso, no entanto, correspondia às convicções e ao
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gosto do grupo, que desenvolveu ali uma forma de

moradia comunitária onde mesmo quem não era mora-

dor podia entrar e sair à vontade. Em virtude do nome

da rua onde a casa estava situada, o grupo, que ali flo-

resceu de 1834 a 1837, ficou conhecido como círculo

da Rue du Doyenné. Em lugar dos salões das grandes

damas, quem ditava as regras do gosto artístico do pe-

ríodo eram os pequenos grupos de artistas da Boêmia.

É possível que o termo "bo'emia" tenha sua origem nes-

ses grupos. De toda forma, um de seus mentores,

Gérard de Nerval, reuniu algumas de suas produções

literárias sob o título "Petits Châteaux de Bohème", algo

como "Pequenos Castelos da Boêmia". Aos ouvidos

contemporâneos, isso soaria como "Castelos Espanhóis"

hoje em dia.
Era um grupo de jovens artistas e escritores, ro-

mânticos e conservadores, que procurava uma contra-

imagem, um sonho, para compensar a rotina cinzenta e

sóbria da sociedade burguesa. Acabaram achando o que

procuravam caindo, talvez sem pensar, em uma restau-

ração política, em um passado, particularmente na Fran-

ça pré-revolucionária do século XVIII. Sonhavam com

a alegria, com a beleza dos trajes que as pessoas então

vestiam, com a graça e a elegância de suas festas, que

tentavam copiar. O desprezo ao rococó cedeu lugar à

admiração. O pêndulo oscilou para o outro lado.

Gérard de Nerval era o dono e um dos moradores

da casa da Rue du Doyenné.
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"Que tempos felizes!" escreveu mais tarde em um

pequeno fragmento.12 "Havia bailes, jantares, festas de

fantasia. Representavam-se velhas comédias..."

Foi nessa situação que Nerval e seus amigos redes-

cobriram Watteau e, sobretudo, sua peregrinação à ilha

de Citera, interpretando o artista e sua tela segundo a

disposição de seus espíritos, suas necessidades emocio-

nais e ideais. Junto com a tela, Watteau tornou-se para

eles uma espécie de figura de culto. Viam no pintor um

representante do paraíso que haviam perdido, um exem-

plo da época suntuosa da Regência de Luís XV, em que

casais de amantes se vestiam com roupas tão caras e

coloridas, como se podia ver na tela de Watteau, e a

vida se resumia a viagens de amor e bailes elegantes.

Procuravam, então, reviver essa época, dando festas

elegantes, e vendo a si mesmos como a "galante Bohè-

me".13 Nesse sentido, percebiam também a Citera de

Watteau como a representação de uma festa do prazer.

Mais uma vez, uma máscara aparecia diante da obra;

mais uma vez via-se o quadro, seletivamente, de ma-

neira a relacioná-lo a ideais particulares, como repre-

sentação pictórica de uma utopia coletiva. Olhando para

o passado, com o objetivo de dizer o que Watteau re-

presentava para eles naquele tempo, um dos membros

12 Gérard de Nerval, Poé<iie<> et <>ou.ven.ir<>, org. Jean Richer, Paris:
Gallimard, 1974, p.85.
13 Mais detalhes em Frauke Hitzing, "Watteau ais Cythère oder
Cerigo", dissertação. Faculdade de Filosofia, Kiel, 1974, p.76.
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do grupo da rue du Doyenné contou que Watteau em-

barcara para a ilha das volúpias. Lá estava ele, de-

sembarcado na praia, gritando: "Terra e céu. É o mun-

do dos que buscam o amor, é o paraíso reencontrado."14

Este é um entre muitos exemplos. Também nesse

caso a utopia da ilha do amor não era uma utopia

livresca e, certamente tampouco, uma utopia criada por

eruditos. Um grupo de jovens procurou, por si mesmo,

viver sua utopia e fracassou, ou caiu no desespero, à

medida que seu número ia crescendo e os belos sonhos

se chocavam e quebravam contra a dura e feia realidade.

"Meus primeiros versos", escreveu Nerval poste-

riormente, "foram produto do entusiasmo da juventu-

de, os segundos, do amor, os últimos, do desespero."15

A desilusão com as utopias da própria juventude

tornou-se, desse momento em diante, um fenômeno fre-

qüente e recorrente. Encontramos essa desilusão aqui,

talvez, pela primeira vez sob uma forma muito especí-

fica. O grande problema da transição da supremacia

das utopias ideais para as utopias do medo e sua relação

com características estruturais do desenvolvimento da

sociedade permite pensar onde e quando as primeiras

formas dessa passagem ocorrem. Aqui está uma delas.

