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2.3
Os poemas e as epígrafes

�• �

Stella

Stella

Ouvre ton aile et pars…

Th. Gauthier

Já raro e mais escasso
A noite arrasta o manto,
E verte o último pranto
Por todo o vasto espaço.

Tíbio clarão já cora
A tela do horizonte,
E já de sobre o monte
Vem debruçar-se a aurora.
(…)149

149 Assis (1864, p. 23).
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“Stella” é o segundo poema das Crisálidas e sua leitura vem carregada de 
detalhes. O primeiro deles, e que salta aos olhos, está no título do poema. Stella é a 
origem do vocábulo estrela. Esse dado nos aponta a primeira publicação do poema, 
que aconteceu em 1o de dezembro de 1862, no periódico O Futuro de número VI. 
Nessa primeira publicação, o título do poema fora “A estrela do poeta”, e ele ainda 
não contava com a epígrafe de Theóphile Gautier, a qual também fora suprimida 
na terceira publicação do poema, nas Poesias completas, de 1901.150 Ainda com re-
lação ao título, como já apontava Massa em seu A juventude de Machado de Assis 
(1971), a “Stella” machadiana pode ter sido escrita nas “pegadas” de Victor Hugo 
(1802-1885). O poeta francês publicara sua “Stella” nos idos de 1853 no volume Les 
châtiments. Além do título em comum e de os dois poetas terem optado por grafar 
o vocábulo em latim, alguns elementos aproximam a composição francesa e a bra-
sileira. O primeiro e mais evidente deles é a estrela, que aparece nos poemas como 
um “guia” dos poetas, a responsável por dar voz aos poetas. Nos versos franceses, 
temos: “Ó nações! Eu sou poesia ardente. / Eu brilhei sobre Moisés e eu brilhei sobre 
Dante”.151 A mesma estrela que brilhou sobre Dante brilhou sobre o eu poético ma-
chadiano: “mas tu, que o devaneio / Inspiras do poeta”.152 Temos, assim, essa estrela 
sempre responsável pela poesia. Desse modo, o amanhecer será, então, responsável 
por despertar o poeta de seus sonhos já no poema francês: “um vento fresco me acor-
dou, eu deixei meu sonho”.153 Esse despertar dos sonhos está na quarta estrofe da 
“Stella” brasileira, quando, com as estrelas, vão embora os sonhos do eu poético: “e 
vão, e vão com elas / Teus sonhos, coração”.154 Naturalmente, com o amanhecer vem 

150 Além dessa ausência da epígrafe, a publicação de 1862 difere da de 1864 em alguns versos. Em 1862, o quarto verso da segunda 
estrofe era “debruça-se alva aurora”, e o primeiro e o terceiro versos da quinta estrofe eram, respectivamente, “a ti, que o devaneio / 
(…) / A vaga azul e inquieta”. Não bastasse, após essa quinta estrofe há, em 1862, duas outras estrofes que não foram impressas nas 
publicações seguintes:

Decoras, astro amigo.
Águas do mar, tomai-a
A estrela que desmaia
E volta ao sono antigo.

Vai, loura enamorada,
Vive de uma outra vida,
Na vaga adormecida
Da brisa acalantada.
(Massa, 1971, p. 394)

O poema “A estrela do poeta” se encerra com esses dois versos, enquanto suas demais publicações, apesar de não contarem com essas 
duas estrofes, têm outras cinco.

151 No original: “Ô nations! je suis la poésie ardente. / J’ai brillé sur Moïse et j’ai brillé sur Dante” (Hugo, 2001, p. 154, tradução nossa).

152 Assis (1864, p. 24).

153 No original: “un vent frais m’éveilla, je sortis de mon rêve” (Hugo, 2001, p. 152, tradução nossa).

154 Assis (1864, p. 24).
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o sol, “a virgem da manhã”, “radioso e ardente”, “astro do dia”; no francês, l’étoile du 
matin, ou, “a estrela da manhã”.155 

Outro aspecto que une as duas composições é a dicotomia escuridão/luz. Ao 
mesmo tempo que temos a escuridão, que torna possível a visão das estrelas, os sonhos 
e a inspiração do poeta, temos a luz, que vem com a l’étoile du matin ao amanhecer o 
dia. O embate entre os elementos da noite, que vão aos poucos sumindo, e os do dia, 
que também aos poucos ganham espaço, está presente nos dois poemas. No poema 
francês, os versos que melhor ilustram essa dicotomia são: “era noite ainda, a som-
bra reinou em vão, / O céu foi iluminado com um sorriso divino. / A luz prateada 
do topo do mastro inclinando-se; / O navio era negro, mas o véu era branco”.156 O 
jogo de claro e escuro, ou escuro e claro, aparece no poema machadiano já nas duas 
primeiras estrofes. Na primeira, “a noite arrasta o manto”, embora “já raro e mais es-
casso”, e na segunda estrofe o “clarão já cora”, embora ainda tíbio (fraco).157 Notemos 
ainda, nesses dois versos, o segundo da primeira estrofe e o primeiro da segunda, a 
presença, em ambos, do advérbio “já” e a subjetiva antítese construída pelo adjetivo 
“tíbio” e o substantivo “clarão”. “Clarão”, normalmente, remete-nos a algo forte, que, 
aqui, tem sua força enfraquecida pelo adjetivo que o acompanha.

Assim, nos dois poemas o eu poético é posto no papel de testemunha do ama-
nhecer e submisso à estrela que sobre ele brilha e lhe dá inspiração, a mesma dos gran-
des poetas, como Dante, sobre o qual a estrela também brilhara. Essa estrela é, ainda, 
“divina”, como adjetiva o penúltimo verso machadiano – “espero-te, divina”158 – e 
como já atestara o eu poético hugoano que, ao dar voz à estrela, afirma que ela brilhou 
sobre Moisés. Assim, o poeta, que é iluminado pela estrela divina que sobre ele age, 
é colocado nos poemas na mesma categoria dos profetas: eles revelam a verdade por 
meio da poesia, são os vates.

O segundo detalhe que salta aos olhos na leitura da “Stella” machadiana é a 
epígrafe. Retirada do primeiro verso da quarta estrofe da II parte das Fantaisies, de 
Theóphile Gautier (grafado, no livro, Gauthier), a epígrafe nos remete a diferentes li-
vros e leituras e ela, novamente, nos trará uma referência a Victor Hugo. Os versos da 
epígrafe do poema machadiano são “abre tuas asas e parte…”,159 que soam aos nossos 
ouvidos como os versos tecidos por Victor Hugo em louvação a Theóphile Gautier 
no poema “À Theóphile Gautier”, em que temos, no último verso da terceira estrofe: 

155 Na Bíblia, a expressão “estrela da manhã” se refere a Jesus no Apocalipse: “eu Jesus enviei o meu anjo, para vos dar testemunho 
destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, e a geração de Davi, a estrela resplandecente, e da manhã” (Apocalispse 22, 16).

156 No original: “il faisait nuit encor, l’ombre régnait en vain, / Le ciel s’illuminait d’un sourire divin. / La lueur argentait le haut 
du mât qui penche; / Le navire était noir, mais la voile était blanche” (Hugo, 2001, p. 152, tradução nossa).

157 Assis (1864, p. 23).

158 Id. ibid., p. 25.

159 Reis (2009, p. 38, nota de rodapé n. 5). No original: “ouvre ton aile et pars…” (Assis, 1864, p. 23).
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“abre tuas asas, vai!”.160 A diferença entre os versos de Hugo e a epígrafe de Machado 
está apenas no verbo final. Contudo, não podemos inferir que Machado tenha sido 
influenciado pelos versos hugoanos, uma vez que os versos do brasileiro foram escri-
tos em 1862 e os do francês vieram a público dez anos depois, em dois de novembro 
de 1872, em ocasião da morte de Gautier. Apesar disso, a proximidade desses versos 
legitima a força dos versos de Gautier, que ecoaram nos dois poetas.

Para esse estudo, utilizamos como leitura a segunda parte das Fantaisies que es-
tão impressas no volume Première poésies de 1870 pela Charpentier, Libraire-Éditeur. 
Optamos por consultar esse volume por ser o mesmo presente na biblioteca macha-
diana, de acordo com o levantamento feito por Jean-Michel Massa.161 No levanta-
mento feito pelo pesquisador francês, notaremos que todos os livros de Gautier são 
posteriores à composição de “Stella”. Figuravam na biblioteca machadiana os seguin-
tes volumes de Gautier: Première poésies (1870), Romans et contes (1872) e Nouvelles 
poésies (1876). Encontramos as Fantaisies impressas já em 1858 nas Poésies complètes, 
também editado pela Charpentier, todavia, segundo os estudos do Visconde Charles 
de Spoelberch de Lovenjoul (1887), a segunda parte das Fantaisies teria vindo a públi-
co em 1832, sob o título “Le bengali” e com a dedicatória “à une fille créole”.162 Além 
disso, “Le bengali” trazia duas epígrafes, uma de Bernardin de Saint-Pierre e outra de 
Mille L. A. Esse título e as epígrafes são abandonados nas publicações de 1858 e 1870.

De maneira geral, o poema de Gautier tratará de um pássaro que está em terras 
estranhas, a própria terra do eu poético daquele poema. Assim, nas três primeiras es-
trofes será construída a imagem dessa terra que o pássaro agora habita, mas que não é 
a sua de origem. Essa terra contraposta à terra natal do pássaro é mais fria e triste que 
aquela: “nosso sol é frio, nosso céu em fúria”,163 ao ponto de, ao final do poema, o eu 
poético aconselhar ao pauvre étranger:164 “abre tuas asas e parte, retorne para lá”.165 

Trabalhando mais especificamente na interpretação do conteúdo do poema de 
Machado, ele é composto de dez quadras de rimas intercaladas e versos hexassílabos. 
Poderíamos dividi-lo em quatro partes. A primeira abriga as duas primeiras estrofes, 
quando o eu poético percebe que está amanhecendo, a noite já “verte o último pran-
to” e a aurora se debruça sobre o monte:

160 No original: “ouvre tes ailes, va” (Hugo, 2001, p. 546, tradução nossa).

161 Jobim (2001).

162 A uma menina crioula.

163 No original: “notre soleil est froid, notre ciel en courroux” (Gautier, 1870, p. 106, tradução nossa).

164 Pobre estrangeiro.

165 No original: “Ouvre ton aile et pars, retourne-t’en là-bas” (Gautier, 1870, p. 107, tradução nossa).
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Já raro e mais escasso
A noite arrasta o manto,
E verte o último pranto
Por todo o vasto espaço.
Tíbio clarão já cora
A tela do horizonte,
E já de sobre o monte
Vem debruçar-se a aurora.166

Exploramos brevemente essas duas primeiras estrofes quando as aproximamos 
do poema hugoano. Ainda sobre elas é possível notar um movimento de detalha-
mento da primeira para a segunda estrofe. O “último pranto” da noite era vertido 
“por todo o vasto espaço” na primeira estrofe, enquanto na segunda o vasto espaço é 
apontado em lugares quando chega o “clarão” da manhã e a “aurora”, de modo que 
aquele se reflete no horizonte e esta surge nos montes. Grosso modo, é o dia que ama-
nhece no “vasto espaço”, nos mares e nas montanhas.

A segunda parte, a mais longa, conta com as próximas quatro estrofes:

À muda e torva irmã,
Dormida de cansaço,
Lá vem tomar o espaço
A virgem da manhã.
Uma por uma, vão
As pálidas estrelas,
E vão, e vão com elas
Teus sonhos, coração.
Mas tu, que o devaneio
Inspiras do poeta,
Não vês que a vaga inquieta
Abre-te o úmido seio?
Vai. Radioso e ardente,
Em breve o astro do dia,
Rompendo a névoa fria,
Virá do roxo oriente.167

166 Assis (1864, p. 23).

167 Id. ibid., p. 24.
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 Nessa parte, o eu poético descreverá os elementos da noite, que aos poucos vão 
partindo, e os do dia, que estão chegando. A “virgem da manhã” toma lugar da “torva 
irmã / Dormida de cansaço”, e a lua dá espaço ao sol; as estrelas, “uma por uma, vão”, 
bem como os sonhos do coração do eu poético; e o “astro do dia / (…) / Virá do roxo 
oriente”. A menção ao oriente relembra o ponto no céu onde o sol nasce. Ademais, é 
possível ver nos versos o movimento da noite para o dia cíclico no mundo: enquanto 
no oriente era dia, o “astro do dia” estava naquelas terras, aqui, no ocidente, o poeta 
sonhava à noite. O poema parece sugerir a movimentação cíclica dos astros para ga-
rantir que anoiteça de um lado da Terra enquanto no outro amanhece, contrariando 
a ciência que afirma a rotação da Terra e não dos astros. 

A sétima, oitava e nona estrofes irão compor a terceira parte, que tratará do 
reflexo do amanhecer no eu poético, tudo que ele “perde” com a chegada do dia. 

Dos íntimos sonhares
Que a noite protegera,
De tanto que eu vertera
Em lágrimas a pares,
Do amor silencioso,
Místico, doce, puro,
Dos sonhos de futuro,
Da paz, do etéreo gozo,
De tudo nos desperta
Luz de importuno dia;
Do amor que tanto a enchia
Minha alma está deserta.168

Os “íntimos sonhares” de um “amor silencioso, / Místico, doce, puro” e os 
sonhos de um futuro pacífico e de etéreo gozo foram despertados pela “luz de im-
portuno dia” e “do amor que tanto a enchia”, a alma do eu poético estava deserta. 
Podemos ressaltar nesses versos o misticismo comumente relacionado à noite e nova 
antítese que se dá na alma do eu poético, cheia de amor durante a noite e deserta ao 
amanhecer. Somamos a isso um forte repúdio ao dia, já que sua luz é importuna. Isso 
faz com que relacionemos esse poeta não só ao poeta-profeta, vate, como dissemos 
no início do estudo desse poema, mas podemos ligá-lo ainda a certo mistério, certo 
ar sombrio, obscuro, vindo da noite.

Por fim, a quarta parte será a estrofe final do poema, na qual o amanhecer está 
completo: 

168 Id. ibid., p. 24-25.
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A virgem da manhã
Já todo o céu domina…
Espero-te, divina,
Espero-te, amanhã.169 

O maior destaque aqui está num eu poético que se põe a esperar que a estre-
la venha no dia seguinte. Podemos estabelecer, ainda, uma relação entre “Stella” e 
“Musa Consolatrix”, o poema que o antecede. “Musa Consolatrix” trata da musa que 
inspirará o eu poético. De certo modo, essa musa está também em “Stella”, ocupando 
o lugar da estrela e inspirando o eu poético em seus devaneios. Nessas duas composi-
ções, o eu poético está sujeito ora à musa, ora à noite.

Dada a publicação do poema sem epígrafe n’O Futuro antes das Crisálidas, 
podemos inferir que esse poema ainda se encontrava em construção, ou foi fruto 
da autocorreção machadiana constante, e a operação de epigrafar empenhada nele 
se aproxima de uma operação de encaixe. O poema, possivelmente, não nasceu da 
epígrafe e ela nem mesmo estabelece um diálogo tão claro com ele; contudo, o tal 
encaixe se torna possível especialmente no plano subjetivo. A epígrafe dialogará com 
o poema machadiano na medida em que o eu poético de “Stella” também permite 
que a estrela, que aqui ocupa o lugar daquele pássaro, parta, de modo que, na terceira 
estrofe, aconselha, como aconselhou aquele eu poético francês: “parte”. O partir, 
nos dois poemas, o partir do pássaro no poema francês e o da estrela, na composição 
machadiana, não causam sofrimento no eu poético dos poemas, de modo que ao 
final de cada poema o tom não é de tristeza e o eu poético machadiano aceita o ciclo 
natural e se propõe a esperar a estrela no dia seguinte: “espero-te, amanhã”. Como 
identificamos na aproximação com o poema de Hugo, no caso do poema de Gautier, 
o eu poético também é submisso ao pássaro e também é testemunha da vivência do 
pássaro em uma terra fria e erma, os três poemas colocam o eu poético na posição 
de testemunhas dum movimento que vai do escuro ao claro. Tal qual os pássaros 
naturalmente migram, o dia naturalmente amanhece e anoitece. Como o pássaro de 
Gautier vai da terra sombria àquela que lhe trará a luz das coupes d’or,170 o eu poético 
brasileiro presencia o amanhecer, o movimento da noite ao dia, da escuridão à luz.

169 Id. ibid., p. 25.

170 Taças de ouro.
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O Dilúvio

O Dilúvio

E caiu a chuva sobre a terra

quarenta dias e quarenta noites.

Gênesis 7, 12

Do sol ao raio esplêndido, 
Fecundo, abençoado, 
A terra exausta e úmida 
Surge, revive já;
Que a morte inteira e rápida
Dos filhos do pecado
Pôs termo á imensa cólera
Do imenso Jeová!

Que mar não foi! Que túmidas
As águas não rolavam!
Montanhas e planícies
Tudo tornou-se um mar;
E nesta cena lúgubre
Os gritos que soavam
Era um clamor uníssono
Que a terra ia acabar.
(…)171

O título desse poema deixa evidente o tratamento do episódio bíblico do 
dilúvio. Entretanto, tratando-se da Bíblia, é importante esclarecer que não preten-
demos discutir nestas páginas a questão da literalidade da Bíblia nem mesmo entrar 
no campo da religiosidade. Também não mergulharemos a fundo nas questões da 
religião dentro da obra de Machado de Assis. Por fim, não pretendemos, de maneira 
alguma, contestar o valor das Escrituras, especialmente porque cristãos de diferentes 
religiões têm sua vida e crença pautadas nesses escritos. Os textos bíblicos, apesar 
de nortearem a vida dos religiosos cristãos, não são de exclusividade da religião e 
deles se apropriam outros campos do saber, como Sigmund Freud, por exemplo, na 

171 Assis (1864, p. 31).
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psicanálise. O trabalho no estudo desse poema se resume em observar a recriação do 
episódio bíblico nas linhas da poesia machadiana.

A Bíblia está recorrente e incansavelmente presente na obra de Machado de 
Assis. Em consulta ao acervo levantado pela pesquisadora Marta de Senna acerca das 
citações nos contos e romances machadianos,172 encontramos menções à Bíblia em to-
dos os romances de Machado e em 119 dos seus contos. No total dos romances, serão 
113 citações bíblicas. Esses números bastariam para que reconhecêssemos Machado 
enquanto conhecedor das Escrituras. Porém, como este trabalho se insere no campo 
da poesia, no total dos poemas reunidos em livros, quatro trazem como epígrafe ver-
sículos bíblicos. Nas Crisálidas, temos, além d’“O dilúvio”, “Sinhá”, com epígrafes do 
Gênesis e do Cântico dos Cânticos, respectivamente. Nas Americanas, as epígrafes são 
de Naum, para “A cristã nova”; e de Mateus, para “Os semeadores”.173

Tratando exclusivamente do dilúvio, em diferentes trechos da obra em prosa, 
Machado se mostra conhecedor do episódio bíblico.174 Em crônica de 7 de julho de 
1878, da seção “Notas semanais”, d’O Cruzeiro, Machado cita o dilúvio a fim de mar-
car o espaço temporal em que se vive e como isso influenciaria nas finanças: 

Se achares três mil-réis, leva-os à polícia; se achares três contos, 
leva-os a um banco. Esta máxima, que eu dou de graça ao leitor, 
não é a do cavalheiro, que nesta semana restituiu fielmente dois 
contos e setecentos mil-réis à Caixa da Amortização; fato come-
zinho e sem valor, se vivêssemos antes do dilúvio, mas digno de 
nota desde que o dilúvio já lá vai.175

Noutra crônica, dessa vez publicada n’A Semana, em 29 de maio de 1892, o 
dilúvio vem por citação de Alexandre Dumas (o pai) no início da crônica. Na sequên-
cia, novamente o fundador da Academia Brasileira de Letras utiliza o dilúvio como 
referência temporal, dessa vez para tratar do crescimento do mundo: “uma lágrima! 
Ai, uma lágrima! Quem nos dera essa lágrima única! Mas o mundo cresceu do dilúvio 
para cá, a tal ponto que uma lágrima apenas chegaria a alagar Sergipe ou a Bélgica”.176 
No mesmo periódico, no ano seguinte, em crônica de 29 de março, mais uma vez 
o dilúvio marcará o tempo, agora para falar dos libretos de teatro da temporada de 
outono e inverno: “o pior será o libreto, que, por via de regra, não há de prestar; mas 

172 Disponível em: <www.machadodeassis.net>. Acesso em: 01 jul. 2015.

173 Consultando o volume organizado pela pesquisadora Rutzkaya Queiroz dos Reis (2009), Machado de Assis: a poesia completa, 
não encontramos poemas dispersos que também tivessem como epígrafes textos bíblicos.

174 A esse respeito, valemo-nos da rica pesquisa empenhada por Proença (2011).

175 Assis (1878, s/p).

176 Id. (1992, s/p).
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leve o diabo libretos. Antes do dilúvio, – ou mais especificadamente, pelo tempo do 
Trovador, dizia-se que o autor do texto dessa ópera era o único libretista capaz. Não 
sei; nunca o li”.177 Ainda n’A Semana, em 1o de julho de 1894, Machado se utilizará 
da figura de Noé, personagem do dilúvio bíblico, para tratar do tempo chuvoso: 

Quinta-feira de manhã fiz como Noé, abri a janela da arca e 
soltei um corvo. Mas o corvo não tornou, de onde inferi que 
as cataratas do céu e as fontes do abismo continuavam escan-
caradas. Então disse comigo: as águas hão de acabar algum dia. 
Tempo virá em que este dilúvio termine de uma vez para sem-
pre, e a gente possa descer e palmear a Rua do Ouvidor e outros 
becos.178

E ainda: 

— Pela minha parte, não é a chuva que me aborrece. O que me 
aborreceu desde o princípio do dilúvio, foi a vossa ideia de tra-
zer sete casais de cada vivente, de modo que somos aqui sete ga-
los e sete galinhas, proporção absolutamente contrária às mais 
simples regras da aritmética, ao menos as que eu conheço.179

A crônica termina ao estilo diluviano:

Ontem, sobre a madrugada, tornei a abrir a janela e soltei ou-
tra vez a pomba, dizendo aos outros que, se ela não tornasse, 
era sinal de que as águas estavam inteiramente acabadas. Não 
voltando até o meio-dia, abri tudo, portas e janelas, e despejei 
toda aquela criação neste mundo. Desisto de descrever a alegria 
geral. As borboletas e as aranhas iam dançando a tarantela, a 
víbora adornava o pescoço do cão, a gazela e o urubu, de asa 
e braço dados, voavam e saltavam ao mesmo tempo… Viva o 
dilúvio! E viva o sol!180

177 Id. ibid., s/p.

178 Id. ibid., s/p.

179 Id. ibid., s/p.

180 Id. ibid., s/p.
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O dilúvio também é usado para tratar do tempo chuvoso em crônica de 6 de 
janeiro de 1895, no mesmo periódico. Dessa vez, o volume de chuvas fora tanto que 
parece ter arrasado a cidade: “o presente é a chuva que cai menos que em Petrópolis, 
onde parece que o dilúvio arrasou tudo, ou quase tudo, se devo crer nas notícias; mas 
eu creio em poucas coisas, leitor amigo”.181 Em 28 de abril do mesmo ano, a chuva 
volta a ser tema da crônica machadiana e o autor novamente recorre ao episódio 
bíblico e ao seu personagem, Noé:

Que dilúvio, Deus de Noé! Escrevo esta semana dentro de uma 
arca, esperando acabá-la, quando as águas todas houverem de-
saparecido. Caso fiquem, e não cessem de cair outras, conclui-
-la-ei aqui mesmo, e mandá-la-ei por um pombo-correio. A 
arca é um bond. Noé é um Noé deste século industrial; leva-nos 
pagando. Fala espanhol, que é com certeza a língua dos primei-
ros homens.182

Em 1896 a chuva está novamente nas crônicas machadianas daquele perió-
dico, e em proporções diluviais. Na crônica de 2 de fevereiro, temos: “Avocat, oh! 
passons au déluge! Antes que me digas isso, começo por ele. Não esperes ouvir de 
mim senão que foi e vai querendo ser o maior de todos os dilúvios”.183 Nessa mesma 
crônica, Machado retoma vários dilúvios anteriores que o Rio de Janeiro teria vivido.