M Arsène Houssaye, Galerie (>u XVIIf <iiècle, Paris, 1858, p.52: "II
(Watteau) s'est embarque pour 1'fle de voluptés, et il a aborde au rivage
en criant: Terre et Ciei. C'est lê monde dês chercheurs d'amour, c'est
lê paradis retrouvé."
15 Gérard de Nerval, op.cit., p.83.
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Nerval estava tão encantado com a representação

de Watteau do mito de Citera que, em uma viagem para

o que então se chamava de Oriente, procurou visitar a

ilha. O que narra é terrível. Primeiro, no ensaio "Voyage

à Cythère", publicado em 1844 em uma revista do gru-

po, L'Arti)tel(> e logo em outros periódicos, Nerval nar-

rou como, cheio de esperança e em parte impulsionado

pelo quadro de Watteau, lançou-se para a ilha do amor.

Imaginava Citera como a ilha da juventude, da beleza e

do amor. Via os córregos em flor, sonhava com os gru-

pos extravagantes de peregrinos do amor, seus mantos

de seda suntuosamente retratados, os barcos ornados

com guirlandas.

Lá encontrou, no entanto, uma ilha árida e odiosa

que então, sob domínio britânico, chamava-se Cérigo.

O que tinha diante de si eram rochas nuas e, como si-

nal da crueldade humana, uma forca de três braços.

De um desses braços pendia um corpo. "Foi", escre-

veu, "no solo de Citera que vi pela primeira vez um

enforcado."17

Essa experiência, retomada muitas vezes em sua

obra, tinha a força evidente de uma experiência mode-

lar, de um paradigma. Encontramos aqui, talvez pela

primeira vez em forma literária, uma experiência fun-

damental que aflora, em numerosas variantes, como um

16 Gérard de Nerval, "Voyage à Cythère", ÜArtiite, IVe série, Vol.I,
Paris, 1844, p.129-31, 225-8.
17 Ibid., p.226.
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leitmotiv na literatura do século XIX e XX, e cuja urgên-

cia literária reflete abertamente uma dificuldade insu-

perável dos homens na grande sociedade. Existem al-

gumas sociedades cujas estruturas de poder de certo

modo tornam obrigatória, por assim dizer, uma menta-

lidade idealista-otimista nos produtores de arte e de

cultura. Nesses casos, os poderosos franzem o cenho

todas as vezes que artistas, escritores, filósofos e, even-

tualmente, também cientistas, introduzem, na esfera do

debate público, aspectos da vida humana que contra-

riam os ideais do cânone público consentido. O trata-

mento explícito de aspectos da realidade natural e so-

cial, que contrariam o ideal apresentado como real, é

percebido como perigoso para a ordem estabelecida. O

cânone de gosto do Antigo Regime é um exemplo des-

se tipo de tendências; por mais questionável que possa

ser sua influência na filosofia e na ciência, elas estão,

claramente, ligadas ao trabalho de grandes obras de arte

passíveis de encontrar repercussão também em indiví-

duos de sociedades diferentes.
Por razões que não cabe detalhar aqui, o desenvol-

vimento das relações de poder nas sociedades estatais

industrializadas dos séculos XIX e XX — com muitos con-

tratempos e rupturas — permitiu a descoberta e a intro-

dução, na discussão pública, de aspectos da existência

humana que contradizem tanto o ideal tradicional quan-

to os desejos reais das pessoas. Em todo caso, o confli-

to entre ideal e realidade ou, ainda, a lamentação pelo
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sonho perdido ou, ainda mais simplesmente, pelo lado

indesejável da existência humana tornou-se, em con-

formidade com isto, um dos temas permanentes da cor-

rente discussão literária, artística e, em parte, também

filosófica. Pode-se dizer que, no decorrer de um confli-

to longo e muitas vezes exasperado, produtos culturais

que obedecem à trindade tradicional do bom, do belo e

do verdadeiro, costumeiramente associados a um tom

otimista, perderam sua supremacia sem, no entanto, de-

saparecer. Produtos culturais que representavam aber-

tamente a disputa, o conflito e todos os múltiplos e re-

calcados aspectos da realidade humana, anteriormente

considerados tabus, passavam agora, à revelia de si mes-

mos, a imperar, com freqüência associados a um pro-

nunciado tom pessimista. Eis o contexto amplo em que

a experiência de Nerval — o confronto entre o ideal da

ilha do amor, materializado através do quadro de

Watteau percebido dessa maneira, e a feia realidade da

ilha real — adquire seu sentido paradigmático. Esse sen-

tido não reside no fato de as pessoas se depararem com

os lados indesejados do mundo natural e humano. De-

certo sempre foi assim. O que nessa fase do desenvol-

vimento da sociedade anunciava a passagem para uma

nova mentalidade, uma mudança na estrutura da per-

sonalidade social, era a transformação do cânone so-

cial da produção cultural que agora entrava na ordem

do dia. Embora o desespero não fosse novidade, era

novo o fato de ele ser considerado valioso e importante,
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ou, como nesse caso, o fato de se fazer do contraste