No volume de contos Papéis avulsos (1882), o narrador machadiano plantará, 
no seio da arca que, por princípio, deveria abrigar aqueles que são dignos da salvação, 
a discórdia entre os irmãos Jafé, Sem e Cam, filhos de Noé. No conto, intitulado “Na 
arca: três capítulos inéditos do Gênesis” e escrito em forma de versículos, os irmãos 
brigam pela divisão das terras que deveria acontecer após o término do dilúvio. Um 
estudo maior e uma leitura mais atenta do conto poderiam dar conta de outra recria-
ção do dilúvio por parte de Machado, dessa vez, na prosa.

Na poesia, em Falenas, na tradução de “Os deuses da Grécia”, de Schiller, o 
dilúvio dá o ar da graça rapidamente, no primeiro verso da última estrofe: “ao dilúvio 
dos tempos escapando (…)”. Todavia, fora no poema “O dilúvio”, publicado seis 
anos antes, que Machado se dedicara a recriar o episódio bíblico, desde a epígrafe, 
e mesmo antes, no título, até o último verso. Tentaremos dar conta de elucidar o 
modo como esse novo dilúvio, oitocentista, se relaciona com aquele, antes de Cristo, 
e como, também, faz-se um novo dilúvio, não sendo mais o mesmo das Escrituras.

181 Id. ibid., s/p.

182 Id. ibid., s/p.

183 Id. ibid., s/p.
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“O dilúvio”, datado de 1863, é o quarto poema das Crisálidas, antecedido 
pela tradução do poema de Alfred Musset “Lúcia” e seguido por “Visio”. Diferente 
do que acontecia com vários poemas desse livro, ele não fora publicado em nenhum 
periódico da época. Apesar disso, o público oitocentista poderia se recordar do poe-
ma dos palcos do Ateneu Dramático, conforme nota que Machado tece no final do 
livro: “estes versos foram postos na boca de uma hebreia. Foram recitados no Ateneu 
Dramático pela eminente artista D. Gabriela da Cunha, por ocasião da exibição de 
um quadro do cenógrafo João Caetano, representando o dilúvio universal”.184

O poema é composto de oito oitavas, sendo que cada verso se constitui num 
hexassílabo e em cada estrofe rimam o segundo e sexto versos, em paroxítonas; e o 
quarto e oitavo versos, em oxítonas. Além disso, os versos ímpares de cada estrofe se 
apresentam com acento datílico, que não só conferem certa cadência ao poema como 
retomam, de certo modo, as proporções diluviaias das águas. Notamos desde o título 
que se trata da conhecida história bíblica do dilúvio, o que confirmamos por meio da 
epígrafe, retirada do livro do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia. 
Assim, podemos ter como base para leitura desse poema o conhecimento da parte do 
livro do Gênesis que discorre acerca do dilúvio, que seriam, grosso modo, os capítulos 
seis, sete e oito, mais os dezessete primeiros versículos do nono capítulo. 

A primeira estrofe do poema narra o pós-dilúvio, especialmente o terceiro, 
quarto e sétimo versos, para, nas estrofes seguintes, recontar o episódio até o final 
do mesmo, e do poema, na última estrofe. Machado inverte a sequência narrativa do 
Gênesis na composição de seu poema. Essa observação nos remete à prosa machadia-
na, e talvez possamos pensar imediatamente no início das Memórias póstumas de Brás 
Cubas (1881), quando o defunto-autor traz à mente do leitor o Pentateuco (de Moi-
sés) ao inverter a ordem da narração, pois ao invés de começar pelo seu nascimento, 
começa pela sua morte.

Na narrativa do Gênesis, o dilúvio é contado seguindo a sequência crono-
lógica, assim, temos primeiramente o aborrecimento de Deus com os pecados dos 
humanos, o que desencadeou a decisão divina de acabar com a humanidade por meio 
do dilúvio e a escolha dos que se salvariam de tal castigo. Após isso, temos o dilúvio 
em si, uma abundância de águas que caem do céu para “lavar” a terra dos pecados, o 
término das chuvas por conta do vento enviado por Deus, a espera para que a terra 
secasse (o que fora constatado por Noé com o envio da pomba que trouxe o ramo de 
oliveira). Na sequência, conforme o texto bíblico, assim que a terra seca, Noé cons-
trói um altar em louvor a Deus, numa demonstração de agradecimento pela salvação 
de sua família e Deus sente o cheiro das oferendas de Noé, vai até ele e ordena que 
formem a nova geração, um mandamento para que se multiplicassem. Ao final, Deus 

184 Id. (1864, p. 167).
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estabelece uma aliança com o seu povo, que é ilustrada pelo arco-íris, e que deveria, a 
partir daquele momento, sempre aparecer no céu após cada chuva, para garantir que 
Deus nunca mais castigaria seu povo. Era o sinal da aliança de paz entre Deus e seu 
povo. Essa sequência cronológica dos fatos é alterada no poema de Machado de Assis, 
o que podemos identificar por meio das passagens atribuídas a cada estrofe.

“O dilúvio” trabalha a partir da reordenação dos fatos acontecidos durante o 
dilúvio bíblico, numa ordem especialmente inversa do acontecimento bíblico sem 
que isso comprometa o entendimento perfeito do que ocorreu e fora outrora narrado 
no Gênesis.

A primeira estrofe traz a terra já depois do dilúvio:

Do sol ao raio esplêndido,
Fecundo, abençoado,
A terra exausta e úmida
Surge, revive já;
Que a morte inteira e rápida
Dos filhos do pecado
Pôs termo à imensa cólera
Do imenso Jeová!185

O poema começa contando o fim do episódio, uma vez que as terras já estão 
úmidas. É nessa estrofe que temos uma pista da razão de Deus ter enviado o dilúvio, a 
saber, o pecado dos homens, “filhos do pecado”, que despertou a “imensa cólera / Do 
imenso Jeová”. Notemos que a repetição do adjetivo imenso atribuído a Jeová e à sua 
cólera não só amplifica esses termos como faz com que o leitor imagine quão imensas 
também não teriam sido as águas do dilúvio. Em resumo, temos o fim do dilúvio e 
depois o que o desencadeou. Essa ordem, segundo a Bíblia, seria outra. A cólera divina 
só chegaria ao fim no capítulo oitavo, versículos 13 e 14, segundo a versão da Bíblia 
de 1864 que consultamos: “portanto, no ano seiscentos e um, no primeiro dia do 
primeiro mês, tendo se diminuído as águas de cima da terra, abriu Noé o teto da arca, 
e olhando dali, viu, que toda a superfície da terra estava seca. Ao dia vinte e sete do 
segundo mês, a terra se secou”.186

Na sequência do poema, estamos “no dilúvio” e há, portanto, a descrição do 
momento das águas que tomaram as “montanhas e planícies”:

185 Id. ibid., p. 31.

186 Gênesis 8, 13-14.
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Que mar não foi! Que túmidas
As águas não rolavam!
Montanhas e planícies
Tudo tornou-se mar;
E nesta cena lúgubre
Os gritos que soavam
Era um clamor uníssono
Que a terra ia acabar.

Em vão, ó pai atônito,
Ao seio o filho estreitas;
Filhos, esposos, míseros,
Em vão tentais fugir!
Que as águas do dilúvio
Crescidas e refeitas,
Vão da planície aos píncaros
Subir, subir, subir!

Só, como a ideia única
De um mundo que se acaba,
Erma, boiava intrépida,
A arca de Noé;
Pura das velhas nódoas
De tudo o que desaba,
Leva no seio incólumes 
A virgindade e a fé.187

Se o poema recontasse a passagem do livro de Gênesis seguindo a sequência 
cronológica dos fatos, antes do dilúvio em si teríamos a escolha daqueles que deve-
riam ser salvos, o que só aparecerá no poema na quarta estrofe. Esses dois fatos apa-
recem invertidos no poema de Machado de Assis. Assim, a segunda e terceira estrofes 
se ocupam em descrever a imensidão das águas do episódio tema do poema. Apenas a 
partir do quarto verso da quarta estrofe do poema é que se dá conta de tratar dos es-
colhidos para adentrar a arca, aqueles que lá estavam: “a virgindade e a fé”. Ainda an-
tes disso, nessa mesma estrofe, o primeiro retrato que se tem é o da devastação ocor-
rida, o “mundo que se acaba”. Depois disso, há a descrição da maneira como a arca 
boiava, “erma”, e só então é que se tem a menção aos que deveriam ser salvos. Assim, 

187 Assis (1864, p. 32-33).
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num apanhado geral da segunda, terceira e quarta estrofes, temos, resumidamente, a 
vinda das águas do dilúvio, a destruição do mundo, a descrição de como a arca boiava 
e, por fim, a ilustração daqueles que estavam a bordo da arca e que, portanto, seriam 
salvos. Em contrapartida, podemos observar que na Bíblia apenas a ordem da vinda 
das águas do dilúvio e posteriormente a destruição do mundo são respeitadas. Mas se 
tomarmos a sequência anterior, no livro de Gênesis encontraríamos primeiramente 
a descrição dos que deveriam se salvar do dilúvio, a vinda das águas do mesmo, a 
descrição da maneira como boiava a arca e a destruição do mundo.

A proporção diluvial das águas dada pelo eu poético na segunda estrofe do 
poema, no Gênesis, ocorre nos versículos 18 e 19 do sétimo capítulo, mesmo mo-
mento em que já há menção ao modo como boiava a arca: “porque crescendo muito 
a inundação, cobriram as águas toda a superfície da terra: a arca, porém, era levada 
sobre as águas. As águas cresceram, e engrossaram prodigiosamente, por cima da ter-
ra; e todos os mais elevados montes, que há debaixo do céu, ficaram cobertos”.188 Os 
“elevados montes” do versículo bíblico, na estrofe, são as “montanhas e planícies” no 
terceiro verso. A descrição da destruição que as águas do dilúvio causaram, que o eu 
poético machadiano coloca na terceira estrofe na forma daqueles que tentaram fugir 
em vão, terá lugar na Bíblia no versículo 22, também do capítulo sétimo: “e todos os 
homens morreram, e geralmente tudo o que tem vida e respira debaixo do Céu”.189 
Ao final da quarta estrofe, é destacada a arca, agora “pura das velhas nódoas”, tudo o 
que havia sobre a terra fora devastado, “ficaram somente Noé e os que estavam com 
ele na arca”,190 como há no texto bíblico.

Apenas na quinta estrofe desse poema há a referência a um fato que respeita 
a ordenação bíblica, a saber, a passagem do vento que trouxe a calmaria e pôs fim às 
águas do dilúvio:

Lá vai! Que um vento alígero,
Entre os contrários ventos,
Ao lenho calmo e impávido
Abre caminho além…
Lá vai! Em torno angústias,
Clamores, lamentos;
Dentro a esperança, os cânticos,
A calma, a paz e o bem.

188 Gênesis 7, 18-19.

189 Gênesis 7, 22.

190 Gênesis 7, 23.
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Cheio de amor, solícito,
O olhar da divindade,
Vela aos escapos náufragos
Da imensa aluvião.
Assim, por sobre o túmulo
Da extinta humanidade
Salva-se um berço; o vínculo
Da nova criação.191

Salvo a presença do versículo que nos remete ao fim do dilúvio, quando 
a terra estava enxuta, presente na primeira estrofe do poema, todos os fatos até 
aqui contados, tanto na Bíblia quanto no poema, aconteceram antes da vinda do 
“vento alígero” enviado por Deus, que, na estrofe seguinte, lembra-se dos “escapos 
náufragos”. Na Bíblia, será no primeiro versículo do oitavo capítulo que tal fato se 
dará: “mas tendo-se Deus lembrado de Noé. E de todos os animais, e de todas as 
bestas, que estavam com ele na arca, mandou um vento sobre a terra, e as águas se 
diminuíram”.192

A sétima estrofe trata da aliança de Deus com seu povo. Mas vale lembrar para 
verificação exata da cronologia do episódio que, segundo a Bíblia, esse foi o último 
acontecimento do dilúvio, e, como o poema não se encerra aqui, podemos esperar 
que a ordem cronológica seja novamente contrariada:

Íris, da paz o núncio,
O núncio do concerto,
Riso do Eterno em júbilo,
Nuvens do céu rasgou;
E a pomba, a pomba mística,
Voltando ao lenho aberto,
Do arbusto da planície 
Um ramo despencou.193

Mesmo que até essa estrofe do poema a aliança divina aconteça após todos os 
fatos narrados anteriormente, incluindo o versículo que trata do fim do dilúvio, na 
primeira estrofe, esse é um aspecto que podemos considerar apenas até o momento 
da leitura da sétima estrofe e não do poema como um todo. Ainda nessa estrofe há a 

191 Assis (1864, p. 33).

192 Gênesis 8, 1.

193 Assis (1864, p. 33-34).
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nova inversão dos fatos, pois os quatro últimos versos da estrofe cuidam do momento 
em que Noé enviou a pomba para buscar sinais de terra seca, e a mesma voltou car-
regando um ramo de oliveira. Segundo o livro do Gênesis, esse fato aconteceu antes 
que Deus ordenasse que todos saíssem da arca e antes do estabelecimento da aliança 
Dele com seu povo. Dessa forma, o arco-íris, anúncio do concerto de Deus com 
seu povo, no dilúvio machadiano se dá antes do envio da “pomba mística”, ou pelo 
menos antes que ela voltasse, o que para o Gênesis seria o inverso, teríamos primeiro 
o envio da pomba, os versículos 10 e 11 do oitavo capítulo: “depois de ter esperado 
ainda outros sete dias, segunda vez deixou a pomba fora da arca. Ela porém voltou 
para Noé sobre a tarde, trazendo no bico um ramo de oliveira com folhas verdes. En-
tendeu pois Noé, que as águas tinham cessado de cobrir a terra”.194 E, então, apenas 
no versículo 13 do nono capítulo, seria estabelecido o concerto (com essa mesma 
palavra, inclusive) entre Deus e seu povo: “Eu porei o meu arco nas nuvens, e ele será 
sinal do concerto, entre mim e a terra”.195

Uma vez que o final do dilúvio, segundo a passagem bíblica, já fora contado 
na sétima estrofe, a oitava e última estrofe – que conta sobre o altar construído por 
Noé em agradecimento a Deus por ter salvo sua família – certamente nos traz mais 
uma contrariedade dos fatos narrados. 

Ao sol e às brisas tépidas
Respira a terra um hausto,
Viçam de novo as árvores,
Brota de novo a flor;
E ao som de nossos cânticos,
Ao fumo do holocausto
Desaparece a cólera
Do rosto do Senhor.196

Na Bíblia, o holocausto ao Senhor será oferecido no versículo 20 do oitavo 
capítulo: “ora Noé edificou um Altar ao Senhor, e tomando de todas as raízes e de 
todas as aves limpas, ofereceu-lhas em holocausto sobre o Altar”.197 Assim, o dilúvio 
machadiano não tem fim com a aliança entre Deus e seu povo, como propusera o 
Gênesis, mas com o holocausto do povo ao Senhor. Colocando os versículos bíblicos 

194 Gênesis 8, 10-11.

195 Gênesis 9, 13.

196 Assis (1864, p. 34). Em nota tecida para o poema, Machado troca a preposição “de” do quinto verso pela preposição “dos”. 
Essa pequena troca nos dá uma amostra da atenção do poeta para com seus versos, apesar de a troca não influenciar na métrica, ela 
colabora para a sonoridade.

197 Gênesis 8, 20.



88

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

na ordem em que são retomados no poema, teríamos, todos do livro do Gênesis: 8, 
13-14; 7, 18-19; 7, 22; 7, 23; 8, 1; 9, 13 e 8, 10; e 8, 20. Logo, notamos que a ordem 
permanece respeitada apenas entre a segunda e a quinta estrofes.

Sabemos que o acontecimento que serviu de base para esse novo dilúvio criado 
por Machado de Assis foi o dilúvio bíblico, afinal, como pudemos perceber, isso nos 
é explicitamente indicado na epígrafe do poema, e, ainda que ela não existisse, seria 
inevitável a referência e leitura implícitas do Gênesis, posto que, como dito, a história 
nova do poeta está intimamente ligada à história que se recriou no poema. No caso 
d’“O dilúvio”, Machado antes se apropria de todo o texto bíblico que apenas da epí-
grafe, o que não a torna menos importante, já que mostra a fonte de abastecimento 
do poeta e revela a abundância das águas que caíram sobre a terra daquele dilúvio de 
Noé e também no dilúvio machadiano. O eu poético de Machado de Assis se apre-
senta como transcriador de um episódio já consagrado pela tradição. Há um novo 
dilúvio, reconstruído. “O dilúvio” das Crisálidas não é o mesmo da Bíblia. O dilúvio, 
nesse caso, seria o signo estético a partir do qual outros dilúvios foram criados, como 
o de João Caetano, o cenógrafo a quem a nota do poema transcrita anteriormente se 
refere, e o de Machado.

A reordenação dos acontecimentos do dilúvio bíblico no poema de Machado 
não nos serve apenas como dado para alimentar curiosidades; e uma das primeiras 
hipóteses que temos é que por se tratar de um trabalho poético que tem por base e 
mote uma narrativa, Machado metaforiza a turbulência dos acontecimentos do dilúvio 
bíblico, as águas que tomavam os montes e tudo que se dava em consequência disso, o 
mundo que acabava e a própria tribulação enfrentada pelos que foram salvos do dilú-
vio. Tudo isso é metaforizado na reordenação dos acontecimentos no poema, uma vez 
que eles partem da história bíblica, são distribuídos num mosaico poético que recria 
a história de uma maneira diferente. Como na Bíblia fora Deus o grande criador, o 
poeta, em sua composição, seria “outro” criador, e pelo que pudemos notar até aqui, 
sua única proposta de aliança com o leitor é a própria leitura, seja do poema, seja da 
história do homem.
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Fé

Fé

Mueve-me enfin tu amor de tal manera

Que aunque no hubiera cielo yo te amara.

Santa Thereza de Jesus198

 As orações dos homens
Subam eternamente aos teus ouvidos;
Eternamente aos teus ouvidos soem
 Os cânticos da terra.

 No turvo mar da vida,
Onde aos parcéis do crime a alma naufraga,
A derradeira bússola nos seja,
 Senhor, tua palavra.
(…)199

“Fé”, de 1863,200 é o sexto poema do livro, composto de seis quadras de ver-
sos hexassílabos, o primeiro e o quarto de cada estrofe; e decassílabos, o segundo 

198 A Cristo crucificado

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, señor; muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No tienes que me dar porque te quiera,
pues aunque cuanto espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
(Iglesias, 1958, p. 229)

Apesar de optarmos por não transcrever as obras de onde as epígrafes possam ter sido retiradas, optamos pela transcrição desse poema 
pela sua curta extensão, a fim de colaborar para o entendimento geral da análise.

199 Assis (1864, p. 39).

200 “Fé” também foi impresso no Jornal das Famílias de julho de 1869, sob o título “Hino do cristão”. Para a publicação de 1869, 
o poema ganha nova estrofe entre a segunda e a terceira estrofes do original de 1863, os novos versos são: “nunca a lição tremenda 
/ Dos teus martírios e da morte tua / Nos dias calmos, nos infaustos dias, / Esqueça a humanidade”. Além disso, o vocábulo “pa-
lavra”, do último verso da segunda estrofe, na publicação do Jornal muda para “memória”. A mudança do título acentua o caráter 
de salmo do poema e a troca do vocábulo “palavra” por “memória”, e pode nos levar a entender que a memória de Deus é o mesmo 
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e o terceiro de cada estrofe. O poema tem um tom salmístico e ecoa o texto das 
Escrituras, o que é bastante pertinente para um poema de cunho religioso. Tendo já 
trabalhado “O dilúvio”, sabemos que esse não é o primeiro poema das Crisálidas que 
dialoga com o cristianismo. “O dilúvio” trouxe a temática bíblica pela recriação da 
história do dilúvio, contudo, “Fé” traz o cristianismo de um modo que o aproxima 
da oração. O eu poético anuncia sua “Fé” no título e a professa durante todo o poe-
ma, trazendo, inclusive, a epígrafe de uma santidade, Santa Thereza de Jesus, ou, na 
grafia atual, Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa d’Ávila.201 
Essa epígrafe nos mostra que a fé professada pelo eu poético é a fé católica, uma vez 
que a autora de sua epígrafe fora uma freira carmelita, canonizada em 1622 pelo 
papa Gregório XV.

Ainda sobre a epígrafe escolhida por Machado para abrir seu poema, trata-se 
de um soneto atribuído a diferentes autores, todos relacionados à Igreja Católica, 
como Frei Luís de Leon, São João da Cruz, São Inácio e outros. Contudo, de acor-
do com o que afirma o estudioso John A. Crow, no volume An anthology of Spanish 
poetry: from the beginnings to the present day including both Spain and Spanish Ameri-
ca (1979), o autor do soneto seria o frei mexicano Miguel de Guevara.202 O poema 
teria sido encontrado escrito a mão por Miguel de Guevara nas últimas páginas do 
tratado Doctrinal art and method of learning matlazingo in order to administer the 
Holy sacrament, de 1634. Todavia, já em 1628 o poema figurava no livro Vida del 
espíritu para saber tener oración y unión con Dios, o que contesta o manuscrito de 
Guevara. Mesmo na atualidade ainda não se chegou a um consenso sobre a autoria 
do soneto espanhol, e o seu título também varia entre “A cristo crucificado” e “No 
me mueve, mi Dios, para quererte…”, primeiro verso do soneto. Essas imprecisões 
nos revelam que estamos diante de uma fonte não muito consistente, o que nos fez 
optar por trabalhar especialmente com o texto do soneto, sem pensar em influên-
cias de sua autoria. Quando a discussão girar em torno do autor, a escolha é por 
percorrer o mesmo caminho de Machado, ainda que não seja a “fonte verdadeira”, 
e atribuir os versos à Santa Teresa d’Ávila.203

que sua Palavra, que encontramos na Bíblia; é como se por meio da Palavra fizéssemos memória a Ele. As três últimas diferenças 
entre as publicações serão o termo “fúlgido”, de 1863, que é, seis anos depois, trocado por “plácido”; o termo “vaidade”, do terceiro 
verso da quarta estrofe em 1863, que passa para o plural em 1869; e a pontuação no último verso do soneto, que terminava com 
um ponto-final na publicação em livro e, no Jornal, termina com exclamação seguida por reticências. Essa mudança na pontuação 
colabora para o novo título do poema “Hino do cristão”, haja vista que os hinos tendem a ser mais expressivos, mais fortes.

201 Santa Teresa Sanchez Cepada d’Ávila y Ahumada (1515-1585), santa espanhola canonizada em 1622 pelo papa Gregório XV, 
é conhecida especialmente pela busca da intimidade com Deus pela oração mental.

202 Frei Miguel de Guevara (1585-1646), ordenado sacerdote em 1610, foi, além de frei agostiniano, poeta e filólogo.

203 Em pesquisa aos arquivos disponíveis no site da hemeroteca da Biblioteca Nacional, não encontramos registros do poema nos 
periódicos oitocentistas do Rio de Janeiro. Essa busca foi realizada no intuito de verificar o que teria levado Machado a atribuir os 
versos de sua epígrafe à Santa.
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O soneto “A Cristo crucificado” é o testemunho de um amor incondicional. 
Durante sua primeira estrofe o eu poético afirmará que não busca/quer Deus pelo 
céu prometido ou pelo inferno temido. O que o move para querer Deus, conforme 
atesta na segunda estrofe, é vê-lo escarnecido na cruz, seu corpo ferido, suas afrontas 
e sua morte. E continua na terceira estrofe afirmando que o que o move, enfim, é o 
amor de Deus, e retoma o céu e o inferno da primeira estrofe, pois esse amor o move 
de tal maneira que, mesmo que não houvesse céu, ele O amaria e ainda que não 
houvesse inferno, O temeria. São dessa terceira estrofe os versos utilizados por Ma-
chado para a epígrafe, o primeiro e segundo versos: “move-me enfim teu amor de tal 
maneira / Que ainda que não houvera céu eu te amara”.204 Em sua epígrafe, Machado 
junta o “en fin” e troca, talvez pela aproximação com o português, “y en” por “de”. 
O soneto termina com o eu poético revelando que o seu desejo é querer Deus. Esse 
amor incondicional do eu poético de “A Cristo crucificado” se estende ao eu poético 
de “Fé”, que se apropria de tal amor para compor sua oração.

Na primeira estrofe, o eu poético cuida do diálogo entre os homens e o Senhor 
(que só aparecerá como interlocutor do eu poético nas estrofes seguintes), diálogo 
este que se dá por meio das orações:

As orações dos homens
Subam eternamente aos teus ouvidos;
Eternamente aos teus ouvidos soem
 Os cânticos da terra.205

Notamos, por meio do verbo “subir”, que o eu poético coloca os homens 
em posição inferior ao Senhor; contudo, esse Senhor não está tão distante do eu 
poético, pois, no mesmo verso, o segundo da primeira estrofe, o eu poético utiliza 
o pronome possessivo da segunda pessoa do singular para se referir aos ouvidos do 
Senhor: “subam eternamente aos teus ouvidos”. Esse pronome será adotado ao lon-
go de todo poema. O mais comum é que se use o pronome na segunda pessoa do 
plural para se referir ao Senhor, revelando um tratamento mais distanciado, menos 
íntimo e mais cordial. Também é válido ressaltar que liturgicamente a oração se 
constitui na elevação da alma do homem a Deus, o que casa perfeitamente com o 
anseio do eu poético machadiano de que as orações subam aos ouvidos do Senhor 
e os cânticos soem.

204 Reis (2009, p. 297, nota de rodapé n. 4). No original: “muéve-me, en fin, tu amor, y en tal manera / Que aunque no hubiera 
cielo, yo te amara” (Iglesias, 1958, p. 229).

205 Assis (1864, p. 39).
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As duas estrofes seguintes trabalharão de maneira semelhante. Nelas, o eu 
poético vê na sua fé a força para os maus momentos da vida:

No turvo mar da vida,
Onde aos parcéis do crime a alma naufraga,
A derradeira bússola nos seja,
 Senhor, tua palavra. 

 A melhor segurança
Da nossa íntima paz, Senhor, é esta;
Esta a luz que há de abrir à estância eterna
 O fúlgido caminho.206

Assim, na segunda estrofe, é a palavra do Senhor, o qual agora é posto como 
interlocutor por meio do vocativo, a “bússola”, isto é, o guia para quando a alma 
naufraga “no turvo mar da vida”.207 Essa palavra do Senhor é, para os cristãos, cada 
texto bíblico. Percebamos a intensidade impressa pelo segundo verso dessa segunda 
estrofe. Não se trata de um simples naufrágio, não é apenas o homem físico que 
naufraga, mas sua alma, aquela que, na primeira estrofe, se elevava a Deus e que, 
segundo as Escrituras, fora criada à sua imagem e semelhança. O “turvo mar”, a 
vida terrena, irá se contrapor à luz da vida eterna, da “estância eterna”, do “fúlgido 
caminho”, presentes na terceira estrofe. Para o eu poético, a “melhor segurança”, sua 
garantia de paz, é a vida eterna prometida na fé cristã. Nessas duas estrofes, o eu 
poético estabelece mais claramente diálogo com seu interlocutor por meio do voca-
tivo “Senhor”, que aparece em ambas. Esse pronome de tratamento é comumente 
utilizado para se referir a Deus na fé cristã e reforça a inferioridade do eu poético em 
relação ao seu interlocutor.

A fé na “estância eterna” da terceira estrofe dialoga com o cielo da epígrafe do 
poema, eles são, aqui, o mesmo lugar, a vida eterna, a paz, o paraíso. O eu poético da 
epígrafe professa seu amor incondicional a Deus, pois, como vimos, ainda que não 
houvesse céu, ele O amaria. Isso se estende ao eu poético machadiano e podemos 
entender que, mesmo que não houvesse a “estância eterna”, ele seria fiel a Deus.

As estrofes seguintes, até o final do poema, mostrarão uma fé que vai além das 
coisas terrenas, além das “coisas deste mundo”, isto é, a “vaidade” da quarta estrofe, 
e as “glórias frias” da quinta:

206 Id. ibid., p. 39-40.

207 Id. ibid., p. 39.
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Ah! Feliz o que pode,
No extremo adeus às coisas deste mundo,
Quando a alma, despida de vaidade,
 Vê quanto vale a terra;

 Quando das glórias frias
Que o tempo dá e o mesmo tempo some,
Despida já, — os olhos moribundos
 Volta às eternas glórias; 

Feliz o que nos lábios,
No coração, na mente põe teu nome,
E só por ele cuida entrar cantando
 No seio do infinito.208

Na quarta estrofe, a alma, aquela que se elevara a Deus na primeira estrofe e 
que naufragara na segunda, tem lugar novamente. O eu poético atesta como é feliz a 
alma que se despe de sua vaidade e “vê quanto vale a terra”. Nesse sentido, é atribuída 
uma nulidade de valor às coisas terrenas, bem como às glórias, que são apagadas pelo 
tempo na quinta estrofe, de modo que apenas têm valor as “eternas glórias”, ou seja, 
aquelas conquistadas não na vida em terra, mas na “estância eterna”. Nesse trecho 
do poema fica bem claro algo que o eu poético tenta ao longo de toda a composição 
atestar: a eternidade. O eterno está no poema repetidamente na primeira estrofe pelo 
advérbio de tempo “eternamente”. Depois, novamente o eterno aparecerá no poema 
na terceira estrofe, na estância eterna”, e, por último, na quinta estrofe, nas “eternas 
glórias”. Assim, parece-nos que a fé do eu poético nesse Senhor não é para alcançar 
coisas terrenas, mas as celestes, as eternas, aquelas que, na estrofe final, se dão “no 
seio do infinito”. Para finalizar, na sexta estrofe, continuando o raciocínio iniciado na 
quarta, o eu poético julga “feliz o que nos lábios, / No coração, [e] na mente (…)” põe 
o nome do Senhor. Desse modo, não bastaria professar essa fé se ela estivesse apenas 
na boca, ou se estivesse no coração mas não fosse proclamada, ou, ainda, se ela não 
estivesse já nos pensamentos do cristão. Colocar o nome do Senhor nos lábios, no 
coração e na mente é o mesmo que fazer uma oração, tal oração que deveria subir eter-
namente aos ouvidos do Senhor na primeira estrofe; e, ainda, a mesma oração defen-
dida por Santa Teresa d’Ávila, a quem Machado atribui a epígrafe, em suas pregações. 

A quarta estrofe também nos faz perceber a menção a outro texto, também 
religioso, o “Sermão da Montanha”, no qual Jesus proclama as bem-aventuranças 

208 Id. ibid., p. 40.
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daqueles que Nele creem e que está presente no Evangelho de São Mateus, capítulo 
cinco, versículos de 3 a 12. No Sermão, Jesus faz uma espécie de relação de causa e 
consequência das atitudes dos homens cristãos realizadas em nome de Deus: 

Bem-aventurados os pobres de espírito: porque deles é o Reino 
dos Céus. Bem-aventurados os mansos: porque eles possuirão 
a terra. Bem-aventurados os que choram: porque eles serão 
consolados. Bem-aventurados os que têm fome, e sede de justiça: 
porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos: 
porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os 
limpos de coração: porque eles verão a Deus. Bem-aventurados 
os pacíficos: porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-
aventurados os que padecem perseguição por amor de justiça: 
porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sois, quando 
vos injuriarem, e vos perseguirem, e disserem todo o mal contra 
vós mentindo, por meu respeito: folgai, e exultai, porque vosso 
galardão é copioso nos Céus: pois assim também perseguiram os 
profetas, que foram antes de vós.209

 Com relação ao termo “bem-aventurança” e para podermos relacioná-lo aos 
versos machadianos, precisamos realçar que a vida eterna, a vida na “estância eterna”, 
no cielo, ou no Reino dos Céus, como aparece no texto bíblico, também é chamada 
de beatitude, ou seja, felicidade. Assim, aqueles que vivem no céu, os que alcançaram 
a vida eterna, são os beatos, os bem-aventurados, os felizes. É por meio dessa identifi-
cação dos seres bem-aventurados como felizes que podemos notar a menção que o eu 
poético faz, a partir da quarta estrofe, ao texto bíblico do sermão da montanha. “Feliz o 
que”, como aparece no poema, ou “bem-aventurados os que”, como aparece na Bíblia, 
liga-se à descrição de atitudes humanas que levarão à beatitude.210 Como vimos, a partir 
da quarta estrofe do poema, têm-se apenas as atitudes de se desprender das coisas mun-
danas, para que, então, volte-se “às eternas glórias”, ou seja, a uma vida de beatitude. 

Ainda sobre esse final do poema, a sexta estrofe retoma um pouco do que 
fora sugerido na primeira, pois tínhamos o desejo do eu poético de que as orações 
humanas subissem aos ouvidos do Senhor e que os cânticos soassem. O mesmo cân-
tico se faz presente na última estrofe na forma de locução verbal: “entrar cantando”. 
Assim, poderíamos inferir que o que levou o eu poético ao “seio do infinito” foi sua 

209 Mateus 5, 3-12.

210 O termo “bem-aventurado” aparece, ainda, no Salmo 127, o que atesta nossa afirmativa de o poema carregar certo tom salmís-
tico. Todavia, escolhemos explanar o trecho do Sermão da Montanha por ser mais popular. Além disso, é comum que algumas tradu-
ções da Bíblia substituam a sentença “bem-aventurados os que”, por “felizes os que”, revelando alguma sinonímia entre os termos.
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fé professada na oração e delineada aos leitores ao longo do poema. Não bastasse, esse 
canto ao Senhor nada mais é que um salmo, já que a definição dicionarizada de salmo 
é justamente um canto de louvor a Deus.

Ao adotar como epígrafe o texto de alguém que teria tido uma vida santa, 
beata, Machado consegue reforçar a fé professada pelo eu poético de seu poema 
com a mesma carga incondicional presente no texto da epígrafe. A fé cristã, dessa 
maneira, deve ser também incondicional e deve ser professada nos lábios, no coração 
e na mente dos cristãos para que se alcance a vida eterna. O poema da epígrafe e a 
composição machadiana se unem exclusivamente pela fé cristã, porém, chama-nos 
atenção o fato de a epígrafe, aparentemente, otimizar o que é professado no poema. 
Como apontamos, a eternidade figura repetidas vezes na composição, essa eternida-
de também é chamada “céu” ou “Reino dos Céus”. Prevendo alguma chance de o 
leitor julgar sua fé interesseira por voltar seus olhos sempre para a vida eterna, é posta 
uma epígrafe que desfaz qualquer possibilidade de isso acontecer, já que mesmo que 
não houvesse cielo, o eu poético amaria ao Senhor. Assim, essa epígrafe não serve ao 
poema apenas no cristianismo que carrega, ou na oração pela autoria da santa, mas o 
serve ainda como amplificador da fé que é professada nas duas composições.

Quinze anos

Quinze anos

Oh! La fleur de l’Eden, pourquoi l’as-tu fannée,

Insouciant enfant, belle Eve aux blonds cheveux?

Alfred de Musset

Era uma pobre criança…
— Pobre criança, se o eras! — 
Entre as quinze primaveras
De sua vida cansada
Nem uma flor de esperança
Abria a medo. Eram rosas
Que a doida da esperdiçada
Tão festivas, tão formosas,
Desfolhava pelo chão.
— Pobre criança, se o eras! —
Os carinhos mal gozados
Eram por todos comprados,
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Que os afetos de sua alma
Havia-os levado à feira,
Onde vendera sem pena 
Até a ilusão primeira
Do seu doido coração!
(…)211

Escrito em 1860, “Quinze anos” é o décimo poema das Crisálidas, contudo, o 
livro não foi a primeira representação pública desses versos. Em 16 de dezembro de 
1860, “Quinze anos” fora publicado, sob o título “Perdição”, na Semana Ilustrada. 
No mesmo ano da publicação das Crisálidas, porém, quatro meses antes, “Quinze 
anos”, já com esse título, fora impresso nas páginas da Revista Mensal da Sociedade de 
Ensaios Literários; e, também em 1864, mas dessa vez depois da publicação das Crisá-
lidas, o mesmo poema é publicado no Diário do Rio de Janeiro, em novembro (o livro 
de poemas viera a público em setembro). Notemos que, só em 1864, “Quinze anos” 
circulou na sociedade letrada carioca três vezes, o que pode ser interpretado como um 
grande alcance de público para esses versos. Por fim, “Quinze anos” fora escolhido 
para ocupar, em 1901, algumas das páginas das Poesias completas.

Como acontece com muitos poemas das Crisálidas, principalmente pelo fato 
de já serem conhecidos do público (o que, como vimos, foi um dos apontamentos 
da crítica, que condenava o título Crisálidas para um volume com produções por 
vezes já conhecidas), “Quinze anos” também sofreu modificações da atenta pena ma-
chadiana de uma para outra publicação. A primeira mudança sofrida está no título. 
Segundo o volume Poesias completas (1976), organizado pela Comissão Machado 
de Assis, o título só fora alterado uma vez, como apontamos no parágrafo acima 
(“Quinze anos” recebera o título “Perdição” em sua primeira publicação, em 1860, 
na Semana Ilustrada), e a partir de então o título é o mesmo das Crisálidas em to-
das as demais publicações. Todavia, José Américo Miranda, apontando o estudo de 
Raimundo Magalhães Júnior212 como sua fonte, ao tratar das reuniões do Retiro 
Literário Português de 1862 (naquele ano foram duas reuniões realizadas), conta-nos 
que numa das reuniões Machado teria recitado “a poesia ‘A uma criança’, e em outra, 
‘A caridade’ – ambas publicadas em Crisálidas (1864), seu primeiro livro de poesia, 
a primeira com o título trocado para ‘Quinze anos’”.213 De acordo com Magalhães 
Júnior, “A uma criança” seria um “remanejamento” dos versos de “Perdição”. Assim, 

211 Assis (1864, p. 51).

212 Magalhães Júnior (2008a).

213 Miranda (2010, p. 34).
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podemos concluir que “Quinze anos” pôde contar com pelo menos dois títulos antes 
de suas publicações a partir de 1864.

Essa mudança de títulos acabou nos trazendo um impasse ao recordar que 
uma das reuniões de 1862 do Retiro Literário Português também fora trabalhada 
no artigo de crítica literária “Notícia do Sarau Literário”, datado de 10 de julho de 
1862. O artigo, assinado por “Um Roceiro na Corte”214 e publicado n’A Saudade, 
tece elogios a Machado poeta antes mesmo da publicação de seu primeiro livro e nos 
revela como o nome do autor já circulava nos ambientes literários oitocentistas. Nele, 
o Roceiro trata de um sarau para o qual fora convidado durante sua visita à Corte 
– provavelmente o sarau do Retiro Literário Português, realizado em 6 de julho de 
1862 – e faz menção a “dois jovens de talento consagrado pelo aplauso público, os 
Srs. Zaluar e Machado de Assis”.215 Augusto Emílio Zaluar foi um escritor português 
que em meados de 1849 aportou no Brasil e aqui se naturalizou. Sobre ele, o crítico 
apenas aponta a delicadeza e a maneira distinta de recitar. Com relação a Machado, 
podemos observar comentários bastante elogiosos para um escritor que ainda não 
tinha obras publicadas: 

O segundo, elevou-se àquelas alturas do idealismo, em que a 
sua musa se acha sempre à vontade, e divulga os horizontes mais 
longínquos. É um estro nascente que já vence a maior parte das 
reputações estabelecidas, e que no meu humilde entender de ro-
ceiro está acima de quase todos os poetas da literatura oficial.216

Tentamos buscar qual seria o poema que rendera a Machado tais floreações 
e foi daí que nasceu nosso impasse, o qual envolve a possível mudança de título de 
“Quinze anos”. Magalhães Júnior217 nos diz que naquele ano de 1862 houve duas 
reuniões do Retiro Literário Português e que Machado recitara os poemas “A uma 
criança” e “A caridade”. Como Raimundo não especifica a data das reuniões, não há 
como saber qual é o poema que encantou o Roceiro. Por outro lado, em Machado 
de Assis e a crítica internacional (2009), Massa aponta, com base na Bibliografia de 
Machado de Assis (1955), de José Galante de Sousa, que o sarau do Retiro Literário 
Português se deu no dia 6 de julho de 1862 e que naquela ocasião Machado recitara o 

214 Lemos o artigo reproduzido por Reis (2009), uma vez que na hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional estão digitalizados 
apenas alguns volumes d’A Saudade publicados entre 1855 e 1857. A busca pelo artigo em sua fonte primeira poderia nos dar pistas 
acerca de quem seria o “Roceiro na Corte”. Podemos supor que essa assinatura pertença ao autor de Cartas de um Roceiro (1867), 
Faustino Xavier de Novaes, não só pela sua relação amistosa com Machado de Assis, mas pelo roceiro da assinatura que também está 
no título do livro.

215 Reis (2009, p. 632).

216 Id. ibid., p. 632.

217 Magalhães Júnior (2008a).



98

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

poema “Nostalgia”, o qual teria sido impresso no dia seguinte no Jornal do Comércio, 
mas que, na atualidade, perdeu-se. 

As alterações de uma para outra publicação do poema se darão também nos 
versos. O nono verso é apresentado “despencava pelo chão”, nas duas primeiras pu-
blicações do poema, enquanto nas demais, temos o verbo trocado para “desfolhava”. 
Na publicação da Revista Mensal da Sociedade de Ensaios Literários, o vigésimo ter-
ceiro e o vigésimo nono versos aparecem, respectivamente: “para acordar – era cedo” 
e “junto do berço pousou-te”; ao passo que em todas as demais publicações esses 
versos são: “para acordá-la – era cedo” e “junto do berço, passou-te”. Além disso, 
na publicação da Semana Ilustrada o poema terá sua quinta, sexta e sétima estrofes 
escritas num único lance. Nas demais publicações o poema terá sete estrofes divididas 
em grupos assimétricos.

“Quinze anos”, com suas redondilhas maiores e rimas assimétricas, nos propõe 
o diálogo com os alexandrinos do poema “Rolla” (1833), do poeta e dramaturgo 
francês Alfred Musset.218 Os dois primeiros versos da nona estrofe da terceira parte 
de “Rolla” são inseridos na epígrafe do poema machadiano: “oh! A flor do Éden, 
porque tu a fanaste, / Despreocupada criança, bela Eva de louros cabelos?”.219 Além 
desse diálogo, a epígrafe também nos lembrou os versos do português Ernesto Ci-
brão, intitulados “A perdida”, nas Poesias: 1857-1860 (1861). Nesse poema, Cibrão 
também tratará da dor da mulher prostituída, temática presente nos versos brasileiros 
e principalmente na terceira parte dos versos franceses. Não bastasse, Cibrão esco-
lheu também versos da terceira parte de “Rolla” para epígrafe de seu poema (quatro 
primeiros versos da décima segunda estrofe): “vocês não se queixam, vocês, mulheres 
deste mundo! / Vocês que vivem felizes em um profundo horror / De tudo o que não 
é rico e alegre como vocês! / Vocês não se queixam, vocês, mães de família!”.220 Se nos 
recordarmos que o primeiro título de “Quinze anos” fora “Perdição”, teremos então 
outro aspecto que aproxima os poemas do português e do brasileiro, além da métri-
ca, já que ambos são escritos em redondilha maior, ainda que o poema de Cibrão 
seja mais enxuto na extensão: nove quadras. Apesar de ambos poemas retomarem 
claramente (e anunciarem isso em suas epígrafes) a temática trazida pelos versos de 

218 Na prosa machadiana também é possível encontrar referências ao escritor francês tanto no conto quanto no romance. Em Esaú 
e Jacó (1904), o capítulo 95 se refere à peça À quoi rêvent les jeunes-filles (Com que sonham as donzelas, 1832) para aludir ao nome 
Flora. Essa mesma peça, por meio de sua personagem Ninon, estará citada no conto “Tempo de Crise” (1873). Por fim, uma última 
referência ao trabalho de Musset será feita no conto “Dona Mônica” (1876), pela citação do quarto verso da primeira estrofe e do 
primeiro canto de “Namouna”, poema que compõe o volume Spectacle dans un fauteuil (1832): “et tout le monde sait qu’elle a le 
pied charmant” (e todo mundo sabe que ela tem o pé encantador; Senna, 2015, s/p). No inventário levantado por Massa (2001), 
está na biblioteca machadiana o volume de poesias Poésies nouvelles (1867).