terrível entre realidade e ideal matéria para uma publi-

cação literária, aparentemente na esperança de que esta

experiência tivesse eco junto ao público leitor - o que

era expressão bastante característica de uma situação

nova e totalmente alterada.
O feio, o falso e o mau do mundo tornaram-se, en-

tão, matéria da "boa literatura", das bcüeé lettrej e, mes-

mo, da boa poesia. Naturalmente, isso às vezes aconte-

cia também para épater Lê, bourgeou. Ao mesmo tempo,

porém, torna-se clara a mudança nas relações de poder

entre escritores e público. A Revolução varreu para

longe a supremacia da sociedade de corte, assim como

a supremacia dos não-especialistas sobre o gosto artís-

tico e literário, ou, em todo caso, desestabilizou-as. Os

membros da sociedade de corte achavam-se competen-

tes em todas as questões referentes ao gosto e, muitas

vezes, o eram realmente. Para os burgueses, era muito

menos natural levantar tal reivindicação. O centro de

sua competência, sua especialidade e, daí, seu orgulho

profissional estavam voltados para outra direção. As-

sim, a produção poética, por exemplo, que na época da

supremacia da sociedade de corte havia sido sempre

uma questão interna da sociedade e, não raramente,

apresentava um caráter de jogo social, passou a ser, em

grande medida, uma ocupação de grupos de outeu)er<),

como possivelmente o da "galante Bohème". Passou a

ser, em grande medida, uma questão de indivíduos sin-
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gulares, autoconstituídos, mesmo quando pertenciam

a grupos de outjQerj não tão bem estruturados.

Esse impulso para a individualização contribuiu, e
não pouco, para tornar as desgraças desse mundo, e

dentre elas também o duro contraste entre desejo e rea-

lidade, um tema literário. Como se sabe, Baudelaire deu

a seu volume de poesia, em 1861, o título Ai florem do mal

(L&>fleur<f du maí). Como contribuição ao intenso debate

sobre a ilha de Citera, publicou, no livro, um poema
que levava mais longe o tema tocado por Nerval. Victor

Hugo retrabalhou o tema, escrevendo, como contri-
buição ao debate literário sobre sonho e realidade, o
poema "Cérigo", e Verlaine, o ciclo "Fêtes galantes".
Baudelaire escreveu "Voyage à 1'isle de Cythère", sua
contribuição ao debate, em conexão com o relato de

Nerval. O fato de Baudelaire ocupar-se do tema revela
o quanto se tratava aqui de um problema da época, en-
frentado por muitos grupos poéticos e artísticos. Ao
retomá-lo e levá-lo adiante, fica claro que se tratava,
também, de um problema pessoal desses indivíduos. O
sofrimento de Baudelaire com relação a sua própria se-
xualidade encontra uma expressão simbólica na narra-

ção do contraste entre a beleza idealizada e o infortú-
nio da real ilha do amor. Com forte desprezo, debocha
daqueles que acreditaram que houvesse algo de mara-
vilhoso nessa ilha:

Qual eejta ilha t rui te e sombria? É Citera.

Ela é mejrtw um paLt fatnodo naó canções,
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Eldorado banal de

MOJ olhai-a afinal, poli é uma pobre ferra.18

Baudelaire reeditou de Nerval o motivo da forca.

Mas, se Nerval trata de poupar seus leitores dos deta-

lhes desagradáveis, em sua fantasia auto-atormentadora

Baudelaire observa o enforcado com todos os detalhes.

Os abutres arrancaram-lhe os olhos; expuseram-lhe as

vísceras e, a bicadas, castraram-no. O próprio Baude-

laire identifica-se com o enforcado. Sente as bicadas

dos corvos, a mordida da pantera negra em seu pró-

prio corpo. O poema termina com os versos:

Oh, VêniD, em tua ilha, eu óó vi um carraàco,

Símbolo de uma f orca a enforcar minha imagem...