219 Reis (2009, p. 36, nota de rodapé n. 4). No original: “Oh! La fleur de l’Eden, pourquoi pas-tu fannée, / Insouciant enfant, belle 
Eve aux blonds cheveux?” (Assis, 1864, p. 51).

220 No original: “vous ne la plaignez pas, vous, femmes de ce monde! / Vous qui vivez gaiement dans une horreur profonde / De tout 
ce qui n’est pas riche et gai comme vous! / Vous ne la plaignez pas, vous, mères de familles!” (Cibrão, 1861, p. 187, tradução nossa).
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Musset, apenas o tom dos versos se assemelha e alguns termos como a “flor”, a “rosa” 
e “pobre”; todavia, esses termos estão também no poema francês.

Dadas essas semelhanças, seria possível inferir que Machado tenha conhecido 
os versos de Cibrão, mas ainda não é possível afirmar. Essa hipótese se torna maior se 
nos lembrarmos que tanto Machado quanto Cibrão foram colaboradores no periódi-
co O Paraíba e que Machado apresenta uma aparente amizade pelo poeta português, 
uma vez que lhe dedicara seu poema “Menina e moça”, das Falenas. Há ainda o regis-
tro de cartas trocadas entre o brasileiro e o português, e Machado chega a citá-lo na 
nota preliminar de sua peça Quase ministro. A relação entre Cibrão e nosso escritor se 
estendeu ainda à roda de amigos em comum, como Faustino Xavier de Novaes, que 
veio a ser cunhado de Machado. Cibrão, no final dos idos de 1868, ofereceu sua casa 
na Rua Marquês de Abrantes para Faustino, já doente, tomar banho de mar, como 
haviam recomendado os médicos.

Ao enxergar a prostituta como a mulher perdida, mas ainda assim dar a ela um 
tratamento terno e sutil, Machado insere seus versos numa temática recorrentemente 
romântica, ao lado não só de “Rolla”, mas de “Marion Delorme” (1829), de Victor 
Hugo; de “A mendiga” (1846), de Gonçalves Dias; e de tantos outros que acolheram 
em seus versos as mulheres da vida mundana. É dessa mulher de que tratam os ver-
sos nada agressivos de “Quinze anos”, da mulher que um dia fora pura e inocente, 
criança, mas que agora é tal qual Maria Madalena, a ovelha desgarrada, que, se não 
no mundo, ao menos nos versos encontra abrigo e compaixão.

Antes de elucidarmos o diálogo entre “Quinze anos” e sua epígrafe, para que 
a compreensão seja melhor, trataremos de maneira breve dos versos de Musset no 
extenso poema “Rolla”. O poema francês teve sua primeira aparição em 15 de ou-
tubro de 1833, na Revue des Deux Mondes, de Paris, é composto de cinco partes e 
trabalha temas tipicamente românticos, como a perda da religião e as práticas sociais 
de um mundo reduzido às suas próprias paixões. O eu poético intervém em vários 
momentos com perguntas que trazem reflexões ao leitor. Na primeira parte, de modo 
geral, será mostrado um mundo que está perdido com a morte tanto dos deuses pa-
gãos como do Deus cristão: “onde está o Salvador para entreabrir nossos túmulos” 
(quinto verso da quinta estrofe, primeira parte),221 ou ainda, mais adiante, “a Terra 
é muito velha, muito degenerada” (décimo terceiro verso da quinta estrofe, primeira 
parte).222 Na segunda parte, será apresentado o personagem Jacques Rolla, um jovem 
que aos dezenove anos já arruinara sua herança nos prazeres mundanos e que, na 
terceira parte, passará sua última noite com a prostituta Marion (que ao meio do 

221 No original: “où donc est le Sauveur pour entr’ouvrir nos tombes?” (Musset, 1867, p. 3, tradução nossa).

222 No original: “le Terre est aussi vielle, aussi dégénérée” (id. ibid., p. 4, tradução nossa).
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poema conheceremos por Maria ou Marie: “seu nome era Maria, não Marion”).223 
Na sequência, na quarta parte, o eu poético traz como interlocutor o filósofo ilu-
minista e escritor Voltaire (1694-1778), tornando a subjetividade do poema ainda 
maior. Por fim, na quinta parte, Rolla contempla Marion dormindo e anuncia que 
irá se matar, ela tenta impedi-lo, diz que não tem dinheiro, mas oferece-lhe o colar; 
ainda assim ele se envenena e morre. Todo o poema de Musset será embebido desse 
ar de um mundo perdido em suas próprias vaidades, sendo uma delas a mulher que 
se prostitui, a cortesã, e é essa mulher que Machado aproveitará para o seu poema. 
Desse modo, parece-nos que o poeta brasileiro não escolheu os versos para epígrafe 
ao acaso, haja vista que esses versos foram justamente retirados da terceira parte de 
“Rolla”, que é quase toda dedicada aos sofrimentos da mulher perdida.

A primeira estrofe de “Quinze anos” já nos adianta que aquela criança de 
quem se fala não terá uma vida de acalantos, apesar das flores, que desde a epígrafe 
aparecem. Elas servirão para serem desfolhadas pelo chão:

Era uma pobre criança…
— Pobre criança, se o eras! — 
Entre as quinze primaveras
De sua vida cansada
Nem uma flor de esperança
Abria a medo. Eram rosas
Que a doida da esperdiçada
Tão festivas, tão formosas,
Desfolhava pelo chão.
— Pobre criança, se o eras! —
Os carinhos mal gozados
Eram por todos comprados,
Que os afetos de sua alma
Havia-os levado à feira,
Onde vendera sem pena 
Até a ilusão primeira
Do seu doido coração!224

 A imagem da flor mutilada, fanada, presente na epígrafe, estará presente nessa 
estrofe nos sexto, sétimo, oitavo e nono versos: “eram rosas / Que a doida da esper-
diçada / Tão festivas, tão formosas, / Desfolhava pelo chão”. Além disso, contando 

223 No original: “son nom était Marie, et non pas Marion” (id. ibid., p. 14, tradução nossa).

224 Assis (1864, p. 51).
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a idade da criança pelas primaveras vividas, as “quinze primaveras”, e desfolhando 
na sequência as flores, típicas dessa estação, o eu poético maximiza a ideia de que a 
própria vida, os próprios anos daquela criança serão perdidos. Contudo, mesmo antes 
disso, já no título podemos estabelecer relação entre “Rolla” e “Quinze anos”. A idade 
que o eu poético machadiano adota para sua criança são os quinze anos, anuncia-
dos no título, e nas “quinze primaveras” do terceiro verso da primeira estrofe. Idade 
comum naquele século para as meninas tornarem-se mulheres e, não por acaso, a 
mesma idade de Marion: “quinze anos! A idade da mulher, no dia de seu nascimento” 
(trigésimo sétimo verso da oitava estrofe, terceira parte).225 E também, como lembra o 
eu poético de Musset, a idade de Julieta: “quinze anos! Ó, Romeu! A idade de Julieta!” 
(décimo oitavo verso da oitava estrofe, terceira parte).226

Ainda nessa primeira estrofe, o segundo verso se repetirá no décimo: “– Pobre 
criança, se o eras! –”. A repetição desse verso acentua a pobreza não apenas material 
daquela criança, mas a pobreza que seria seu destino, que a partir do décimo verso até 
o final da primeira estrofe será revelado: “os carinhos mal gozados / Eram por todos 
comprados, / Que os afetos de sua alma / Havia-os levado à feira, / Onde vendera 
sem pena / Até a ilusão primeira / Do seu doido coração!”.227 A relação de compra 
dos carinhos e de venda das ilusões está delimitada e traçada, bem como o destino 
daquela pobre criança. A relação dessa pobreza, de sofrimento, com a vida de cortesã 
também foi tratada pelo eu poético francês no primeiro verso de sua décima estro-
fe, terceira parte: “Pobreza! Pobreza! Esta é a cortesã”.228 Outro tratamento comum 
que os dois poemas trazem é chamar essa que é tida pela sociedade que a prostitui 
como mulher, por criança. Além da docilidade, esse tratamento confere maior força 
ao tema, pois não é uma mulher que está tendo suas ilusões perdidas, é ainda uma 
criança, que tem a própria infância prostituída: “ó caos eterno! Prostituir a infância!” 
(vigésimo nono verso da nona estrofe, terceira parte).229

A segunda estrofe relembrará a candura que aqueles quinze anos outrora tive-
ram. A imagem da criança que dorme tranquila no berço, “na santa paz do Senhor”, 
é trazida nessa estrofe:

Pouco antes, a candura,
Co’as brancas asas abertas,
Em um berço de ventura
A criança acalentava

225 No original: “quinze ans! L’âge où la femme, au jour de as naissance” (Musset, 1867, p. 12, tradução nossa).

226 No original: “quinze ans! Ô Romeo! L’âge de Julliette!” (id. ibid., p. 11, tradução nossa).

227 Assis (1864, p. 52).

228 No original: “pauvreté! Pauvreté! C’est la courtisane” (Musset, 1867, p. 13, tradução nossa).

229 No original: “Ô chaos êterne! Prostituer l’enfance!” (id. ibid., p. 13, tradução nossa).
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Na santa paz do Senhor;
Para acordá-la era cedo,
E a pobre ainda dormia
Naquele mudo segredo
Que só abre o seio um dia
Para dar entrada a amor.

Mas, por teu mal, acordaste!
Junto do berço passou-te
A festiva melodia
Da sedução… E acordou-te!
Colhendo as límpidas asas,
O anjo que te velava
Nas mãos trêmulas e frias
Fechou o rosto… Chorava!230

Sua vida era pura até então e “para acordá-la era cedo”. Podemos interpretar 
que ainda era cedo para despertar a pobre criança para a vida de prostituição, que se 
iniciaria então aos quinze anos, quando a criança já podia ser considerada mulher. 
Aquela criança só abriria seu seio “para dar entrada a amor”. E, na estrofe seguinte, a 
criança é despertada pela melodia da sedução. A “sedução” do quarto verso da tercei-
ra estrofe fará oposição ao “amor” do último verso da estrofe anterior, pois era para 
aquele amor que a criança deveria se abrir um dia. Nessa terceira estrofe, toda a can-
dura da segunda será desfeita, as “brancas asas”, que na segunda estrofe acalentavam 
o berço da criança, agora são colhidas, o anjo fecha o rosto e chora. Essa tristeza do 
anjo marca a ausência da santidade a partir do momento em que a criança se torna 
cortesã, seus sonos não terão mais a “santa paz do Senhor”. Esse mesmo movimento 
da criança que dorme e é despertada para a prostituição está presente nos versos de 
Musset, na sua terceira parte. Nos versos franceses essa imagem é ainda mais intensa, 
pois a criança entrega os ganhos de sua prostituição à mãe: “nesta cama infame, ela dá 
a sua mãe / Voltando para casa, o que ela ganhou lá” (décimo quarto e décimo quinto 
versos da décima estrofe, terceira parte).231

Na quarta estrofe, a flor da epígrafe volta a aparecer, dessa vez nas flores colhi-
das pela criança no caminho:

230 Assis (1864, p. 52-53).

231 No original: “dans cet infame lit, elle donne à sa mère / En rentrant au logis, ce qu’elle a gagné lá” (Musset, 1867, p. 14, 
tradução nossa).
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Tu, na sede dos amores,
Colheste todas as flores
Que nas orlas do caminho
Foste encontrando ao passar;
Por elas, um só espinho
Não te feriu… Vás andando…
Corre, criança, até quando
Fores forçada a parar!232

Essa estrofe dá continuidade à sedução voluptuosa anunciada na estrofe an-
terior. A partir do sexto verso o eu poético passa a aconselhar aquela criança: “vás 
andando…”. E já no sétimo verso o eu poético aconselha que ela “corra” “até quando 
/ Fores forçada a parar!”. Notemos que o eu poético imprime uma gradação em seu 
conselho, primeiro pede que ela ande, e depois, corra. Nessa estrofe, o eu poético 
deixa bastante claro que o seu desejo é que aquela criança se livrasse da prostituição; 
todavia, esse era apenas um desejo não realizado, já que a criança já fora seduzida.

A quinta e sexta estrofes darão conta de mostrar a tristeza que chegará à vida 
da criança quando o caminho da terceira estrofe tiver sido todo percorrido. Então, 
todas as ilusões que se tinha terão se perdido, como se perdeu “aquela primeira calma 
/ Do teu sono de pureza”, o sono retratado na segunda estrofe:

Então, desflorada a alma
De tanta ilusão, perdida
Aquela primeira calma
Do teu sono de pureza;
Esfolhadas, uma a uma,
Essas rosas de beleza
Que se esvaem como a escuma
Que a vaga cospe na praia
E que por si se desfaz;
Então, quando nos teus olhos
Uma lágrima buscares,
E secos, secos de febre,
Uma só não encontrares
Das que em meio das angústias
São um consolo e uma paz;

232 Assis (1864, p. 53).
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Então, quando o frio espectro
Do abandono e da penúria
Vier aos teus sofrimentos
Juntar a última injúria:
E que não vires ao lado
Um rosto, um olhar amigo
Daqueles que são agora
Os desvelados contigo;
(…)233

A intensidade da desilusão que a criança encontrará é marcada pela escolha 
vocabular já no primeiro verso, no qual temos “desflorada a alma”. Não mais apenas 
a flor do Éden, da epígrafe, fora colhida e fanada, ou as rosas, da primeira estrofe, 
desfolhadas pelo chão. É a própria alma daquela criança que se desflora, que não tem 
mais nenhuma ilusão ou felicidade. A beleza da juventude, “essas rosas da beleza”, 
fora esfolhada, desfez-se como a espuma das ondas se desfaz na areia da praia: “que se 
esvaem como a escuma / Que a vaga cospe na praia”. Ao final da estrofe a desilusão 
volta a se intensificar quando a criança não pode nem mesmo consolar suas angústias 
no choro, pois já não há mais lágrimas em seus olhos “secos de febre”. Esse mesmo 
tom permanecerá na sexta estrofe e será levado ao final da vida da criança, aos seus 
últimos momentos, sua “última injúria”. Nessa estrofe a criança já está quase como 
morta: “então, quando o frio espectro / Do abandono e da penúria”. A tristeza que 
será ressaltada aqui é aquela de não se ter ninguém ao seu lado nos derradeiros mo-
mentos: “e não vires ao lado / Um rosto, um olhar amigo”. Nos versos de Musset 
temos a ilustração de um momento parecido, mas atribuído a Rolla, não a Marion. 
Isso acontece quando Rolla anuncia que dará fim a sua própria vida e Marion tenta 
convencê-lo de não proceder daquela maneira, questionando-o: “arruinado? Arrui-
nado? Você não tem uma mãe? / Nem amigos? Pais? Ninguém na Terra?” (décimo se-
gundo e décimo terceiro versos da décima sexta estrofe, quinta parte).234 Nesse caso, 
os poemas não conversam pelo que se deu com suas cortesãs, mas pelo sentimento 
de perda, de ruína, de desilusão que acomete aqueles que vivem uma vida dedicada 
aos prazeres do mundo, como os três anos da vida de Rolla e como a vida da pobre 
criança de “Quinze anos”.

A quinta e sexta estrofes constroem uma argumentação que levará à estrofe 
final do poema, a qual traz uma espécie de moral, que mostra que não vale a pena 
viver dos prazeres fáceis da vida:

233 Id. ibid., p. 53-54.

234 No original: “ruiné? Ruiné? Vous n’avez pas de mère? / Pas d’amis? De parents? Personne sur la Terre?” (Musset, 1867, p. 26, 
tradução nossa).
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Criança, verás o engano
E o erro dos sonhos teus;
E dirás, — então já tarde, —
Que por tais gozos não vale
Deixar os braços de Deus.235

Observemos que o eu poético ressalta, já na pontuação empregada, que quan-
do a criança compreender a nulidade de uma vida de prazeres, será tarde: “e dirás, 
– então já tarde”. Nessa estrofe, novamente a santidade será retomada e colocada 
em oposição aos gozos do mundo: “que por tais gozos não vale / Deixar os braços 
de Deus”. Esse final do poema em formato de ensinamento dá certa leveza, uma vez 
que ele não termina simplesmente com a morte da criança e ao mesmo tempo revela 
o livre-arbítrio para escolher viver os prazeres do mundo e ter um fim de desilusões, 
como fora mostrado nas estrofes anteriores, ou continuar nos “braços de Deus”.

Em “Quinze anos” percebemos que Machado soube se apropriar didatica-
mente do tom adotado por Musset para tratar da criança prostituída. É como se esse 
tom pudesse ter sido metaforicamente, como o veneno que Rolla bebera, derramado 
sobre os versos brasileiros. Além das coincidências vocabulares, o tratamento conferi-
do ao tema é semelhante, piedoso com as pobres crianças, terno e sem agressividade. 
Ademais, de maneira mais incisiva no poema machadiano, a pureza e a castidade da 
criança são ligadas à fé cristã, a Deus, e é ela que deve ser preservada. Desse modo, ao 
colar a epígrafe no poema é como se o poeta nos deixasse clara sua inspiração para os 
versos que seguem o mesmo tom e a mesma temática, comuns não só a Musset ou a 
Machado, mas a diferentes autores românticos daquele século.

Sinhá

Sinhá
Num álbum – 1862.

O teu nome é como o óleo derramado.

Salomão – Cântico dos Cânticos

Nem o perfume que espira
A flor, pela tarde amena,
Nem a nota que suspira

235 Assis (1864, p. 54).
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Canto de saudade e pena 
Nas brandas cordas da lira;
Nem o murmúrio da veia
Que abriu sulco pelo chão
Entre margens de alva areia, 
Onde se mira e recreia
Rosa fechada em botão;
(…)236

“Sinhá”, datado de 1862, teve três publicações, que se deram, respectivamente, 
em O Futuro (número XV, de 15 de abril de 1863), Crisálidas (1864) e Poesias comple-
tas (1901). Podemos encontrar uma única diferença entre as publicações: na terceira 
delas, a marcação “Num álbum” é suprimida, bem como a assinatura de Salomão 
na epígrafe. Vale notar que, tratando-se das Poesias completas, das poesias retiradas 
das Crisálidas, não sobrevive na publicação de 1901 nenhuma de assunto bíblico ou 
religioso. “Sinhá” sobrevive integralmente, acompanhada inclusive de sua epígrafe. A 
hipótese para essa sobrevivência já fora apontada por Miranda: “a melhor explicação 
para a persistência da epígrafe talvez resida no encanto propriamente poético dos 
versos bíblicos”.237 Assim, interessa mais a Machado a textualidade poética de sua 
epígrafe que a religiosidade ou cristandade que ela possa sugerir.

Apesar de a epígrafe desse poema ser retirada da Bíblia, do “Cântico dos Cânti-
cos” (também conhecido por “Cântico Superlativo” ou “Cantares de Salomão”), atri-
buído ao Rei Salomão e parte dos livros poéticos do Antigo Testamento da Bíblia, esse 
não é um poema religioso, mas de amor e devoção à amada. O Sir Hasirim, como é o 
título em hebraico, teve sua validade enquanto texto bíblico questionada pelo estudos 
teológicos, especialmente por retratar uma história de amor por meio da linguagem 
sensual. Tal questionamento é resolvido quando se alegoriza o conteúdo do poema (já 
que é todo escrito em versos). A solução, portanto, foi alegorizar os personagens: o 
Rei Salomão está para Deus, assim como a amada, a sulamita de nome desconhecido, 
está para o povo de Deus. Desse modo, não seria retratado o amor entre os esposos, 
mas entre Deus e seu povo. Além disso, o leitor pode sentir alguma dificuldade na 
leitura desse livro bíblico, pois no poema há três personagens (Salomão, a Sulamita e 
as “filhas de Jerusalém”, que funcionam como uma espécie de coro) que nem sempre 
têm suas falas marcadas, dependendo da versão bíblica que se adota para leitura. Para 
finalizar nossas considerações sobre o texto da epígrafe, de maneira breve, podemos 
dividir os oito capítulos do “Cântico dos Cânticos” em duas partes de acordo com 

236 Id. ibid., p. 55.

237 Miranda (2013, p. 10). 
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seu enredo. Teríamos o início do amor, ilustrado nos quatro primeiros capítulos, e seu 
amadurecimento, ilustrado nos demais.238 Ainda sobre o “Cântico dos Cânticos”, ve-
remos que Machado, bem como grande parte daqueles que retomam em sua literatura 
esse livro bíblico, apropria-se desse livro não no sentido alegórico proposto pela igreja, 
mas no sentido amoroso.

A epígrafe de “Sinhá” é retirada do segundo versículo do primeiro capítulo do 
“Cântico dos Cânticos”: “fragrantes como os mais preciosos bálsamos. O teu nome 
é como óleo derramado: por isso as donzelinhas te amarão”.239 Esses versos são ditos 
pela sulamita, portanto, uma voz feminina, o que difere do poema machadiano, que 
traz um eu poético masculino. Além da aclamação ao nome, que está na epígrafe e no 
final da composição machadiana, outros elementos servem de ligação entre a epígrafe 
e o poema.

“Sinhá” traz duas estrofes de dez versos cada, todos escritos em redondilha 
maior. Em cada estrofe temos quatro grupos de rimas. Rimam o primeiro, o terceiro 
e o quinto versos; o segundo e o quarto versos; o sexto, o oitavo e o nono versos; e o 
sétimo e o décimo versos.

Em resumo, o eu poético se valerá de vários elementos, quase que em sua 
totalidade vindos da natureza, para compará-los ao nome de “Sinhá”. Na primeira 
estrofe, temos o perfume das flores, a nota do canto de saudade e o murmúrio da 
veia que abria o sulco na areia da praia. Na segunda estrofe, esses elementos serão: 
o arrulho das pombas, o arruído do arvoredo e a saudade do canto do sabiá. Assim, 
vemos que as duas estrofes estão em equilíbrio, uma vez que cada uma delas traz três 
elementos que serão comparados à doçura do nome de “Sinhá”:

Nem o perfume que espira
A flor, pela tarde amena,
Nem a nota que suspira
Canto de saudade e pena 
Nas brandas cordas da lira;
Nem o murmúrio da veia
Que abriu sulco pelo chão
Entre margens de alva areia, 
Onde se mira e recreia
Rosa fechada em botão;

238 Para os estudos litúrgicos católicos, esse livro, junto ao Eclesiastes e ao livro da Sabedoria, constitui o agrupamento dos livros 
Sapienciais.

239 Cântico dos Cânticos 1, 2.



108

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

Nem o arrulho enternecido
Das pombas, nem do arvoredo
Esse amoroso arruído
Quando escuta algum segredo
Pela brisa repetido;
Nem esta saudade pura
Do canto do sabiá
Escondido na espessura,
Nada respira doçura
Como o teu nome, Sinhá!240

Notamos ainda a influência especialmente de dois sentidos: o olfato e a audi-
ção. O olfato é solicitado no início da primeira estrofe, para o primeiro elemento a ser 
comparado: “o perfume que espira / A flor, pela tarde amena”. Esse sentido, o olfato, 
também retoma, de certa maneira, o texto da epígrafe. Apesar de Machado ter operado 
um recorte no segundo versículo, ele trazia a fragrância dos “preciosos bálsamos”. Os 
demais elementos solicitarão a audição e podemos notar que eles têm em comum a 
suavidade, a delicadeza. A nota do canto de saudade que “suspira / (…) / nas brandas 
cordas da lira”. Não se trata de um canto que vem aos gritos ou de cordas que vibram, 
é um canto em notas que suspiram em cordas brandas.241 Do mesmo modo, o tercei-
ro elemento é um murmúrio, segundo a versão on-line do dicionário Michaelis, um 
“sussurro que produz a água corrente (…), som confuso de vozes baixas, que mal se 
ouvem”.242 Portanto, não se trata de um som que agride os ouvidos, mas que é baixo, 
quase surdo. Junto desse terceiro elemento está o sentido da visão, no nono verso da 
primeira estrofe, pelo verbo “mirar”. Apesar de ele não ser tão explorado quanto a audi-
ção, também compõe o poema. Segundo o eu poético, é nessas veias (pequenas corren-
tes de água) formadas na alva areia da praia (atentemos para o uso do adjetivo “alva”, 
que denota brancura, pureza) que se pode ver e recriar a “rosa fechada em botão”.

Passando para a segunda e última estrofe, teremos o “arrulho enternecido / 
Das pombas”. De modo geral, o barulho produzido pelas pombas não costuma ser 
tão alto; contudo, esse som aqui é acompanhado do adjetivo “enternecido”, que faz 
com que ele seja mais abrandado e tomado de ternura. O quinto elemento, o arruído 
do arvoredo, também é suave, não apenas por ter sido caracterizado pelo eu poético 
como “amoroso”, mas porque guarda um segredo (que não costuma ser gritado, é 

240 Assis (1864, p. 55-56).

241 Miranda (2013), apoiado na pista dada por Bandeira (1994), aponta a proximidade do verso machadiano “Nas brandas cordas 
da lira” com o verso “Nas débeis cordas da lira”, do poema “Minha terra”, de Casimiro de Abreu. A semelhança entre os versos nos 
revela alguma possibilidade de leitura e influência de Casimiro na poética machadiana da juventude.

242 Michaelis (2015b, s/p).
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dito baixinho, para poucos ouvirem) “pela brisa repetido”. A brisa marca notadamen-
te a suavidade, contrária, por exemplo, a um vendaval. E o sexto elemento carrega o 
supremo da sensibilidade e da suavidade, pois traz para o poema, por meio do canto 
do sabiá, da própria poesia, a “Canção do Exílio” (1843) de Gonçalves Dias, que 
imprime a “saudade pura”. Esse canto já estaria de alguma maneira anunciado na 
estrofe anterior, no quarto verso, quando o eu poético se refere ao “canto de saudade 
e pena”. A invocação nesses versos não é apenas sonora, mas poética. Desse modo, 
não é apenas o canto do sabiá que não terá a mesma doçura do nome de “Sinhá”, 
mas a própria poesia.

Todos esses elementos, já em sua significação tão líricos, suaves, sutis, e mes-
mo doces, não se sobressaem em doçura ao nome de “Sinhá”: “nada respira doçura 
/ Como o teu nome, Sinhá”. Nesses versos temos a retomada do sentido do olfato, 
pelo verbo “respirar”, e a entrada do sentido do paladar, pelo vocábulo “doçura”. 
A construção poética desse penúltimo verso do poema une sentidos que, apesar de 
interligados pelas vias biológicas, traçam uma ligação improvável: é como se respirás-
semos o doce, como se fosse possível sentir o doce (o que normalmente ocorre pelo 
paladar, nas vias orais) pela respiração (o que normalmente ocorre pelo olfato, nas 
vias nasais). A doçura do nome de “Sinhá” retoma também o texto de sua epígrafe, 
uma vez que em pelo menos duas passagens o rei Salomão se refere à doçura da sula-
mita: “porque tua voz é doce”243 e “o teu falar é doce”.244 No entanto, no texto bíblico 
tal doçura está associada à voz e ao falar, que ocorrem onde também ocorre o paladar, 
isto é, nas vias orais.

Não apenas a doçura e o bálsamo, ou o perfume das flores, ligarão o poema e 
sua epígrafe. Durante o poema lírico de Salomão são elencados diversos elementos 
da natureza, somados a elementos da vida pastoril, ao ouro, à prata, ao mármore e 
à mirra, para falar da beleza dos amantes: “os teus cabelos são como o rebanho das 
cabras”.245 Todavia, essa comparação é sempre de igualdade. No poema machadiano, 
essa comparação, marcada desde o início do poema pela conjunção “nem”, servirá 
para marcar a superioridade do nome de “Sinhá”. Ela é superior inclusive à sulamita 
do “Cântico dos Cânticos”, pois aquela era marcada por comparações de igualda-
de com os elementos da natureza, enquanto esta é superior a tais elementos. Essa 
superioridade está marcada já no título do poema pelo próprio vocábulo escolhido 
para ser o vocativo dessa mulher de quem se fala: “Sinhá”. Esse era o modo como 
normalmente os escravos chamavam suas senhoras, aquela que era soberana e supe-
rior a eles. Nesse caso, “Sinhá” também é soberana e superior a todos os elementos 

243 Cântico dos Cânticos 2, 24.

244 Cântico dos Cânticos 4, 3.

245 Cântico dos Cânticos 4, 1.
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elencados pelo eu poético e ao próprio eu poético, uma vez que ele se refere a ela por 
tal tratamento. Se pensarmos que o único sentido que não está no poema é o tato, 
e associarmos isso à superioridade de “Sinhá”, podemos entendê-la como um ser 
intocável, inatingível pelo eu poético, e que, pela epígrafe retirada justamente de um 
texto bíblico, eleva-se ao nível das “coisas do Alto”.

“Sinhá”, apesar de breve, constrói um universo bastante lírico e que servirá 
todo para ser destruído, colocado abaixo, submetido ao nome de “Sinhá”. Machado 
opera uma inversão no poema, uma vez que, sendo a autoria do “Cântico dos Cânti-
cos” atribuída a Salomão, um rei; no poema, a voz que fala é de um servo. O nome de 
“Sinhá”, que “é como o óleo” derramado na epígrafe, se espalha e domina, impregna 
naquilo que toca e é superior, como o óleo que boia na água, ocupando a superfície. 
Além dessa especificidade toda dada ao nome da epígrafe, Machado se aproveitou, 
como vimos, de outros aspectos do “Cântico dos Cânticos” para construir seu pró-
prio canto de louvação ao nome de “Sinhá”, e, tal qual Salomão ocultara o nome da 
sulamita, o eu poético machadiano oculta, em sua composição, o nome de Sinhá.246 

Erro

Erro

Vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qui des combats du coeur n’aimez que la victoire

Et qui revëz d’amour, comme on rève de glore,

L’oeil fier et non voilé des pleurs. . . . . . 

George Farcy

Erro é teu. Amei-te um dia
Com esse amor passageiro
Que nasce na fantasia
E não chega ao coração;
Nem foi amor, foi apenas
Uma ligeira impressão;
Um querer indiferente,
Em tua presença vivo,
Nulo se estavas ausente.

246 Tendo em vista que o anseio principal deste trabalho se debruça na relação entre o poema e a epígrafe, dedicamo-nos um pouco 
menos à relação desse poema com outras composições. Recomendamos, entretanto, a esse respeito, a leitura de Miranda (2013), que 
apresenta a influência azevediana e queiroguiana sobre esse poema de Machado.
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E se ora me vês esquivo,
Se, como outrora, não vês
Meus incensos de poeta
Ir eu queimar a teus pés,
É que, — como obra de um dia,
Passou-me essa fantasia.247

“Erro”, datado nas Crisálidas de 1860, é o décimo segundo poema do livro e, 
além da publicação de 1864, foi publicado cinco anos depois no Jornal das Famílias, 
um periódico voltado para as senhoras, e em 1901, nas Poesias completas. As alterações 
de uma para outra publicação foram poucas. Na primeira e na última publicações, o 
título permanece o mesmo, contudo, para o Jornal o título passa a ser “Amor passa-
geiro”. Título mais ameno para um jornal de senhoras. Em comum, a primeira e a 
última publicações têm também, além de todos os outros, o vigésimo nono verso: 
“ao teu carro (…)”, que se altera, na segunda publicação, para “em teu carro (…)”. 
Alteração semelhante acontece com o nono verso, que dessa vez permanece o mesmo 
na primeira e segunda publicações: “nulo se estavas ausente”, e se altera para: “morto, 
se estavas ausente”, na terceira publicação.248 Com relação à epígrafe, ela acompanha 
o poema apenas na primeira e segunda publicações e é de autoria do poeta e filósofo 
francês George Farcy. Os versos que servem de epígrafe para o poema machadiano 
estão na página 26 de Reliquiae (1831) e não trazem título. 

O poema de Farcy é composto de duas estrofes de seis versos cada, mais um 
único verso que encerra o poema. Servem de epígrafe para o poema machadiano os 
três últimos versos da primeira estrofe, porém, o pronome “vous…” que Machado 
utiliza como o primeiro verso da epígrafe está no segundo verso daquele poema: “nós 
que só o vosso desprezo fostes capaz de encontrar o fiel”.249 Na epígrafe machadiana, 
temos: “vós… Que dos combates do coração amais apenas a vitória / E que sonhais 
com amor, como se sonha com glória, / O olho altivo e não velado por prantos”.250 
Provavelmente, Machado adota o pronome para que os versos façam mais sentido e 
ganhem, sintaticamente, um sujeito. Sabendo disso, ficam justificadas as repetidas 
reticências após o pronome. O eu poético de Farcy retrata uma mulher frívola, Tere-
sa (Thérèse), a quem Deus deu a beleza em vão, pois apenas ama a si.

Em “Erro”, temos um eu poético que não idealiza a mulher (podemos estender 
a Teresa de Farcy à mulher de que fala o eu poético brasileiro, pois, como veremos, 

247 Assis (1864, p. 57).

248 Id. (1976, p. 57).

249 No original: “vous que vos seuls dédains ont su trouver fidèle” (Farcy, 1831, p. 26, tradução nossa).

250 Reis (2009, p. 44, nota rodapé n. 4). No original: “vous… / Qui des combatis du coeur n’aimez que la victoire / Et qui revêz 
d’amour, comme on rève de glore, / L’oiel fier et non voilé des pleurs…” (Assis, 1864, p. 57).
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elas se assemelham intimamente), pelo contrário, enxerga e revela seus maus predica-
dos e a brevidade do amor, ou melhor, “da ligeira impressão”, do “querer indiferente” 
que por ela nutriu.

O poema conta com duas estrofes, de quinze e dezesseis versos respectiva-
mente, e de rimas assimétricas, com versos em redondilha maior. A falta de esquema 
rímico nas estrofes talvez se relacione com o tipo de amor retratado no poema, um 
amor passageiro e breve, um amor que, como o eu poético nos aponta no quinto 
verso, “nem foi amor (…)”. Desse modo, parece-nos que tal amor não mereça a 
doçura das rimas. Além disso, a brevidade desse amor que dura um dia já é dada na 
primeira estrofe:

Erro é teu. Amei-te um dia
Com esse amor passageiro
Que nasce na fantasia
E não chega ao coração;
Nem foi amor, foi apenas
Uma ligeira impressão;
Um querer indiferente,
Em tua presença vivo,
Nulo se estavas ausente.
E se ora me vês esquivo,
Se, como outrora, não vês
Meus incensos de poeta
Ir eu queimar a teus pés,
É que, — como obra de um dia,
Passou-me essa fantasia.251

O primeiro verso do poema anuncia ao leitor, também alertado no título, 
que se trata de um amor errante. O poema se inicia: “erro é teu. Amei-te um dia”. A 
presença do ponto no meio do verso marca a objetividade da frase: “erro é teu. (…)”. 
Tal objetividade mostra que não teremos o retrato de um amor com delongas, doce 
e suave. A brevidade, anunciada no primeiro verso em “um dia” será confirmada no 
verso seguinte, que adjetiva o amor como “passageiro” (que nos lembra o título que o 
poema recebera no Jornal das Famílias), e no décimo quarto verso, quando a fantasia 
do eu poético se finda “como obra de um dia”. Ao longo da estrofe, o amor será gra-
dativamente diminuído, um amor que “nasce na fantasia / E não chega ao coração”. 
No quinto verso, o amor já não é amor e, no sexto e sétimo versos, passa a ser “uma 

251 Assis (1864, p. 57-58).
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ligeira impressão; / Um querer indiferente”. Nos oitavo e nono versos o eu poético 
colocará sua condição de apaixonado, para contrapô-la ao estado em que se encontra 
então. Antes, o eu poético apenas se sentia vivo na presença da mulher amada e “nulo 
se estavas ausente”. Contudo, agora o eu poético – que se afirma poeta no décimo 
segundo verso – está “esquivo” e seu comportamento se opõe ao de “outrora”. A jus-
tificativa dessa gradativa redução do amor está nos últimos versos da primeira estrofe: 
“é que (…) / Passou-me essa fantasia”. Se o amor do eu poético por sua “Teresa” pas-
sou, podemos entender que, como o eu poético de Farcy, ele dá adeus a ela: “Teresa, 
por muito tempo adeus!…” (último verso do poema de Farcy).252 Esse é o primeiro 
aspecto que marca a presença do texto da epígrafe no de Machado. Os demais estarão 
principalmente na segunda estrofe, que dará conta dos predicados da Teresa brasileira 
que a aproximam da francesa.

A segunda estrofe se inicia com a impossibilidade de aquela mulher ser amada 
pelo “eu poético”, uma vez que, para que isso acontecesse, ela deveria ser outra “e não 
como eras”:

Para eu amar-te devias
Outra ser e não como eras.
Tuas frívolas quimeras,
Teu vão amor de ti mesma,
Essa pêndula gelada
Que chamavas coração,
Eram bem fracos liames
Para que a alma enamorada
Me conseguissem prender;
Foram baldados tentames,
Saiu contra ti o azar,
E embora pouca, perdeste
A glória de me arrastar
Ao teu carro…Vãs quimeras!
Para eu amar-te devias
Outra ser e não como eras…253

As fantasias dessa mulher que tem uma “pêndula gelada” no lugar do coração 
são sem valor e o amor que tem é por ela mesma: “teu vão amor de ti mesma”. Esse en-
simesmamento já estava no poema francês: “que deslumbra a mente para suas próprias 

252 No original: “Thérèse, pour longtemps adieu!…” (Farcy, 1831, p. 26, tradução nossa).

253 Assis (1864, p. 58).
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luzes”.254 Entre o sétimo e décimo versos estará marcada a posição do eu poético de que 
o amor verdadeiro é preso por laços fortes, e não por “fracos liames”, como fora os da-
quele amor. Partindo para o final da estrofe, o eu poético se reafirma, pois julga ser gló-
ria, “embora pouca”, poder arrastá-lo ao carro. Assim, fora “azar” daquela mulher não 
poder desfrutar de tal glória. E reitera, no décimo quarto verso dessa segunda estrofe: 
“vãs quimeras!”. Como fora também vão o amor. A estrofe se encerra com os mesmos 
dois primeiros versos que a iniciara: “para eu amar-te devias / Outra ser e não como 
eras…”. O “vous” da epígrafe é o mesmo “tu”, que sequer é referenciado no poema ma-
chadiano, que apenas aparece nos pronomes oblíquos e possessivos do poema e nas de-
sinências verbais, o que ressalta a indiferença do eu poético para a mulher por quem um 
dia nutriu fantasias. A mulher que apenas ama a vitória, que iguala os sonhos de amor 
à glória e que tem um olhar altivo, apresentada ao leitor na epígrafe, é essa mesma das 
“frívolas quimeras”, da “pêndula gelada” e dos “liames fracos”, construída no poema.

A epígrafe de Farcy ilumina o poema machadiano com seu principal objeto, a 
mulher fria que é Teresa. Machado se utiliza da imagem dessa mulher para construir 
o amor errante de seu poema, e, do mesmo modo que o adeus existiu no poema 
francês, ele existe no poema brasileiro, já que esse amor não tem do que se nutrir, é 
vão como uma fantasia que, “como obra de um dia”, acaba.

Ludovina Moutinho

Ludovina Moutinho
Elegia

A bondade choremos inocente

Cortada em flor que, pela mão da morte,

Nos foi arrebatada d’entre a gente.

Camões – Elegias

Se, como outrora, nas florestas virgens,
Nos fosse dado – o esquife que te encerra
Erguer a um galho de árvore frondosa,
Certo, não tinhas um melhor jazigo
Do que ali, ao ar livre, entre os perfumes
Da florente estação, imagem viva
De teus cortados dias, e mais perto

254 No original: “Dont l’esprit s’éblouit à ses seules lueurs” (Farcy, 1831, p. 26, tradução nossa).
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  Do clarão das estrelas.

Sobre teus pobres e adorados restos,
Piedosa a noite, ali derramaria
De seus negros cabelos puro orvalho;
À borda do teu último jazigo
Os alados cantores da floresta
Iriam sempre modular seus cantos; 
Nem letra, nem lavor de emblema humano,
Relembraria a mocidade morta; 
Bastava só que ao coração materno,
Ao do esposo, ao dos teus, ao dos amigos,
Um aperto, uma dor, um pranto oculto,
Dissesse: — Dorme aqui, perto dos anjos,
A cinza de quem foi gentil transunto
  De virtudes e graças.
(…)255

“Ludovina Moutinho” é o décimo terceiro poema das Crisálidas, antecedido 
por “Erro” e sucedido por “Aspiração”. Como anuncia abaixo do título nas Crisálidas, 
“Ludovina Moutinho” é uma elegia, um poema consagrado ao luto, no caso, consa-
grado à morte de Ludovina Moutinho, jovem atriz que morrera em 20 de maio de 
1861 (ano de composição da elegia), aos dezessete anos, segundo notícia do Diário 
do Rio de Janeiro, de 27 de maio de 1861, na seção “Noticiário”: 

Faleceu no dia 20, na Bahia, de uma pústula maligna no lábio 
inferior, a atriz Ludovina Moutinho. Não contava ainda dezes-
sete anos quando a morte a veio surpreender no meio dos seus 
dias mais famosos e mais felizes. Há dois anos que se havia casa-
do com o ator Moutinho de Souza, ao qual lega, como penhor 
de sua extrema afeição, um filho de poucos meses.256

Contudo, parece não haver clareza quanto à data em que a atriz morrera, pois, 
quatro dias depois, no mesmo jornal, lia-se: “a sociedade dramática nacional e os ar-
tistas do teatro Gymnásio convidam os parentes, colegas e amigos da atriz Ludovina 
Moutinho, falecida na cidade da Bahia a 21 de maio do presente ano, a assistirem 

255 Assis (1864, p. 59-60).

256 Diário do Rio de Janeiro (1861a, s/p).



116

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

uma missa (…)”.257 Ludovina era filha da também atriz Gabriela da Cunha, amiga da 
juventude de Machado de Assis, à qual, inclusive, o poeta também dedicara versos.258 

Mesmo antes da morte de Ludovina, Machado escrevera um poema para 
a jovem atriz intitulado, nos “Poemas dispersos”, “No álbum da artista Ludovina 
Moutinho”.259 A composição trata do início da artista nos palcos e do seu talento de 
atriz como uma herança materna. Jean-Michel Massa atribui as relações de Machado 
com os artistas de teatro à sua função de crítico, escritor e censor: “suas funções de 
crítico teatral deixavam supô-lo; cedo sua atividade de autor, seus encargos de censor 
o colocaram ainda mais em contato com o mundo teatral”.260

“Ludovina Moutinho” fora publicado primeiramente sob título ainda mais 
explicativo, “Sobre a morte de Ludovina Moutinho”, em 17 de junho de 1861 no 
Diário do Rio de Janeiro. Nessa publicação, após a epígrafe, lia-se o nome de Camões, 
em seguida “Eleg. XX”. Todavia, a maior diferença entre essa e as outras duas publi-
cações do poema – nas Crisálidas e nas Poesias completas – está nos onze versos que 
foram suprimidos das publicações em livro. Tais versos compunham uma estrofe 
nova entre a terceira e a quarta estrofes:

Filha d’arte, uma parte de seus sonhos
Nessa segunda mãe depositava;
A sua estrela começava apenas
A subir no horizonte, e a luz celeste
Da santa inspiração dos escolhidos
Já rutilava sobre a fronte dela.
Oh! Sem dúvida o gênio do teatro
A bafeja no seu berço, e um dia,
Pela mão do futuro coroado,
O seu busto gentil avultaria
Entre os filhos da glória.261

Massa262 levanta a hipótese de que com a retirada desses versos, a poesia deixa 
de ser uma poesia de circunstância para se tornar uma elegia: 

257 Id. ibid.

258 Poema intitulado “Gabriela da Cunha”, presente na seção “Poemas dispersos” da organização feita por Rutzkaya Queiroz dos 
Reis em Machado de Assis: a poesia completa (2009).

259 Id. ibid.

260 Massa (1971, p. 315).

261 Assis (1976, p. 58).

262 Massa (1971).
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(…) suprimindo os onze versos diretamente consagrados à bre-
ve carreira da artista, retira a este “epicedion” seu caráter de 
poesia de circunstância para transformá-la numa elegia que en-
contra naturalmente lugar nas Crisálidas.263

As publicações em livro trazem três diferenças de uma para outra. A começar 
pelo título: nas Crisálidas, como vimos, o título é “Ludovina Moutinho”, seguido da 
indicação “Elegia”. Nas Poesias completas o nome da atriz é retirado e consta apenas 
“Elegia”. A segunda diferença é que, após a epígrafe, no primeiro livro, há a indica-
ção “Camões – Elegias”; e, no segundo, apenas “Camões”. A última diferença se dará 
no décimo segundo verso, que nas Crisálidas e no Diário é “à borda do meu último 
jazigo”; e nas Poesias completas, “à beira do meu último jazigo”.264

Passando especificamente ao nosso objeto de estudo, o poema “Ludovina 
Moutinho” vem acompanhado da epígrafe que é exatamente o quinto terceto da 
“Elegia XX”, publicada na primeira parte de Rhythmas (1595), de Luís de Camões. 
Todavia, essa divisão em estrofes de três versos cada não foi dada por Camões, que 
apresenta a elegia num único lance no livro, porém, para que melhor se localize os 
versos de que aqui trataremos, optamos por adotar a versão em estrofes. No decorrer 
dessa análise veremos que essa epígrafe não é um simples acompanhamento e não 
dialoga com o poema machadiano apenas por serem ambas elegias, mas também 
noutros aspectos.