— Concede-me, Senhor, a energia e a coragem

De olhar-me, coração e corpo, <*em ter ajco!19

Certamente esse poema dá vazão a um problema

bastante pessoal de Baudelaire. Mas que poemas desse

tipo fossem então publicados, que encontrassem aco-

18 Charles Baudelaire, Lufleun da mal, p.XX. [N.T.: Citamos a tradu-

ção de Ivan Junqueira (Nova Fronteira, 1985). Os versos originais

são: "Quelle edt cette tle trlàte et noir - C'e<)t Cythèref - Noiu 'âit-on, un pay<>

fameux daiu l&í charuioiu,/EQorcído banal ()e toud LM vieux garçons./Regardez,

aprèj toat, c'edt unepauvre terre."]
19 [N.T.: Idem. Eis os versos originais: "Dana ton tle, o Véniu! je n'ai
trouvédebout/Qu'iingibetjymbolique0àpendaitnwn.ima.ge.,./-Ah!Seu/neur!

donnez-moi Ia. f orce et lê conragel De contempler mon coeur et mon corpd MM

degoat!"}
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Ihida e repercussão entre o grande público, era, ao

mesmo tempo, um sinal dos tempos. Mal se pode ima-

ginar contraste maior entre o cânone social do gosto,

cujo modelo de seleção abriu caminho para uma con-

trovertida apreciação das Florem do mal de Baudelaire, e

a norma dominante que, entre outras obras, encontra

sua expressão no quadro de Watteau. Sob a forma da

utopia popular da ilha do amor, que Nerval introduz e

Baudelaire, entre outros, leva adiante, acha-se um exem-

plo precoce do fim da supremacia das utopias que rea-

lizam os desejos em prol daquelas que os recusam, des-

pertando o medo. A mudança na atmosfera dominante

das belas para as terríveis utopias, do ideal para o pe-

sadelo, certamente não se realizou de uma só vez. Tra-

ta-se de um processo que se consolidou apenas no sé-

culo XX. Não é desprezível para a compreensão do do-

mínio das utopias do medo que, já no século XIX, se

encontrem movimentos nessa direção. A transforma-

ção que a utopia popular da ilha do amor experimen-

tou nas mãos de Baudelaire foi certamente radical. Po-

rém, ela nos mostra com clareza o quão radicalmente

mudou a norma do gosto. Não é impensável que, mes-

mo em épocas pregressas, indivíduos sentissem nojo

de seus desejos e de seus corpos. Mas se esse tipo de

sensação existiu, raramente era considerada um tema

apropriado para um poema. Em todo caso, em livros

de penitência e devoção de épocas anteriores ressoam,

ocasionalmente, esses motivos. No caso de Baudelaire,
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no entanto, um homem grita sua miséria ao mundo na

forma de um poema muito habilmente trabalhado, que

talvez não esteja entre os melhores do poeta, mas que,

exatamente por isso, fala aos homens, expõe a miséria

de um homem. Trata-se, em outras palavras, de uma

ampliação do espaço de identificação humana. Na épo-

ca de Baudelaire, esta era decerto limitada a grupos

relativamente pequenos, e bastante controversa. Mas,

mesmo assim, era possível agora dizer, em forma lite-

rária, aquilo antes indizível.
Anteriormente a tendência dominante era dizer que

o amor, assim como a ilha da deusa do amor, era algo

belo e auspicioso, ainda que a viagem até lá fosse difícil

e cheia de perigos, e a própria ilha muito difícil de ser

alcançada. Já na versão mais antiga que se conhece da

peregrinação a Citera, morada da deusa do amor, em

um livro de Francesco Colonna (fíypnerotomachie), do

século XV, a união dos amantes é apresentada na forma

de um casamento sancionado não pela Igreja, mas pela

deusa paga do amor, ao mesmo tempo como o ápice da

felicidade e o fim de todos os problemas dos amantes.

O casal que empreende a peregrinação à ilha da deusa

do amor torna-se então, segundo os rituais do culto a

Vênus, finalmente unido. A utopia dessa peregrinação

deixou claro o protesto secreto contra a reivindicação

de monopólio por parte da Igreja na legitimação do ca-

samento. O tratamento reiterado desse tema fala por

si. Essa função, que afinal era também a de representar
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a peregrinação de casais de amantes à ilha da deusa

paga, perdeu o caráter específico de utopia. Pois, na

prática da vida social, o monopólio religioso e estatal

da legitimação do amor, na época em que floresce essa

utopia, estava absolutamente intocado e parecia into-

cável, ainda que, por baixo das cobertas, estivesse sen-

do violado.