“Ludovina Moutinho” traz oito estrofes com número variado de versos, totali-
zando 90 versos brancos, entre hexa e decassílabos. Como anuncia logo após o título, 
trata-se de uma elegia e, portanto, podemos esperar como assunto geral do poema a 
morte de alguém querido. O poema se inicia trazendo elementos da natureza comuns 
no romantismo brasileiro, o eu poético inaugura a estrofe com a conjunção condi-
cional “se”, tratando da hipótese de poder dar à Ludovina um novo sepultamento:

Se, como outr’ora, nas florestas virgens,
Nos fosse dado — o esquife que te encerra
Erguer a um galho de árvore frondosa,
Certo, não tinhas um melhor jazigo
Do que ali, ao ar livre, entre os perfumes
Da florente estação, imagem viva
De teus cortados dias, e mais perto

263 Id. ibid., p. 395.

264 Assis (1976, p. 57).
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 Do clarão das estrelas.265

O sepultamento aconteceria “como outr’ora, nas florestas virgens”. Inferimos 
que a cerimônia fúnebre nas “florestas virgens” seria tal qual faziam os índios, ao 
sepultarem seus entes nas matas. O “esquife” de Ludovina estaria então à sombra da 
“árvore frondosa”, e “certo, não tinhas um melhor jazigo”. Nos últimos quatro versos 
da estrofe são dadas as características que fazem daquele lugar o mais apropriado 
para o sepultamento da jovem. Já nessa primeira estrofe estabelecemos uma ligação 
entre o poema e sua epígrafe. Nos versos camonianos, temos que a bondade – que 
se assemelha à “D. Telo”, de quem trata a elegia portuguesa – fora “cortada em flor”. 
Nos versos machadianos, “os perfumes / Da florente estação” são a “imagem viva” dos 
“cortados dias” da senhora Moutinho.

O eu poético continua, na segunda estrofe, a desenvolver a ideia de como seria 
um sepulcro nas “florestas virgens”. 

Sobre teus pobres e adorados restos,
Piedosa a noite, ali derramaria
Do seus negros cabelos puro orvalho;
À borda do teu último jazigo
Os alados cantores da floresta
Iriam sempre modular seus cantos;
Nem letra, nem lavor de emblema humano,
Relembraria a mocidade morta;
Bastava só que ao coração materno,
Ao do esposo, ao dos teus, ao dos amigos,
Um aperto, uma dor, um pranto oculto,
Dissesse: — Dorme aqui, perto dos anjos,
A cinza de quem foi gentil transunto
 De virtudes e graças.266

Chama atenção no primeiro verso da estrofe o vocábulo “restos”, usado para 
se referir ao corpo morto de Ludovina. A tais restos são ligados os adjetivos “pobres”, 
que marca a condição da atriz agora morta, e “adorados”, que podemos atribuir ao 
prestígio que Ludovina tinha nos palcos, dado o texto do Diário do Rio de Janeiro, 
que reproduzimos anteriormente, acerca da missa que seria celebrada em sua home-
nagem por iniciativa dos seus colegas de teatro. O eu poético se mostra compade-

265 Id. (1864, p. 59-60).

266 Id. ibid., p. 60.
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cido da morte da senhora Moutinho ao imprimir a “noite” como “piedosa”, aquela 
que derramaria o “puro orvalho” sobre os “restos” da atriz. Na sequência, mesmo os 
pássaros renderiam cantos à jovem, e o eu poético ressalta que, nesses cantos, “nem 
letra, nem lavor de emblema humano”, para que não se lembrasse de uma morte que 
cortara seus dias de moça. 

Do nono verso da segunda estrofe até seu findar, é como se fosse composto um 
epitáfio, em palavras ditas ao coração materno, ao esposo, aos “teus” e aos amigos, 
todos compartilhando o mesmo sentimento: “dorme aqui, perto dos anjos, / A cinza 
de quem foi gentil transunto / De virtudes e graças”. A partir justamente do nono 
verso dessa estrofe podemos estabelecer outra relação entre o poema e o texto que lhe 
serve de epígrafe. De acordo com Francisco Sotero dos Reis no seu Curso de literatura 
portuguesa e brasileira (1867), a “Elegia XX” fora composta por Camões em homena-
gem a D. Telo de Menezes, morto em duelo na Índia: “cuja morte o poeta deplora na 
elegia XX em sentidíssimos versos, nos quais se dirige à mãe do morto, de quem era 
grande e extremoso amigo”.267 Nesse nono verso machadiano aparece, pela primeira 
vez, a figura materna, e não é simplesmente chamada de mãe, como acontece com 
o “esposo” ou com os “amigos” de Ludovina; para tratar da mãe, é trazido o próprio 
“coração materno”, que além de ser o primeiro, entre aqueles que a jovem deixou 
e que lamentam sua morte, está em posição especial, pois tem um verso só para si, 
diferente do “esposo”, dos “teus” e dos “amigos”, os quais dividem o décimo verso. É 
essa figura materna que fará com que voltemos nossos olhos novamente ao texto da 
epígrafe. Como vimos pelos estudos de Reis,268 a “Elegia XX” é dirigida à mãe de D. 
Telo, de quem Camões era “grande e extremoso amigo”. 

Nos versos da elegia de Machado, mais especificamente nos três últimos versos 
da segunda estrofe, a voz que fala não é a do eu poético, mas uma voz que se dirige 
aos que lamentam a morte de Ludovina. Para isso, é, inclusive, utilizado o sinal gráfico 
do travessão para marcar a fala. Nos versos portugueses, em diversos momentos o eu 
poético fará referência à mãe de D. Telo, de tal modo que, assim como a tentativa de 
epitáfio composta pelo eu poético machadiano, o eu poético camoniano dará, da déci-
ma primeira estrofe até a vigésima primeira, exatamente dez estrofes, voz à mãe de D. 
Telo, que lamenta perder o filho.

Nos versos portugueses, a morte de D. Telo aflige tanto sua mãe a ponto 
de sentir sua própria alma cortada com a morte do filho: “da magoada mãe, cuja 
alma triste / Também cortava com agudo corte”.269 Ou ainda, no terceiro verso da 
décima estrofe, que também ressaltará a dor da mãe: “a mãe de quem não houveste 

267 Reis (1867, p. 74). A título de curiosidade, lembramos que essa obra de Reis fora comentada por Machado em sua coluna 
“Semanas literárias” no ano de 1866, no Diário do Rio de Janeiro.

268 Id. ibid.

269 Camões (1912, p. 239).
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piedade”.270 Desse modo, podemos inferir que ao trazer um poema português, tam-
bém uma elegia, para servir de epígrafe ao seu poema, Machado rende homenagens 
não só a Ludovina, mas a Gabriela da Cunha, mãe da atriz e portuguesa (dado im-
portante se lembrarmos a escolha de uma elegia portuguesa para servir de epígrafe), 
de quem, como dissemos, Machado fora amigo na juventude, bem como Camões, 
que era amigo da mãe de D. Telo. Marcelo Sandmann já apontara essa possibilidade 
de relação entre as mães em artigo publicado em 2008 na revista Crítica Cultural: 

Tal dado é importante para se entender melhor a pertinência da 
citação camoniana por Machado, para além do tema fúnebre a 
vincular as duas elegias. Ludovina Moutinho, morta aos 18 anos 
de idade em 21 de maio de 1861, era filha da atriz portuguesa 
Gabriela da Cunha, da roda de relações do jovem Machado de 
Assis. Lamentando a morte da filha, lamentava Machado tam-
bém o sofrimento sentido pela mãe, menos através de sua pró-
pria elegia, mais pela remissão à elegia apócrifa de Camões.271

Não bastasse, é também nessa segunda estrofe que há menção à mocidade de 
Ludovina. Será a mocidade o traço que aproximará a atriz brasileira morta na Bahia 
do português D. Telo, morto na Índia. Podemos constatar a mocidade de D. Telo no 
primeiro e segundo versos da nona estrofe: “esta é a esperança que nos dava / de ti tua 
tenra e alegre mocidade”.272 A mocidade de Ludovina continuará sendo lembrada na 
terceira estrofe.

Mal havia transposto da existência
Os dourados umbrais; a vida agora
Sorria-lhe toucada dessas flores
Que o amor, que o talento e a mocidade
 À uma repartiam.
Tudo lhe era presságio alegre e doce;
Uma nuvem sequer não sombreava,
Em sua fronte, o íris da esperança;
Era, enfim, entre os seus a cópia viva
Dessa ventura que os mortais almejam,
E que raro a fortuna, avessa ao homem,

270 Id. ibid., p. 240.

271 Sandmann (2008a, s/p).

272 Camões (1912, p. 240).
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 Deixa gozar na terra.273

Ludovina se foi tão jovem que “mal havia transposto a existência / Os doura-
dos umbrais (…)”. Ela morrera justamente no momento em que a vida lhe sorria e 
teve o “amor” (lembremo-nos de que ela se casara há um ano e recentemente tivera 
seu primeiro filho), o “talento” (uma vez que era artista) e a “mocidade” interrom-
pidos, repartidos. Na continuidade da estrofe, é dito que “tudo lhe era presságio 
alegre e doce”. Nesse verso, o vocábulo “alegria” será outro ponto em comum entre 
Ludovina e D. Telo, que, como vimos, era dono de uma “alegre mocidade”. E ainda 
outra característica que ligará a brasileira ao português será a esperança. Nos versos 
portugueses vimos que D. Telo dava ao eu poético “esperanças”, assim como Ludo-
vina tinha na sua fronte, “o íris da esperança”. A terceira estrofe encerrará exaltando 
Ludovina, denominando-a “cópia viva / Dessa ventura que os mortais almejam”. 
Contudo, essa ventura raramente é permitida de ser gozada na terra (e talvez por isso 
Ludovina tenha tido seus dias cortados).

Passando para a quarta estrofe, o ambiente será mais obscuro:

Mas eis que o anjo pálido da morte
A pressentiu feliz e bela e pura,
E, abandonando a região do olvido,
Desceu á terra, e sob a asa negra
A fronte lhe escondeu; o frágil corpo
Não pôde resistir; a noite eterna
 Veio fechar seus olhos;
 Enquanto a alma abrindo
As asas rutilantes pelo espaço,
Foi engolfar-se em luz, perpetuamente,
 No seio do infinito;
Tal a assustada pomba, que na árvore
O ninho fabricou, — se a mão do homem
Ou a impulsão do vento um dia abate
O recatado asilo, — abrindo o voo,
 Deixa os inúteis restos
E, atravessando airosa os leves ares,
Vai buscar n’outra parte outra guarida.274

273 Assis (1864, p. 60-61).

274 Id. ibid., p. 61-62.



122

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

A morte, ou melhor, “o anjo pálido da morte”, ao notar a felicidade, beleza e 
pureza da jovem, descerá para, como sua “asa negra”, esconder a fronte de Ludovina, 
de modo que o corpo da jovem não resistiu e a “noite eterna / Veio fechar seus olhos”. 
Nesse modo eufemístico de trazer a morte, notemos a presença do adjetivo eterna para 
caracterizar a noite, essa noite é a mesma daqueles que vão para, de acordo com os en-
sinamentos cristãos, a vida eterna. A partir do nono verso será construída na estrofe a 
imagem da alma que deixa o corpo mortal para ir aos céus. A alma de Ludovina é com-
parada à “assustada pomba” e seus restos mortais são agora chamados “inúteis restos”.

A quinta estrofe tratará da saudade deixada pela senhora Moutinho. A estrofe 
começa com o advérbio de tempo “hoje”, que justamente marca a breve distância 
temporal entre a morte da atriz e da escrita do poema.

Hoje, do que ora inda lembrança resta,
E que lembrança! Os olhos fatigados
Parecem ver passar a sombra dela;
O atento ouvido inda lhe escuta os passos;
E as teclas do piano, em que seus dedos
Tanta harmonia despertavam antes,
Como que soltam essas doces notas
Que outr’ora ao seu contato respondiam.275

Consideramos essa distância breve pelo que é desenvolvido na estrofe, a lem-
brança ainda viva, “e que lembrança!”. Os olhos do eu poético ainda veem a sombra 
da atriz, seus ouvidos ainda escutam os passos e as teclas do piano que Ludovina to-
cava. Essas lembranças são bastante típicas daqueles que acabaram de perder pessoas 
queridas e com as quais se convivia, tal qual parece ser Ludovina para o eu poético. 
É ressaltada na estrofe a habilidade da atriz para o piano, que reproduzia, ao contato 
dos dedos de Ludovina, notas harmônicas e doces.

A ideia desenvolvida no final da terceira estrofe de que Ludovina tinha virtu-
des difíceis de gozar na terra é retomada na curta sexta estrofe. Para alguém como 
Ludovina:

Ah! Pesava-lhe este ar da terra impura,
Faltava-lhe esse alento de outra esfera,
Onde, noiva dos anjos, a esperavam
 As palmas da virtude.276

275 Id. ibid., p. 62.

276 Id. ibid.
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Essa “outra esfera” é onde as “palmas” daquela “virtude” esperavam por Ludo-
vina. Além disso, mais uma vez Ludovina é exaltada, chamada, no penúltimo verso 
da estrofe, “noiva dos anjos”.

A estrofe que segue tratará da inevitabilidade da morte. 

Mas, quando assim a flor da mocidade
Toda se esfolha sobre o chão de morte,
Senhor, em que firmar a segurança
Das venturas da terra? Tudo morre:
À sentença fatal nada se esquiva,
O que é fruto e o que é flor. O homem cego
Cuida haver levantado em chão de bronze
Um edifício resistente aos tempos,
Mas lá vem dia, em que, a um leve sopro,
 O castelo se abate,
Onde, doce ilusão, fechado havias
Tudo o que de melhor a alma do homem
 Encerra de esperanças.277

O eu poético constrói sua argumentação na tentativa de indagar como se pode 
estar seguro das virtudes da terra se mesmo a flor da mocidade é levada à morte. Essa 
indagação, além de tudo, é dirigida ao “Senhor”, a Deus, o único que teria poder so-
bre as venturas da terra e sobre a morte. Como resposta à pergunta, há, objetivamen-
te, “tudo morre”. A morte é a “sentença fatal” e a ela “nada se esquiva”. E para finalizar 
a estrofe, o eu poético fala do homem que constrói em “chão de bronze / Um edifício 
resistente aos tempos”, “doce ilusão”, pois um dia virá em que ao “leve sopro, / O 
castelo se abate”, e assim, “tudo o que de melhor a alma do homem / Encerra de espe-
rança”. Metaforicamente podemos entender o castelo de que trata o eu poético como 
os sonhos do homem, os sonhos que tem em vida e que se encerram com a morte.

Caminhando para o fim do poema, a oitava estrofe trará um pouco da relação 
do eu poético com a jovem morta. Também de maneira metafórica e se valendo de 
eufemismo, o eu poético, como quem acalanta uma criança, compõe o primeiro 
verso da estrofe:

Dorme, dorme tranquila
Em teu último asilo; e se eu não pude
Ir espargir também algumas flores

277 Id. ibid., p. 62-63.



124

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

Sobre a lájea da tua sepultura;
Se não pude, — eu que há pouco te saudava
Em teu erguer, estrela, – os tristes olhos
Banhar nos melancólicos fulgores,
Na triste luz do teu recente ocaso,
Deixo-te ao menos nestes pobres versos
Um penhor de saudade, e lá na esfera
Aonde aprouve ao Senhor chamar-te cedo,
Possas tu ler nas pálidas estrofes
 A tristeza do amigo.278

Ele nos mostra na sequência que não esteve presente no sepultamento da atriz, 
não pôde “ir aspergir também algumas flores” e não pôde ir banhá-la “na triste luz do 
teu recente ocaso” como seus tristes olhos, justamente ele que “há pouco” (expressão 
que marca que a morte da atriz era recente) a saudava enquanto artista, enquanto 
“estrela”. Para compensar essa ausência no cortejo fúnebre é que são compostos os 
versos do poema: “deixo-te ao menos nestes pobres versos / Um penhor de saudade”. 
O eu poético se coloca em posição humilde ao adjetivar seus versos de “pobres” e dá 
garantia de sua saudade pelo vocábulo “penhor”. Finalizando, o eu poético, além de 
nos revelar um pensamento cristão, pois diz que foi o Senhor que chamara Ludovina, 
revela o desejo de que a atriz possa “ler nas pálidas estrofes / A tristeza do amigo”. 
Observemos que ao pintar suas estrofes como pálidas e trazer para si o sentimento de 
tristeza, o eu poético nos dá pistas de que essas estrofes são reflexos seus, de sua triste-
za, uma vez que é comum ligarmos a palidez à tristeza (dificilmente encontraríamos 
um eu poético que corasse de tristeza). É nesse último verso do poema somente que 
o eu poético se revelará amigo da falecida.

Essa última estrofe também nos mostra ter sido iluminada pelo poema portu-
guês, pois processo semelhante se dá nos versos camonianos, nos quais o eu poético 
também se intitula amigo do falecido e também deseja que D. Telo possa “ouvir” 
seus versos de onde se encontra, que, como veremos a seguir, será nas “alturas” (o que 
revela a noção cristã também impressa no poema machadiano de que os bons vão 
para os céus). Temos, no poema português, na septuagésima primeira e septuagési-
ma segunda estrofes: “se ao passar do Leste, não perdeste / a memória de mim, que 
tanto te amo, / e por íntimo amigo me tiveste, / Com atenção escuta o meu reclamo 
/ não desprezes de ouvir lá dessa altura / a baixa e rouca voz, com que te chamo”.279 
A baixeza e a rouquidão da voz do eu poético português revelam, além da tristeza, 

278 Id. ibid., p. 63.

279 Camões (1912, p. 245).
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um posicionamento humilde do eu poético, que será ressaltado no primeiro verso 
da septuagésima quarta estrofe, ao caracterizar sua rima como baixa: “entretanto as 
baixas rimas te ofereço”.280 Assim, o diálogo aqui se estabelece em três aspectos: no 
desejo de que o amigo possa ler/ouvir os versos escritos em sua homenagem, no esta-
belecimento de uma amizade marcada nos dois poemas pelo vocábulo “amigo” e na 
humildade perante o labor poético. Esses três aspectos são verificáveis nos versos dos 
poemas não no emprego de palavras exatamente iguais, mas, sobretudo, no sentido 
que as composições poéticas constroem.

Ao finalizarmos a leitura desse poema, notamos que o diálogo que ele esta-
belece com o texto que lhe serve de epígrafe não se limita à ilustração da morte de 
um amigo apenas, mas se estende à dor da perda sentida pela mãe – nos dois casos, 
amiga dos poetas em questão –, e se estende ainda à dedicação dos versos, ao desejo 
de que os homenageados tenham conhecimento da composição e à crença cristã de 
que esses amigos estão “no céu”, nas “alturas”, onde o Senhor os chamou. Tantas 
possibilidades e comprovações de relação entre uma e outra publicação reforçam a 
ideia de que as epígrafes não estão nas composições machadianas apenas para nos 
indicar leituras, mas participam elas mesmas da composição elaborada do poeta e 
requerem do leitor um olhar cuidadoso para trazer à luz a maneira como um poema 
está escrito e inscrito no outro, como um poema é lido pelo outro e, consequente-
mente, pelo leitor.

Aspiração

Aspiração
A F. X. de Novaes

Qu’aperçois-tu, mon ame? Au fond, n’est-ce-pas Dieu?

Tu vais à lui . . . . . . . . . . . . . . .

V. de Laprade

Sinto que há na minha alma um vácuo imenso e fundo,
E desta meia morte o frio olhar do mundo
Não vê o que há de triste e de real em mim;
Muita vez, ó poeta, a dor é casta assim;
Refolha-se, não diz no rosto o que ela é,
E nem que o revelasse, o vulgo não põe fé

280 Id. ibid.
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Nas tristes comoções da verde mocidade,
E responde sorrindo à cruel realidade.

Não assim tu, ó alma, ó coração amigo;
Nu, como a consciência, abro-me aqui contigo;
Tu que corres, como eu, na vereda fatal
Em busca do mesmo alvo e do mesmo ideal.
Deixemos que ela ria, a turba ignara e vã;
Nossas almas a sós, como irmã junto a irmã,
Em santa comunhão, sem cárcere, sem véus.
Conversarão no espaço e mais perto de Deus.
(…)281

“Aspiração” é o primeiro poema das Crisálidas com dedicatória, “A F. X. de 
Novais”.282 Trata-se de Faustino Xavier de Novais (1820-1869), português radicado 
no Rio de Janeiro, jornalista, poeta e escritor, amigo pessoal de Machado e que veio a 
se tornar seu cunhado. Machado publica também nas Crisálidas um poema de Faus-
tino, intitulado “Embirração”, uma espécie de resposta-paródia à “Aspiração”. Tanto 
“Aspiração” quanto “Embirração” foram excluídos das Poesias completas. Além da 
publicação de 1864, apenas se tem notícia da publicação de “Aspiração” n’O Futuro 
de 1o de outubro de 1862.

A epígrafe escolhida para iluminar essa composição foi retirada do poema 
“Contre le repos”, do francês Victor de Laprade. A composição francesa é a quinta 
ode do volume publicado em 1840 sob o título Odes et poëmes. Machado escolheu 
o segundo e parte (talvez por isso o uso das reticências) do terceiro verso da décima 
segunda estrofe: “o que percebes tu, minha alma? No fundo não é Deus? / Tu vais 
a ele…”.283 A escolha por uma ode será a primeira pista sugerida pela epígrafe, uma 
vez que as odes são composições líricas que exaltam atributos de homens ilustres. 
Logo, poderíamos encaixar Faustino na categoria desses homens para os quais se 
escrevem odes. Assim, a própria escolha da epígrafe já constitui uma homenagem 
ao poeta português. Notaremos, no decorrer da leitura do poema, que não apenas a 
ida em direção a Deus ligará o poema e sua epígrafe, mas outros aspectos da própria 
composição lapradiana.

“Aspiração” tem 10 estrofes com número irregular de versos alexandrinos e 
rimas emparelhadas. Esse cuidado especial com os versos, tanto na métrica quanto 

281 Assis (1864, p. 65).

282 Mais à frente, o poema “As Rosas” será dedicado ao prefaciador do volume, Caetano Filgueiras.

283 Reis (2009, p. 302, nota de rodapé n. 7). No original: “qu’aperçois-tu, mon âme? Au fond, n’est-ce-pas Dieu? / Tu vais à lui…” 
(Assis, 1864, p. 65).