Assim, a partir do século XV e até o XIX, os indiví-

duos encontraram reiteradamente nessa utopia um ins-

trumento apropriado para dar vazão a seus desejos, à

sua ânsia por maior liberdade das coerções que apri-

sionam o amor. Mas até o final do século XVIII, à medi-

da que transpareciam, era sobretudo das pressões so-

ciais que se procurava escapar por meio da imagem ideal

da peregrinação à ilha da deusa paga. No século XIX,

entra em cena, mais forte que nunca no campo da aten-

ção literária e artística, um outro tipo de pressões: as

pressões internas das pessoas. Foi essa tendência que

se anunciou no confronto do sonho com a realidade do

amor e que encontrou, então, sua expressão mais radi-

cal no asco de Baudelaire por seus desejos e seu corpo.

Mas o manifesto literário da desilusão anterior, o en-

saio de Nerval "Voyage à Cythère", foi publicado pela

primeira vez em 1844, e um capítulo de seu romance

Syífie, com o mesmo título, em 1853. Só no início da

segunda metade do século XIX, a utopia de Citera, as-

sim como o quadro de Watteau tornaram-se o ponto de

partida para o problema do contraste entre o belo só-
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nho e a dura realidade. Só então o pêndulo oscila para

o outro lado. O predomínio das utopias ideais dá lenta-

mente lugar às utopias do medo e da angústia. Antes,

nos anos 1830, o quadro de Watteau ainda tinha como

função realizar um desejo. Comparado à Revolução e

suas conseqüências, o período pré-revolucionário apa-

rece, novamente, como desejável, como um mundo belo

que foi perdido e que, talvez, possa ser magicamente

recuperado. Nesse clima, Watteau, que com a Revolu-

ção havia caído no esquecimento, é novamente desco-

berto. Desponta então, representando o século XVIII,

como o maior pintor do período. Sua Citera torna-se

objeto de culto. O que se vê no quadro é, mais uma vez

e principalmente, a representação da galante alegria

festiva, a expressão da elegância desaparecida, da for-

tuna inexprimível e nostálgica. Mais uma vez, os es-

pectadores vêem o quadro de Watteau de maneira se-

letiva. Seu crepúsculo fantástico permite a quem o con-

templa projetar nele sua atmosfera, suas necessidades

emocionais. Era como se essa tela, assim como as de

Boucher, Fragonard ou as de outros pintores galantes

do rococó, fosse uma representação confiável da reali-

dade, e como se procurassem, promovendo suas pró-

prias festas galantes, trazer novamente à vida a reali-

dade do Antigo Regime, que supunham ver na tela de

Watteau.
Deve-se ter presente essa tendência a enxergar a

realidade nos quadros para compreender que sentido
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teve para essas pessoas a descoberta de que tela e rea-

lidade não se correspondem, que o sonho pode ser belo

e a realidade, terrível. A descrição de Nerval da via-

gem em que descobre que a maravilhosa ilha do amor

era, na verdade, uma ilha vazia e algo medonha chama-

da Cérigo foi, certamente, o indício metafórico de uma

ampla mudança na atmosfera de todo um grupo. Um

sintoma do crescimento de uma geração cujos sonhos

de juventude não encontraram realização na realidade

social.

É claro que a chegada de novos ares também afe-

tou a recepção seletiva do quadro de Watteau. Não

podemos deixar de observar que, na atmosfera não

muito fácil de se apreender de Citera, não faltam sinais

de tristeza. Pois, nos anos 1850, esses sinais se colocam

em primeiro plano para os espectadores. Os irmãos

Goncourt deram o tom. Em um ensaio com o significa-

tivo título "La philosophie de Watteau",20 falam de uma

suave melancolia que pode ser encontrada em Citera.

E, daí em diante, a referência a essa nota triste do qua-

dro raramente fica de fora de sua apreciação. Em tem-

pos anteriores, essa oscilação do pêndulo da aprecia-

ção do quadro como expressão da alegria de uma festa

galante encontrara, na direção oposta, sua até agora

talvez mais radical expressão.

20'LArtute, Vle série, t.2, 1856, p. 126-9.
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Nota introdutória

A pintura de Antoine Watteau (1684-1721) foi prati-

camente relegada ao esquecimento durante o século

XVIII e a primeira metade do XIX. Revalorizadas na dé-

cada de 1850, suas telas, sobretudo O embarque para a

ilha de Citera, passaram a ser exaustivamente comenta-

das e analisadas por nomes do quilate de Baudelaire,

Nerval, Gautier, Hugo, Verlaine, Michelet, Rodin e

Proust, entre outros.