127

Audrey Ludmilla do Nascimento Miasso

na rima, reafirmará o discurso do eu poético nessa composição que talvez possamos 
chamar metapoema, por tratar do próprio labor do poeta. Já no primeiro verso do 
poema, na primeira estrofe, o eu poético se coloca como um sofredor, e se apropria 
da palavra “vácuo” adjetivando-a com os termos “imenso” e “fundo”, que amplificam 
o vazio de sua alma:

Sinto que há na minh’alma um vácuo imenso fundo,
E desta meia morte o frio olhar do mundo
Não vê o que há de triste e de real em mim;
Muita vez, ó poeta, a dor é casta assim;
Refolha-se, não diz no rosto o que ela é,
E nem que o revelasse, o vulgo não põe fé
Nas tristes comoções da verde mocidade,
E responde sorrindo à cruel realidade.284

No primeiro verso estabeleceremos o primeiro contato do poema com sua 
epígrafe por meio dos termos “minh’alma”, que estão na epígrafe como a interlocuto-
ra do eu poético lapradiano naquele verso. Tal “vácuo” será caracterizado no verso se-
guinte como uma “meia morte”. É como se o poeta fosse alguém já morto, destituído 
de vida, mas que ainda não morreu fisicamente. A “meia morte” será utilizada para 
mostrar aquilo que o mundo, com seu “frio olhar”, não vê no poeta. Esse mundo 
não vê o que nele, no poeta, há de “triste” e “real”. Assim, no terceiro verso do poema 
teremos construída a imagem de um poeta que sofre, que verdadeiramente sofre, que 
tem como sua realidade (atentemos para o uso do vocábulo “real” no terceiro verso) 
aquela “meia morte”, mas que não é visto como tal pelo mundo. Ainda que escreva 
versos doces e líricos, o poeta é constituído de tristeza. Na sequência, o eu poético 
falará da dor do poeta, que é disfarçada em seu rosto, “refolhada” pelo poeta, e re-
forçando a ideia de que o mundo não vê suas dores, o eu poético dirá no sexto verso 
que ainda que o poeta “revelasse” sua dor, o povo, o “vulgo”, não acreditaria em suas 
“tristes comoções”. A estrofe terminará acentuando o caráter de disparidade entre o 
que o poeta sente e o modo como é visto pelo mundo: “e responde sorrindo à cruel 
realidade”. Ora, parece-nos desumano que se responda com sorrisos à dor, à tristeza, 
à meia morte do outro.

Desse modo, podemos ler essa estrofe com duas lentes diferentes. A primeira 
enxergará a imagem já constituída pelo universo literário do poeta-fingidor. Parece 
natural que nos lembremos dos versos escritos por Fernando Pessoa quase um século 
depois em sua “Autopsicografia”: “o poeta é um fingidor / Finge tão completamente / 

284 Assis (1864, p. 65).
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Que chega a fingir que é dor / A dor que deveras sente. / E os que leem o que escreve, 
/ Na dor lida sentem bem (…)”.285 Assim, esse lugar do poeta fingidor parece estar 
instaurado no campo de composição poética dos autores de literatura. A segunda 
lente, por sua vez, nos trará uma espécie de crítica aos que leem versos, haja vista 
que eles enxergam nos poemas o que lá não está, enxergam doçura onde há tristeza, 
afagam-se na dor do outro. Esse viés de leitura também está nos versos de Pessoa, que 
mostra que aqueles que leem o que escrevem os poetas se sentem bem na dor lida.

Vimos, já na primeira estrofe, que o eu poético se identificará como poeta, dará 
a si esse título, que será estendido ao seu interlocutor na segunda estrofe. É na segun-
da estrofe que o eu poético nos revela o caráter íntimo de sua relação com o interlocu-
tor, por utilizar como vocativos para se referir a esse interlocutor os termos “ó alma”, 
“ó coração amigo”, além, evidentemente, do pronome pessoal da segunda pessoa do 
singular, “tu”, que marca ainda mais fortemente a proximidade com o “eu” poético:

Não assim tu, ó alma, ó coração amigo;
Nu, como a consciência, abro-me aqui contigo;
Tu que corres, como eu, na vereda fatal
Em busca do mesmo alvo e do mesmo ideal.
Deixemos que ela ria, a turba ignara e vã;
Nossas almas a sós, como irmã junto a irmã,
Em santa comunhão, sem cárcere, sem véus.
Conversarão no espaço e mais perto de Deus.286

Esse caráter de intimidade nos é também revelado no segundo verso da estro-
fe, pois o eu poético se propõe a abrir-se com o amigo, despido de qualquer respaldo, 
“nu”. No terceiro verso percebemos que há igualdade entre o eu poético e seu inter-
locutor. Tal igualdade será marcada pelo uso da conjunção “como”: “tu que corres, 
como eu, na vereda fatal”. A conjunção no verso revela uma relação horizontal entre 
os dois poetas, o eu poético e o interlocutor. Logo, poeta e interlocutor dividem o 
mesmo espaço e compartilham as mesmas dores. Seu interlocutor é também poeta, 
como o era Faustino. O eu poético insere-o nesse caminho, “vereda”, que não é tran-
quilo e alegre, mas fatal, os levará a morte. Daí para o fim da estrofe, o eu poético 
convidará o interlocutor para que deixem que aquele mesmo mundo que respondia 
“sorrindo à cruel realidade” na primeira estrofe ria deles agora. Estes que riem serão 
aqui denominados “a turba ignara e vã”. Podemos entender que essa denominação 

285 Moisés (1998, p. 52). Não pretendemos de modo algum indicar qualquer influência de um poeta no outro, de Machado em 
Pessoa, apenas nos servimos da composição pessoana para ilustrar como a imagem do poeta que sofre, mas que finge não sofrer, se 
constitui num lugar-comum do fazer poético.

286 Assis (1864, p. 66).
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ressalta o olhar da segunda lente, proposto na estrofe anterior, da constituição de 
leitores que não veem o que realmente há nos poemas e que os leem como mero 
deleite. Esse convite para desconsiderar os risos da “turba ignara e vã” será explicado 
nos três últimos versos, nos quais o eu poético conta que haverá um momento em 
que a alma dele e do amigo, “a sós, como irmã junto a irmã, / Em santa comunhão, 
sem cárcere, sem véus, / Conversarão no espaço e mais perto de Deus”. Desses versos 
podemos destacar a terceira menção ao vocábulo “alma”, de modo que poderíamos 
identificar o labor poético como algo intrínseco ao poeta, algo que está mesmo em 
sua alma. Além disso, novamente a proximidade entre ele e o seu interlocutor será 
afirmada, já que haverá uma “comunhão santa” de almas e essas almas são “como 
irmã junto a irmã”. A nudez do segundo verso da estrofe será também retomada no 
penúltimo verso, pois suas almas estão “sem véus”, ou seja, sem qualquer elemento 
que impossibilite uma entrega por completo. Por fim, o último verso retomará a 
hipótese de que não são todos os que entendem a dor inscrita no poema, mas apenas 
aqueles que fazem versos. Grosso modo, do quinto verso em diante, dessa segunda 
estrofe, o que o eu poético faz é tranquilizar seu interlocutor, pois ainda que haja 
quem ria (por desentendimento) de suas composições, há quem, poeta como ele, 
entenda-as e haverá um momento em que poderão compartilhar essas angústias, “no 
espaço e mais perto de Deus”.

É na segunda estrofe que temos a primeira aproximação da poesia às coisas 
divinas. É “mais perto de Deus” que os poetas poderão falar de sua poesia “sem véus”, 
nus, e na condição de almas, o que nos leva a pensar que esse momento apenas se 
dará após a morte. Essa vida do poeta após a morte estará também na estrofe seguin-
te, que também traz Deus para a vida dos poetas:

Deus quando abre ao poeta as portas desta vida
Não lhe depara o gozo e a glória apetecida;
Tarja de luto a folha em que lhe deixa escritas
A suprema saudade e as dores infinitas.
Alma errante e perdida em um fatal desterro,
Neste primeiro e fundo e triste limbo do erro, 
Chora a pátria celeste, o foco, o centro, a luz,
Onde o anjo da morte, ou da vida, o conduz
No dia festival do grande livramento;
Antes disso, a tristeza, o sombrio tormento,
O torvo azar, e mais, a torva solidão,287

287 Id. ibid., p. 66.
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Na terceira estrofe, as tristezas da vida do poeta são postas como um destino 
do qual seria impossível escapar. Os quatro primeiros versos mostram que ao dar 
vida aos poetas, Deus “não lhe depara o gozo e a glória apetecida”, mas o “luto”, a 
“saudade” e as “dores infinitas”. A “alma” volta a figurar no poema no quinto verso, 
dessa vez, “alma errante e perdida” que está no “primeiro e fundo e triste limbo do 
erro”. Esse “limbo fundo” faz com que retomemos, a princípio, o “vácuo fundo”, 
do primeiro verso da primeira estrofe, assim como é possível retomar, no “fatal des-
terro”, a “fatal vereda” do terceiro verso da segunda estrofe. Além disso, o limbo de 
que tratamos aqui é fortemente caracterizado, é o “primeiro e fundo e triste”. Essa 
caracterização não se dá apenas pelo numeral adjetivado, pelos adjetivos ou pela 
conjunção aditiva “e”, ela se dá, sobretudo, pela retomada de leitura que faz d’A 
divina comédia (1472), de Dante Alighieri. Na obra do poeta italiano o primeiro 
círculo é o limbo, para onde vão os virtuosos pagãos. Assim como a vida dos poetas 
pintada até aqui pelo eu poético machadiano, o limbo na obra de Dante é um lugar 
escuro e cheio de dor. É nele que está o “Castelo da Ciência Humana” com sete 
muralhas, divididas em dois grupos: o “Trivium” (lógica, gramática e retórica) e o 
“Quadrivium” (aritmética, astronomia, geometria e música), em volta do castelo 
está o “Rio Eloquência”. Desse modo, parece lógico que o eu poético de “Aspiração” 
tenha colocado a si e ao seu interlocutor, enquanto poetas, nesse limbo, ao lado do 
próprio Dante, que, ficcionalizado em sua A divina comédia, encontra no mesmo 
lugar nomes de referência na literatura clássica: Virgílio, Horácio, Homero, Ovídio 
e Lucano. Estabelecido esse diálogo com a obra dantesca, podemos levantar a hipó-
tese de que, ao colocar o poeta nesse limbo habitado por homens tão ilustres, além 
de enaltecer o lugar que o poeta ocupa, e que aqui estendemos ao interlocutor do 
eu poético e ao homem ao qual esses versos foram dedicados – Faustino Xavier de 
Novais –, o eu poético reforça, portanto, a posição já anunciada na escolha de uma 
ode para lhe servir de epígrafe. Assim como a ode é escrita para aclamar homens 
ilustres, esses homens ilustres das letras habitam o limbo de Dante, e, por extensão, 
Faustino está lado a lado com os aclamados na ode e com os habitantes do limbo.

Na sequência da terceira estrofe aparece a figura do “anjo da morte, ou da vida” 
que conduzirá o poeta ao livramento, e o eu poético encerra a estrofe mostrando que, 
“antes disso”, antes do dia do “livramento”, a vida do poeta será apenas “tristeza”, 
“torvo azar, e mais, a torva solidão”. Esses versos, portanto, retomam a hipótese le-
vantada na estrofe anterior de que apenas após a morte, “mais perto de Deus”, como 
diria o último verso da segunda estrofe, será possível aos poetas uma vida melhor.

O tom cristão permanecerá na quarta estrofe, e será, talvez, levado ao extremo:

Embaciam-lhe na alma o espelho da ilusão.
O poeta chora e vê perderem-se esfolhadas
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Da verde primavera as flores tão cuidadas;
Rasga, como Jesus, no caminho das dores,
Os lassos pés; o sangue umedece-lhe as flores
Mortas ali, — e a fé, a fé mãe, a fé santa,
Ao vento impuro e mau que as ilusões quebranta,
Na alma que ali se vai muitas vezes vacila…288

No quarto verso, o eu poético apresenta seu choro por ver a “verde primavera 
as flores tão cuidadas” se perderem desfolhadas (“esfolhadas”, escolha possível por 
conta da métrica) pelo chão e iguala os “lassos pés” dos poetas aos de Jesus: “rasga, 
como Jesus, no caminho das dores, / Os lassos pés (…)”. Como fizera na segunda 
estrofe, o eu poético se apropria da conjunção “como” para estabelecer a igualdade, 
dessa vez não com seu interlocutor, mas dos poetas com Jesus, das dores dos poetas 
com as dores sofridas por Jesus no que hoje a Igreja Católica revive como a via-sacra 
(“o caminho das dores”) percorrida por Jesus até a cruz. Ao igualar as dores dos poetas 
à dor de Jesus, além de elevá-las a uma potência divina, o eu poético dá lugar especial 
aos poetas. Com Jesus morto na cruz, morreu “a fé, a fé mãe, a fé santa”, noção esten-
dida às flores mortas do poeta. E novamente temos, no último verso, a “alma” desse 
poeta que é poeta inclusive de alma, isto é, no íntimo do seu ser, no que há de mais 
subjetivo em si. Desse modo, seria possível aproximar o poeta, e também a poesia, 
das coisas divinas, sem eles, a “fé” também morreria.289

A partir dessa estrofe podemos estabelecer um ponto de intersecção com o 
poema que lhe serviu de epígrafe. “Contre le repos” é uma ode que incita, possivel-
mente um poeta, a aventurar-se, a se entregar na escrita e a ir a Deus. O eu poético, 
nos dois primeiros versos da quarta estrofe, se coloca como o instinto que fará com 
que seu interlocutor cresça em força, sabedoria e beleza: “sou o instinto que te convida 
para fora de si mesmo, / Se você quer crescer em força, sabedoria e beleza”.290 Quem 
cresceu dessa maneira, segundo o Evangelho de Lucas, segundo capítulo, versículo 
52, foi Jesus: “Jesus crescia em sabedoria, e em idade, e em graça diante de Deus, e 
dos homens”.291 Desse modo, tanto o eu poético lapradiano quanto o machadiano 
aproximam seus objetos de Jesus e, consequentemente, da fé cristã.

A quinta estrofe será quase que totalmente dedicada a estabelecer oposições ao 
que é a vida do poeta:

288 Id. ibid., p. 67.

289 Parece-nos que essa composição machadiana é ainda influenciada pela visão romântica do poeta expressa no seu primeiro texto 
de crítica, do qual já tratamos brevemente, “A poesia” (1856).

290 No original: “suis l’instinct qui t’invite à sortir de toi-même, / Si tu veux croître en force, en sagesse, en beauté” (Laprade, 
1843, p. 170, tradução nossa). 

291 Lucas 52, 2.
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Oh! Feliz o que pode, alma alegre e tranquila,
A esperança vivaz e as ilusões floridas,
Atravessar cantando as longas avenidas
Que levam do presente ao secreto porvir!
Feliz esse! Esse pode amar, gozar, sentir,
Viver enfim! A vida é o amor, é a paz,
É a doce ilusão e a esperança vivaz;
Não esta do poeta, esta que Deus nos pôs
Nem como inútil fardo, antes como um algoz.292

Assim, para o eu poético, é feliz aquele com a “alma [novamente ela] alegre 
e tranquila”, diferente da alma do poeta; com as “ilusões floridas”, como não foi a 
ilusão do poeta na estrofe anterior, esfolhada; que atravessa “cantando”, ao passo que 
o poeta, como na terceira estrofe, chora; que pode “gozar”, ao contrário do poeta, 
que também naquela terceira estrofe fora privado do gozo por Deus; e conclui: “vi-
ver enfim! A vida é o amor, é a paz”. Esse viver se opõe à “meia morte” do segundo 
verso da primeira estrofe. O poeta não vive uma meia vida, mas uma “meia morte”, 
é privado até mesmo da vida, de viver. A ideia de destino trazida na terceira estrofe, 
como aquele do qual é impossível escapar, uma vez que lhe fora imposto por Deus, 
permanece aqui, pois todos esses elementos que o eu poético aponta em contrapo-
sição aos apontados anteriormente como pertencentes à vida do poeta, “Deus nos 
pôs”. Tal destino é para o poeta mais que “inútil fardo”, faz dele “como um algoz”. A 
escolha do vocábulo fardo colabora com a hipótese de destino impressa nos versos.

Os anseios do poeta serão tratados na sexta estrofe, o “almejado ideal” identi-
ficado como a “sede de luz” e a “fome de amor”:

O poeta busca sempre o almejado ideal…
Triste e funesto afã! Tentativa fatal!
Nesta sede de luz, nesta fome de amor,
O poeta corre à estrela, à brisa, ao mar, à flor;
Quer ver-lhe a luz na luz da estrela peregrina,
Quer-lhe o cheiro aspirar na rosa da campina,
Na brisa o doce alento, a voz na voz do mar,
Ó inútil esforço! Ó ímprobo lutar!
Em vez da luz, do aroma, ou do alento ou da voz,
Acha-se o nada, o torvo, o impassível algoz!293

292 Assis (1864, p. 67).

293 Id. ibid., p. 67-68.
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Observemos que a escolha pelos termos “sede” e “fome” imprimem uma ne-
cessidade vital. Todavia, já no segundo verso descobrimos que o empenho nessa bus-
ca será falho e pela terceira vez algo que se relaciona ao poeta será “fatal”: “triste e fu-
nesto afã! Tentativa fatal”. Serão apresentados nessa estrofe elementos característicos 
da poesia, que são, por sua vez, usados pelo poeta na tentativa de sanar aquilo que lhe 
falta: “o poeta corre à estrela, à brisa, ao mar, à flor”. Na busca pela luz, se utilizará da 
estrela; como flor, terá o aroma da “rosa da campina”; “na brisa o doce alento (…)”; 
e sua voz será a “voz do mar”. E ao final da estrofe o eu poético volta a enfatizar que 
tal empenho é inútil: “ó inútil esforço! Ó ímprobo lutar!”. Em vez daquilo que bus-
cava, “em vez da luz, do aroma, ou do alento ou da voz, / Acha-se o nada, o torvo, o 
impassível algoz!”. Se o poeta é aquele que foi privado de necessidades vitais, a sede 
e a fome, ele se configura tão desumano quanto pode ser caracterizado um “algoz”, 
termo que também encerrava a estrofe anterior.

A sétima e oitava estrofes podem ser lidas em conjunto e constituem questio-
namentos acerca da ventura e do amor.

Onde te escondes, pois, ideal da ventura?
Em que canto da terra, em que funda espessura
Foste esconder, ó fada, o teu esquivo lar?
Dos homens esquecido, em ermo recatado,
Que voz do coração, que lágrima, que brado
Do sono em que ora estás te virá despertar?

A esta sede de amar só Deus conhece a fonte?
Jorra ele ainda além deste fundo horizonte
Que a mente não calcula, e onde se perde o olhar?
Que asas nos deste, ó Deus, para transpor o espaço?
Ao ermo do desterro inda nos prende um laço:
Onde encontrar a mão que o venha desatar?294

Na sétima estrofe, o eu poético busca pela ventura, escondida pela fada; na 
oitava, a busca é pelo amor, o qual ele relaciona já no primeiro verso à Deus: “a esta 
sede de amar só Deus conhece a fonte?”. E tal amor é tão grande que “jorra (…) além 
deste fundo horizonte”. E a estrofe se encerra no questionamento de onde se pode 
encontrar a mão que desate o laço que ainda une o poeta ao “ermo do desterro”. 

As estrofes finais estreitarão os laços entre o eu poético e Deus:

294 Id. ibid., p. 67.
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Creio que só em ti há essa luz secreta,
Essa estrela polar dos sonhos do poeta,
Esse alvo, esse termo, esse mago ideal;
Fonte de todo o ser e fonte da verdade,
Nós vamos para ti, e em tua imensidade
É que havemos de ter o repouso final.

É triste quando a vida, erma, como esta, passa;
E quando nos impele o sopro da desgraça
Longe de ti, ó Deus, e distante do amor!
Mas guardemos, poeta, a melhor esperança:
Sucederá a glória à salutar provança:
O que a terra não deu, dar-nos-á o Senhor!295

Essas estrofes imprimem uma ideia de que os anseios dos poetas só são rea-
lizáveis ao encontrar Deus, como já haviam adiantado a segunda e terceira estrofes, 
por meio do estar “mais perto de Deus” e do “livramento”, respectivamente. A luz da 
sexta estrofe também está impressa aqui, por meio da “luz secreta” e da “estrela polar”, 
termos do primeiro e do segundo versos da nona estrofe, bem como os demais anseios 
do poeta: “esse alvo, esse termo, esse mago ideal”. O “repouso final”, que o eu poético 
anuncia no último verso da nona estrofe, só é possível de ser encontrado naquele 
que é, no quarto verso, “fonte de todo o ser e fonte da vida”, e o eu poético anuncia, 
no quinto verso da mesma estrofe, incluindo seu interlocutor nesse caminho, que 
“nós vamos para ti”. Fica bastante evidente a relação desse verso com o verso final da 
epígrafe: “tu vais a ele…”.296 Não bastasse, o quarto verso da nona estrofe também re-
monta a uma passagem bíblica impressa no sexto versículo do décimo quarto capítulo 
do Evangelho de João: “respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida: 
ninguém vem ao Pai, senão por mim”.297 A “fonte de todo o ser e fonte da verdade” 
de que fala o eu poético pode ser, dessa maneira, por meio do versículo bíblico, en-
tendida como Deus. Isso se confirmará na última estrofe do poema, pois o eu poético 
mostra que a vida triste e erma que levam os poetas os afasta de Deus: “longe de ti, ó 
Deus, e distante do amor!”. Por meio desse terceiro verso da décima estrofe podemos 
responder o questionamento levemente retórico feito pelo eu poético no primeiro 
verso da oitava estrofe: “a esta sede de amar só Deus conhece a fonte?”. A fonte do 
amor, para o eu poético, é Deus, longe Dele está também distante do amor. No 

295 Id. ibid., p. 67.

296 Id. ibid., p. 65.

297 João 14, 6.
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quarto verso da estrofe derradeira, pela primeira vez, o eu poético chamará seu inter-
locutor de “poeta”, como na segunda estrofe, em que aconselhou que deixassem que a 
“turba ignara e vã” risse de seus versos, já que mais tarde poderiam compartilhar suas 
angústias “(…) no vasto espaço e mais perto de Deus”; aqui, aconselha que guardem 
a “melhor esperança”, pois após a provação virá a glória, “sucederá a glória à salutar 
provança”, e encerra o poema: “o que a terra não deu, dar-nos-á o Senhor!”. Assim, 
mais uma vez o eu poético não espera que seu labor seja reconhecido ou entendido 
na vida terrena, mas na vida eterna, aquela dada pelo Senhor. 

Além das diversas retomadas do vocábulo “alma”, a epígrafe dialoga com o 
poema no sentido de que “no fundo” o que a alma do poeta vê é Deus, tanto na 
composição francesa quanto na brasileira. Ademais, o eu poético de uma e de outra 
propõe que se siga o caminho que leva a Deus. Em Laprade: “tu vais a ele”; em Ma-
chado: “nós vamos para ti”. Portanto, a escolha por essa epígrafe parece não ter sido 
feita apenas pelo fato de ela ser uma ode, como apontamos no início, mas talvez, 
sobretudo, pelo fato de propor o mesmo caminho que o eu poético, que intitula a si 
e ao seu interlocutor poeta, aponta como sendo o único capaz de satisfazer e de trazer 
glória para a vida daquele que é poeta. De tal modo que Faustino, enquanto poeta, 
tem traçado no poema que lhe é dedicado, e já na sua epígrafe, o caminho que deve 
seguir para ter seus anseios de poeta alcançados.