Apresentamos a seguir três textos do século XIX

relacionados à releitura de Watteau feita por Elias: o

primeiro texto, "Uma viagem a Citera", de Gérard de

Nerval (1808-55), consiste no capítulo V do romance

Sytvie (1853) — contraface ficcional de seu artigo-re-

portagem de dez anos antes, citado por Elias como

pioneiro na redescoberta de Watteau (e de Citera); o

segundo, "Watteau", de Jules (1830-70) e Edmond

Goncourt (1822-96) — panorama grandiloqüente e ex-

tasiado dos irmãos colecionadores e estetas; e, finalmen-

te, "O embarque para Citera", de Théophile Gautier

(1811-72) — um dos inúmeros e elegantes artigos do

escritor sobre a pintura francesa. Todos foram escritos

na década de 1850.
A.T.



Uma viagem a Citera

Gérard de Nerval

... A travessia do lago fora possivelmente planejada para

lembrar a Viagem a Citera, de Watteau. Apenas nossos

trajes perturbavam a ilusão. O imenso buquê da festa,

retirado do coche que o transportava, fora disposto

sobre uma grande barca; o cortejo das moças vestidas

de branco, que, segundo o costume, o escoltavam, to-

mara assento nos pequenos bancos, e aquela graciosa e

renovada teoria dos dias antigos refletia-se nas águas

serenas do lago que a separava das margens da ilha,

tão resplandecente aos raios da tarde com seus arbus-

tos espinhosos, sua colunata e suas folhagens claras.

Todas as barcas atracaram rapidamente. A corbelha,

carregada com solenidade, ocupou o centro da mesa, e

todos se sentaram, os mais afortunados junto às moças;

para isso, bastava ser conhecido dos respectivos pais.

Foi a razão pela qual me vi ao lado de Sylvie. Já tinha

encontrado seu irmão, que me recriminara por há mui-

to tempo não visitar a família deles. Aleguei como des-

culpa os estudos, que me retinham em Paris, e garanti

que viera justamente com essa intenção. "Não, foi a mim

61
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que ele esqueceu, disse Sylvie. Somos gente do interior,

e Paris está muito acima!" Quis beijá-la para fechar

sua boca, mas continuou a troçar de mim, sendo preci-

so que seu irmão interferisse para que ela me ofereces-

se a face com ar indiferente. Não senti nenhum deleite

naquele beijo, cujo favor era concedido a muitos ou-

tros, uma vez que, nessa região patriarcal onde todos

se cumprimentam a cada passo, um beijo é mera poli-

dez entre pessoas educadas.
Uma surpresa fora preparada pelos organizadores

da festa. Ao final da refeição, vimos sair voando do fun-

do da imensa corbelha, até então cativo sob as flores,

um cisne selvagem, que com suas vigorosas asas levan-

tou tufos de guirlanda em forma de coroas, espalhan-

do-as por todos os lados. Ao mesmo tempo em que ele

se lançava, extasiado, em direção aos últimos raios de

sol, pegávamos as coroas ao acaso e as pousávamos nas

frontes de nossas vizinhas. Tive a sorte de colher uma

das mais belas, e Sylvie, sorridente, dessa vez deixou-

se beijar com mais ternura. Compreendi que, assim, ela

apagava a lembrança de outros tempos. Admirei-a en-

tão sem dividi-la com ninguém — tornara-se tão bela!

Não era mais aquela moçoila provinciana que eu des-

denhara em prol de uma mais agradável aos olhos do

mundo. Tudo nela se aperfeiçoara: o encanto de seus

olhos negros, tão sedutores desde a infância, tornara-

se irresistível; sob a órbita arqueada de suas sobrance-

lhas, seu sorriso, ao iluminar repentinamente traços
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regulares e plácidos, tinha algo de ateniense. Fiquei

admirando aquela fisionomia digna da arte antiga em

meio aos formosos semblantes de suas companheiras.

Suas mãos delicadamente alongadas, seus braços, mais

pálidos e robustos, sua desenvoltura, tudo a fazia outra

aos meus olhos. Não pude deixar de lhe dizer como

estava diferente, esperando com isso encobrir minha

antiga e efêmera mfidelidade.

Aliás, tudo me era propício, a amizade de seu ir-

mão, a impyessão encantadora da festa, a hora do dia e

o próprio lugar, onde, mediante requintada fantasia,

reproduzira-se uma imagem das galantes solenidades

de outrora. Enquanto pudemos, escapamos da dança

para conversar sobre nossas recordações de infância e,

sonhando a dois, apreciar os reflexos do céu nas som-

bras e nas águas. Foi preciso o irmão de Sylvie nos ar-

rancar daquela contemplação, pois estava na hora de

voltarem para a distante aldeia onde moravam seus pais.



Watteau

Jules e Edmond Goncourt

O grande poeta do século XVIII é Watteau. Uma cria-

ção, uma criação integral de poema e sonho, emanada

de seu espírito, domina sua Obra com a elegância de

uma vida sobrenatural. Da fantasia de seu cérebro, de

sua arte caprichosa, de seu talento verdejante, brotou

uma.feerie, mí\feerie^. O pintor hauriu nas visões encan-

tadas de sua imaginação um mundo ideal, e, para além

de seu tempo, construiu um desses reinos shakes-

pearianos, uma dessas pátrias amorosas e iluminadas,

um desses paraísos galantes que os Polifilos constróem

na nuvem do sonho para a alegria delicada das criatu-

ras poéticas.

Watteau renovou a graça. A graça, nele, não é mais

a graça antiga: um encanto rigoroso e sólido, a perfei-

ção de mármore de Galatéia, a sedução toda plástica e

a glória material das Vênus. A graça de Watteau é a

graça. Ela é o nada que veste a mulher com um orna-

mento, uma frivolidade, um belo para além do belo fí-

sico. Ela é essa coisa sutil que reflete o sorriso da linha,

a alma da forma, a fisionomia espiritual da matéria.
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Todas as seduções da mulher em repouso: o lan-

gor, a indolência, o abandono, o recostar, o alongar, a

displicência, a cadência das poses, a bela ária dos per-

fis debruçados sobre as notas de amor, o retraimento

fugidio dos bustos, o coleio e as ondulações, a flexibili-

dade do corpo feminino, o jogo dos dedos desfiados no

cabo dos leques, a indiscrição dos tornozelos ultrapas-

sando as saias, os felizes caprichos da elegância, a vai-

dade dos gestos, o meneio dos ombros, todo esse saber

que os espelhos do século passado ensinaram à mulher,

a mímica da graça! Ela vive em Watteau com sua flor e

sua ênfase, imortal e fixada em fôrma mais viva que o

seio da mulher de Diomedes modelado pelas cinzas de

Pompéia. E, embora Watteau estimule essa graça, li-

bertando-a do repouso e da imobilidade e tornando-a

atuante e buliçosa, parece que ela se agita sobre um

ritmo e que sua marcha equilibrada é uma dança con-

duzida por uma harmonia.
Que cenário tem a mulher, tem a graça! Oh, natu-

reza, aonde o pintor passeava suas poesias! Oh, vasti-

dões! Oh, teatro adaptado à uma vida desejável! Uma

terra cúmplice, bosques galantes, campos recheados de

música, matas propícias aos jogos do eco! Arvores em

berços de onde pendem cestos de flores! Desertos, dis-

tantes do mundo invejoso, tocados pelo pincel mágico

de um Servandoni, refrescados por fontes, povoados

por mármores e estátuas, náiades, manchadas pela som-

bra fremente das folhas! Chafarizes jorrando subita-
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mente dos pátios das fazendas! Terra amável e radio-

sa! Sóis de apoteose, belas luzes adormecidas sobre a

relva, parques densos e translúcidos, sem uma sombra,

onde reinam a paleta de Veronese, a algazarra dos ro-

xos e das cabeleiras louras! Delícias campestres! Or-

natos sussurrantes e rebuscados! Jardins fechados de

silvas e de rosas! Paisagens da França, infestadas de

pinheiros da Itália! Aldeias esfuziantes de bodas e car-

ruagens, cerimônias, toaletes e festas, aturdidas por

violinos e flautas que conduzem a um templo jesuíta o

hímen da Natureza e da Ópera! Palco agreste, com

cortina verde e ribalta de flores, aonde sobe a Comédie-

Française ou saltita a Comédia Italiana.

Atenção, para embelezar a primavera com trajes

de baile, o céu e a terra de Watteau, atenção, os Gelosi!

Um riso dançarino será o riso e o enredo, a ação e o

movimento do poema. Eis que ela corre, despertando a

alegria, os zéfiros e os rumores, a Loucura encapuzada

e com guizos tilintantes! Morangos e gorros, búfalos e

adagas, jaquetas e mantos vão e vêm. A trupe dos bu-

fões chegou, introduzindo sob as folhagens o carnaval

das paixões humanas e o arco-íris de sua indumentária.

Família multicolorida, vestida de sol e seda listrada!

Este que se mascara com a noite! Aquele que se disfar-

ça com a lua! Arlequim, gracioso como um traço de

pena de Parmigianino! Pierrô, braços junto ao corpo,

reto como um I! e os Tartaghas, os Escapinos e as

Cassandras, e os Médicos, e o favorito Mezzetino, "o
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moreno rechonchudo de rosto sorridente" sempre no

primeiro plano, o chapéu fugindo da testa, zebrado de

cima a baixo, orgulhoso como um deus e gordo como

um Sileno! É a Comédia Italiana que toca guitarra em

todas essas paisagens. Bem instalada e altiva, é a Co-

média Italiana que semeia gloriosamente na orla das

fontes, na margem das florestas, nas clareiras, as doces

palavras, Crianças de boca vermelha. Eis o duo de Gilles e

Colombina, que é a música e a canção da comédia de

Watteau...

O embarque para CLtera

Théophile Gautier

Embora tenha pintado apenas festas galantes e temas

pinçados da comédia italiana, Antome Watteau é um

grande mestre. Criou um aspecto novo da arte e viu a

natureza por um prisma particular. Seu desenho, sua

cor, seus tipos, seu talento para agenciar os elementos

lhe são peculiares. É original. Tem graça, elegância,

desenvoltura, e sua arte é séria, embora o gênero possa

parecer frívolo. Sua obra é uma festa perpétua. São

concertos, bailes, conversas galantes, encontros de caça,

decamerões nos grandes parques com varandas, está-

tuas e fontes mitológicas, Mezzetinos fazendo serena-

tas para Isabelas, colombinas abanando-se com leques

e flertando com Leandros, cavaleiros tributários de

belas damas sentadas sobre a relva: tudo o que uma

imaginação feliz pode criar de mais sorridente e amá-

vel. Ao apreciarmos essas telas tão alegres, tão espiri-

tuosas, de tonalidades tão precisas, onde as distâncias

azulejam como os paraísos de Brueghel, ficamos tenta-

dos a atribuir ao artista um inalterável bom humor e
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um radiante deslumbramento pela vida. Seria um en-

gano; Watteau era enfermiço, melancólico, via tudo

escuro, tendo o cor-de-rosa apenas na paleta. De

Watteau, o Louvre possui apenas uma tela, mas é uma

obra-prima do artista: O embarque para a ilha de Citera.

De frente para um mar cujo azul difuso confunde-

se com o do céu distante, sob copas de árvores de ra-

mos delicados como plumas, ergue-se uma estátua de

Vênus, ou melhor, um busto da deusa, que termina num

pedestal à maneira das termas e das hermas. Guirlan-

das de flores encontram-se ali amarradas. Um arco e

uma aljava também se fazem presentes. Não longe da

deusa, num banco, uma moça abrindo um leque parece

hesitar em partir para a ilha de Citera. Um peregrino

ajoelhado junto a ela sussurra-lhe ao ouvido galantes

argumentos, e um pequeno Amor, com um manto nos

ombros, a puxa pela manga do vestido. Provavelmente

também é membro da comitiva. Ao lado desse grupo,

um cavaleiro pega pelas mãos, a fim de ajudá-la a se

erguer, uma jovem beldade sentada na relva. Um outro

conduz sua bela, que não resiste e se deixa enlaçar em

torno do fino corpete. Em segundo plano, três grupos

de apaixonados, opa nas costas, bastões nas mãos, diri-

gem-se para a barca onde já estão dois grupos de pere-

grinos esbeltos e coquetemente trajados. Com que ele-

gância a mulher que vai entrar na embarcação lida, com

um pequeno meneio da mão, com a cauda de seu vesti-

do! Só Watteau para captar fugazmente esses movi-
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mentos femininos. A barca é esculpida, dourada, e exi-

be em sua proa uma quimera alada, com o torso incli-

nado e retorcendo a cabeça dentro de uma concha ca-

nelada. Remadores seminus manobram a embarca-

ção, e pequenos Amores desfraldam a vela. Acima do

esquife, em turbilhões de vapores difusos, qual véus

prateados, crianças-cupido esvoaçam, rodopiam e brin-

cam, uma delas empunhando um archote. Eis basica-

mente os contornos da composição e a localização dos

personagens. Mas que palavras poderiam exprimir esse

colorido enternecido, vaporoso, ideal, tão bem escolhi-

do para um sonho de juventude e felicidade, embebido

na atmosfera azulina e na bruma luminosa das distân-

cias, aquecido por louras transparências no primeiro

plano, verdadeiro como a natureza e reluzente como

uma apoteose de ópera? Rubens e Veronese reconhe-

ceriam de bom grado Watteau como um de seus netos.

O autor do Embarque para a ilha de Citera é com certeza

o pintor mais colorista da escola francesa.
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