Os arlequins

Os arlequins
Sátira

Que deviendras dans 

l’éternité l’âme d’un

homme qui a fait 

Polichinelle toute sa vie?

Mme. de Staël

 Musa, depõe a lira!
Cantos de amor, cantos de glória esquece!
 Novo assunto aparece
Que o gênio move e a indignação inspira.
 Esta esfera é mais vasta,
E vence a letra nova a letra antiga!
 Musa, toma a vergasta,
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 E os arlequins fustiga!
 Como aos olhos de Roma,
— Cadáver do que foi, pávido império
 De Caio e de Tibério, —
O filho de Agripina ousado assoma;
 E a lira sobraçando,
Ante o povo idiota e amedrontado,
 Pedia, ameaçando,
 O aplauso acostumado;
  (…)298

Ocupando o lugar de décima sétima poesia das Crisálidas, “Os arlequins” se 
constitui, segundo Machado em indicação logo após o título, numa sátira. Em nota 
para o poema tecida no final do livro, Machado esclarece que não se trata de uma 
“sátira pessoal”, mas de um gênero que abrange “todas as cenas políticas”. É também 
na nota que podemos (já) notar o tom de composição do poema. Lemos na nota:

Esta poesia foi recitada no Clube Fluminense, num sarau lite-
rário. Pareceu então que eu fazia sátira pessoal. Não fiz. A sátira 
abrange uma classe que se encontra em todas as cenas políti-
cas, — é a classe daqueles que, como se exprime um escritor, 
depois de darem ao povo todas as insígnias da realeza, quiseram 
completar-lha, fazendo-se eles próprios os bobos do povo.299

A aproximação dos políticos aos “bobos do povo” será percebida e trabalhada 
durante todo o poema, o qual é composto de oitenta versos divididos em dez estrofes 
de oito versos cada, de modo que todos os versos pares de cada estrofe, com exceção 
do oitavo verso, serão decassílabos, e os demais, hexassílabos. Com relação às rimas, 
rimarão o primeiro e o quarto versos, o segundo e o terceiro, o quinto e o sétimo, e 
o sexto e o oitavo versos. Assim, se dividíssemos as oitavas em duas quadras, teríamos 
uma quadra de rimas interpoladas (ou opostas) e uma de rimas alternadas, respectiva-
mente. Essa divisão das oitavas é possível mesmo no campo interpretativo, os quartos 
versos de todas as estrofes se encerram ou com ponto-final, ou com ponto e vírgula, o 
que marca não só a divisão da estrofe, mas o tratamento que se dará na segunda parte 
a algo que fora anunciado na primeira. Todo esse cuidado na estrutura do poema se 

298 Assis (1864, p. 81).

299 Id. ibid., p. 169.
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refletirá, como veremos, na escolha vocabular para tratar do tema, que traz termos 
como “chamejante”, “portentoso”, “néscia” etc.

Não é possível afirmar a data de composição desse poema, todavia, somos 
instigados a inferir que ele seja de 1864, como consta nas Crisálidas, somando a isso 
o fato de ele ter sido declamado, segundo notícia do Diário do Rio de Janeiro de 6 
de abril de 1864, no Sarau Literário do Clube Fluminense (informação que também 
está na nota do poema) de 4 de abril de 1864. Não tivemos notícia de outra publi-
cação desse poema, o qual fora excluído da seleção para as Poesias completas. Além 
da informação da linha textual que seguirá (a sátira) e do ano, o poema conta com 
epígrafe que, segundo o autor, seria de autoria de Madame de Staël.300 A romancista 
francesa tem duas obras n’A biblioteca de Machado de Assis (2001), a saber, Corinne 
ou l’Italie (s/d) e De la littérature considérée dans ses rapports avec les instituitions socia-
les par (…) (1860). Não encontramos a epígrafe machadiana – “o que se tornará na 
eternidade a aula dum homem que fez Polichinelo toda sua vida?”301 – nessas obras 
de Staël nem em outras. Todavia, encontramos um excerto semelhante, atribuído à 
francesa em obra de A. Boniface e J. Janin, Une lecture par jour, nouvelles leçons de 
litterature, historiques, morales et religieuses (1839). Como o título anuncia, a obra de 
Boniface e Janin traz uma lição de literatura, história, moral, ou religião por dia. Há a 
data de morte de autores célebres, trechos de obras e até uma pequena discussão sobre 
algum tema. Para o dia 4 de fevereiro, a lição trazia a lembrança da morte de Charles-
-François Mazurier, em 1828. Mazurier era um dançarino e imitador francês, dentre 
suas atuações estava a imitação do polichinelle. Para homenagear Mazurier, a lição traz 
versos intitulados “Polichinelle”, de Antoine-Vincent Arnalt, e na sequência discor-
rerá sobre o polichinelle. É nessa explicação sobre o polichinelle que encontramos as 
palavras atribuídas à Staël: “o que será na eternidade de um homem que fez Polichi-
nelo durante sessenta anos de sua carreira?”.302 Colocando essas palavras ao lado das 
usadas por Machado em sua epígrafe, notamos que, apesar de o sentido das palavras 
em conjunto ser praticamente o mesmo, o brasileiro altera as palavras da francesa e 
adiciona certa intensidade a elas ao incluir “l’âme”, a alma. Além disso, os sessenta 
anos de carreira será ampliado para toda a vida.

300 Anne-Louise Germaine Necker, baronesa de Staël-Holstein (1766-1817), romancista francesa iluminista, autora de obras 
como Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau (1788), Delphine (1802), Corinne ou l’Italie (1807) e outros. Mme. de Staël 
é citada ainda no conto “Questão de vaidade” (1864-1865) e no romance Ressurreição (1872), e nessas duas referências são atribuídas 
à romancista francesa frases não encontradas em suas obras. Por fim, em Esaú e Jacó (1904), Mme. de Staël é retomada pelo retrato 
de Corina, sua personagem em Corinne ou l’Italie.

301 Reis (2009, p. 310, nota de rodapé n. 10). No original: “que deviendras dans l’éternité l’âme d’um homme qui a fait Polichi-
nelle toute sa vie?” (Assis, 1864, p. 81).

302 No original: “quelle sera dans l’éternité, [dit elle], la part d’un homme qui a fait Polichinelle durant soixante années de as 
carrière?” (Boniface; Janin, 1839, p. 40, tradução nossa).
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Trabalhando ainda com a lição do dia quatro de fevereiro, pode ser também 
dela que Machado retirara o título para seu poema. Um pouco depois do excerto de 
Staël, ainda no mesmo parágrafo, Boniface e Janin informam o leitor que o polichinelle 
é um personagem tão importante para as farsas napolitanas quanto o arlequim para 
as venezianas. Este seria o personagem que, no Brasil, ficou popularmente conhecido 
como o “bobo da corte”. Assim, polichinelle e arlequim se aproximam pelo grau de 
importância nas farsas e se aproximarão, como veremos, por outras características da-
queles que Machado toma como objeto de seu poema, os “bobos do povo”.

O poema se inicia com o eu poético estabelecendo a musa como sua interlocu-
tora e empregando imperativo para que ela deponha a lira, já que um “novo assunto 
aparece” e, portanto, os “cantos de amor, cantos de glória (…)” devem ser esquecidos:

Musa, depõe a lira!
Cantos de amor, cantos de glória esquece!
 Novo assunto aparece
Que o gênio move e a indignação inspira.
 Esta esfera é mais vasta,
E vence a letra nova a letra antiga!
 Musa, toma a vergasta,
 E os arlequins fustiga!303

O assunto da composição já aparece, no quarto verso, como assunto que não 
será dos mais louvados, pois “indignação inspira”, e talvez por isso a musa devesse 
esquecer a glória. Ainda com relação ao “novo assunto”, o eu poético dirá que ele, a 
“letra nova”, vence os antigos assuntos da lira da musa, a “letra antiga”. E no sétimo 
verso, voltando a fazer a musa de sua interlocutora e novamente usando do impera-
tivo, ordena que ela afugente os arlequins.

Na segunda estrofe o eu poético trará a figura dos imperadores romanos, os 
três primeiros até então descobertos: Caio Júlio César Otaviano Augusto (imperou 
de 27 a.C. a 14 d.C.), Tibério (imperou de 14 a 37 d.C.) e “o filho de Agripina”, que 
será nomeado na estrofe seguinte, Calígula (imperou de 37 a 41 d.C.). Por trazer a 
figura desses imperadores que têm em comum a repressão ao povo, é a partir dessa es-
trofe que o leitor terá mais certeza de que o poema terá como objeto aqueles envolvi-
dos na política, é esse o “novo assunto”, a “letra nova”, anunciados na estrofe anterior:

 Como aos olhos de Roma,
— Cadáver do que foi, pávido império

303 Assis (1864, p. 81-82).
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 De Caio e de Tibério, —
O filho de Agripina ousado assoma;
 E a lira sobraçando,
Ante o povo idiota e amedrontado,
 Pedia, ameaçando,
 O aplauso acostumado;

 E o povo que beijava
Outrora ao deus Calígula o vestido,
 De novo submetido
Ao régio saltimbanco o aplauso dava.
 E tu, tu não te abrias,
Ó céu de Roma, à cena degradante!
 E tu, tu não caías,
 Ó raio chamejante!304

O “filho de Agripina” (neta de Júlio César e mãe de Calígula) é adjetivado 
como “ousado” e será aquele que assomará Roma. A lira deposta pela musa na pri-
meira estrofe aparece nessa segunda sobraçada pelo imperador que pedia “ante o 
povo idiota e amedrontado / (…) / O aplauso acostumado”. Observemos dois pontos 
importantes. O primeiro deles se refere ao povo, que é caracterizado como “idiota” 
e “amedrontado”. Tal medo será justificado no sétimo verso, quando o eu poético 
conta que tais aplausos eram pedidos sob ameaça: “pedia, ameaçando”. Além disso, 
parece ser costumeira a prática da ameaça para exigir os aplausos, já que se tratava de 
um “aplauso acostumado”. O segundo ponto importante trata do lugar em que a lira 
está: debaixo dos braços do imperador. Assim, ele não domina apenas o povo, mas a 
própria lira, não é mais a ela que o povo aplaude, mas a ele. É ainda possível entender 
a lira aqui, metaforicamente, como a própria poesia.

A terceira estrofe será composta quase que como uma continuidade da segun-
da, ainda tratando do império de Calígula, agora nomeado. A submissão do povo 
será marcada no primeiro e segundo versos, por meio do ato de beijar o vestido do 
imperador que, por sua vez, no quarto verso será novamente aplaudido, mas, agora, 
tal qual o saltimbanco, contudo, um “régio saltimbanco”. Essa será a primeira apro-
ximação no poema da figura dos políticos à figura do palhaço, ao bobo, ao arlequim, 
ao saltimbanco, ou, retomando a epígrafe, ao polichinelle. A partir do quinto verso 
essa cena será mostrada com desdém, haja vista que o “céu de Roma” não se abria à 
“cena degradante” e o “raio chamejante” dele não caía. Vale lembrar nesse momento 

304 Id. ibid., p. 82.
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a nota que Machado teceu ao poema, pois nela o poeta nos conta que se trata de uma 
sátira à cena política, tal qual aparece nesse final da estrofe.

Seguindo no poema, a quarta estrofe falará de como o povo é iludido pelo 
“engenho portentoso” dos homens da política:

 Tal na história que passa
Neste de luzes século famoso,
 O engenho portentoso
Sabe iludir a néscia populaça;
 Não busca o mal tecido
Canto de outr’ora; a moderna insolência
 Não encanta o ouvido,
 Fascina a consciência!305

Mais uma vez o povo é adjetivado como aquele que ignora o que realmente 
está se passando, trata-se da “néscia populança”. Além disso, no segundo verso da 
estrofe há uma referência clara ao Iluminismo do século XVIII, já que o século é 
denominado “de luzes”. Dessa maneira, podemos inferir que apesar do discurso ilu-
minista de liberdade, igualdade e fraternidade e da proposta de mobilização da razão, 
o povo ainda era iludido pelos discursos políticos. No final da estrofe, o eu poético 
novamente fará a oposição entre a lira, o “canto de outr’ora”, e a política, a “moderna 
insolência”. Diferente da lira, a política “não encanta o ouvido”, entretanto, “fascina 
a consciência”.

Alcançando o final da primeira metade do poema, a quinta estrofe tratará da 
postura do homem da política, com “aspecto vistoso / O olhar seguro, altivo e pe-
netrante”, características que até parecem boas, não fosse “certo ar arrogante / Que 
impõe aparências de assombroso”:

 Vede; o aspecto vistoso,
O olhar seguro, altivo e penetrante,
 E certo ar arrogante
Que impõe com aparências de assombroso;
 Não vacila, não tomba,
Caminha sobre a corda firme e alerta:
 Tem consigo a maromba
 E a ovação é certa.

305 Id. ibid., p. 82-83.
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 Tamanha gentileza,
Tal segurança, ostentação tão grande,
 A multidão expande
Com ares de legítima grandeza.
 O gosto pervertido
Acha o sublime neste abatimento,
 E dá-lhe agradecido
 O louro e o monumento.306

A imagem desse homem, construída aqui, parece ilustrar perfeitamente o im-
perador que imaginamos ao ler a segunda e terceira estrofes. Nos últimos versos 
dessa quinta estrofe, o homem da política será novamente aproximado da figura do 
palhaço, que, caminhando “sobre a corda firme”, “não vacila, não tomba / (…) / Tem 
consigo a maromba / E a ovação é certa”. Assim, são dadas ao homem da política 
atividades próprias do palhaço, que é aquele que originalmente se equilibra sobre a 
corda com a ajuda da maromba (uma espécie de vara que ajuda nesse equilíbrio) e 
que é ovacionado pelo público no final do feito. Atentemo-nos ainda para a dupla 
significação do vocábulo “maromba”, que, além de ser a vara que auxilia no equilí-
brio, pode, ainda, significar malandragem.

A sexta estrofe parece também uma continuidade da quinta, tal qual aponta-
mos com relação à terceira. Nela será dada a impressão do povo, “a multidão”, acerca 
da imagem construída na estrofe anterior. Outra vez o povo, com o “gosto perverti-
do” (corrompido), julgará os feitos como dignos de “louro” e verá o “sublime” onde 
há “abatimento”. Assim, a estrofe caminha no mesmo sentido que o poema tem cons-
truído até então, um povo ignaro. Tal qual era néscia a populança em “Aspiração”.

Como é comum nos discursos políticos, a sétima estrofe fala dos trabalhos 
realizados por esses homens, que acabam por construir um “manto de retalhos” “do 
saber” e “da virtude”, e é por meio desse manto tecido que aquela “consciência” fasci-
nada no oitavo verso da quarta estrofe será, tal qual a “populança” também na quarta 
estrofe, mais uma vez iludida:

 Do saber, da virtude,
Logra fazer, em prêmio dos trabalhos,
 Um manto de retalhos
Que a consciência universal ilude.
 Não cora, não se peja
Do papel, nem da máscara indecente,

306 Id. ibid., p. 83.
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 E ainda inspira inveja
 Esta glória insolente!307

O uso do verbo iludir repetidamente ao longo do poema marca a caracterís-
tica de falsidade atribuída aos homens da política, falsidade que será acentuada pelo 
“papel” (aquele que tem papel é o artista, fingidor por excelência) e pela “máscara 
indecente” presentes no sexto verso da estrofe. O eu poético nos dirá que os homens 
da política não se envergonham desse “papel” e dessa “máscara” e que, contraditoria-
mente, acabam ainda causando inveja nos demais pela “glória”, mesmo que “insolen-
te”, que desfrutam.

Na oitava estrofe o eu poético situará a questão no tempo e dirá que ela “já 
vem de longe; e de remotos dias”, talvez até mesmo de antes de Cristo, com os impe-
radores romanos trazidos na segunda estrofe:

 Não são contrastes novos;
Já vem de longe; e de remotos dias
 Tornam em cinzas frias
O amor da pátria e as ilusões dos povos.
 Torpe ambição sem peias
De mocidade em mocidade corre,
 E o culto das ideias
 Treme, convulsa e morre.308

Esses “contrastes”, como o eu poético nomeia no primeiro verso, fazem “cin-
za fria” do “amor da pátria” e das “ilusões dos povos”. A “ambição” por aquela 
“glória insolente” correrá toda a mocidade, “de mocidade em mocidade corre”, e 
gradativamente acabará com o “culto das ideias”. Podemos interpretar esse culto 
como o culto ao conhecimento. Além disso, o movimento gradativo que aponta-
mos acontece no último verso da estrofe: “treme, convulsa e morre”. Era comum 
naquele século que escritores e jornalistas se candidatassem à vida política e, assim, 
abandonassem aos poucos a lira. É possível inferir que o “culto das ideias” que aqui 
morre esteja relacionado aos jovens escritores que se embrenhavam na vida política 
iludidos por alguma glória e inspirados no amor à pátria que antes cantavam, mas 
que agora é cinza fria.

A penúltima estrofe se inicia com um questionamento: “que sonho apetecido 
/ Leva o ânimo vil a tais empresas?”:

307 Id. ibid., p. 84.

308 Id. ibid., p. 84.
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 Que sonho apetecido
Leva o ânimo vil a tais empresas?
 O sonho das baixezas:
Um fumo que se esvai e um vão ruído;
 Uma sombra ilusória
Que a turba adora ignorante e rude;
 E a esta infausta glória
 Imola-se a virtude.309

Que sonho seria esse que levaria um homem a agir, como mostrou a quinta 
estrofe, como o palhaço que se equilibra sobre a corda? A resposta vem no ter-
ceiro verso: “o sonho das baixezas”. E esse sonho será caracterizado como algo 
passageiro e irreal nos dois versos seguintes, ele será “um fumo que se esvai”, “um 
vão ruído”, “uma sombra ilusória”. Três coisas que têm fim: o fumo, o ruído e a 
sombra, os dois últimos ainda adjetivados com termos que acabam por aumentar 
o caráter de instabilidade dessas coisas. No sexto verso, o povo, a turba, ainda será 
aquele que não distingue a realidade dos fatos, pois “adora ignorante e rude” uma 
“glória” que é “infausta”, como aquela “glória insolente” que finalizava a sétima 
estrofe. O último verso da nona estrofe será: “imola-se a virtude”; assim como foi 
imolado o cordeiro na cruz em sacrifício dos pecados do homem, a virtude tam-
bém é sacrificada.

Contudo, o poema não termina desesperançoso, pois “chega a hora por fim do 
encerramento” e nessa hora “reluz a espada da justiça”:

 A tão estranha liça
Chega a hora por fim do encerramento,
 E lá soa o momento
Em que reluz a espada da justiça.
 Então, musa da história,
Abres o grande livro, e sem detença
 À envilecida glória
 Fulminas a sentença.310

A musa voltará a aparecer nessa estrofe, contudo, não a musa da lira, mas a 
da história, que “abres o grande livro” para, sem demora, proferir sua sentença que 

309 Id. ibid., p. 84-85.

310 Id. ibid., p. 85.
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certamente será assertiva, uma vez que ela não é simplesmente proferida, como dis-
semos aqui, mas fulminada, em função daquela “envelhecida glória”.

Desse modo, o poema constrói não apenas a imagem do homem da política 
como também antecipa sua sentença e pinta suas glórias sempre como desprezíveis e 
seus feitos como falsos, por iludir o povo que, por sua vez, ignora o espetáculo digno 
de um palhaço que se dá a sua frente. E, ainda que ignore, algumas vezes esse povo é 
obrigado a aplaudir seus imperadores, pois é ameaçado por eles. A epígrafe dialogará 
com esse poema na imagem do polichinelle, que é por associação atribuída ao homem 
que faz política da maneira como o eu poético discorre nos versos. Apesar de o ponto 
de contato ser exclusivamente por essa figura, e não por versos que se aproximam, 
como acontece em outras epígrafes de outros poemas, as palavras de Staël parecem 
ser o encaixe perfeito não apenas para abrir o poema, mas para finalizá-lo, elas pare-
cem, ao término da leitura, fazerem ainda mais sentido, grosso modo, em paráfrase; o 
que esperar da alma de um homem que fez polichinelle toda sua vida? Ou, trocando 
e utilizando um termo da atualidade, o que esperar da alma de um homem que fez 
“politicagem” toda sua vida? A resposta está na sentença fulminada pela “musa da 
história” no final do poema.

Epitáfio do México

Epitáfio do México

Caminhante, vai dizer aos Lacedemônios que

estamos aqui deitados por termos defendido as suas leis.

Epitáfio das Termópilas

Dobra o joelho: — é um túmulo
Embaixo amortalhado
Jaz o cadáver tépido
De um povo aniquilado;
A prece melancólica
Reza-lhe em torno à cruz.

Ante o universo atônito
Abriu-se a estranha liça,
Travou-se a luta férvida
Da força e da justiça;
Contra a justiça, ó século,
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Venceu a espada e o obus.
(…)311

O “Epitáfio do México” (1862), décimo oitavo poema das Crisálidas, anuncia 
no título a inscrição a um morto, no caso, a uma nação então morta, o México. A 
tradição dos epitáfios remonta à Grécia Antiga e tal origem é trazida ao poema por 
meio de sua epígrafe, retirada, como nos aponta Machado, do Epitáfio das Termópilas. 
Esse epitáfio, atribuído a Simônides de Ceos (556-468 a.C., AP. 7.249) pelo histo-
riador Herodoto, teria sido escrito em homenagem à batalha entre o exército persa, 
liderado por Xerxes I, e uma aliança de pólis gregas, liderada pelo Rei Leônidas de 
Esparta. Trata-se de um embate que ficou conhecido especialmente pela batalha final, 
na qual os liderados por Leônidas eram apenas 300. Apesar de os 300 perderem a 
luta, sua resistência foi fundamental para que outras cidades que Xerxes I pretendia 
atacar se preparassem para enfrentar o inimigo, que, no ano seguinte, foi derrotado. 
Em Esparta, recebiam epitáfios apenas aqueles que morriam combatendo. 

Com relação ao epitáfio que serve de epígrafe para o poema, não encontra-
mos exatamente o texto com as mesmas palavras utilizadas por Machado. Todavia, 
o encontramos no Almanaque de lembranças luso-brasileiro para o ano de 1863, em 
artigo exclusivamente sobre os epitáfios, escrito da seguinte maneira: “passageiro, 
vai dizer a Esparta que nós estamos aqui mortos por que defendemos suas leis”.312 
Notemos que a publicação do Almanaque data do mesmo ano do poema. Não há 
como afirmar que tenha sido essa a fonte machadiana, contudo, caso seja, podemos 
constatar a mudança que ele opera no texto, o que o torna mais apropriado para a 
poesia, como a troca de “passageiro” por “caminhante”, a escolha pela denominação 
de “lacedemônios” em lugar de “Esparta” e, principalmente, a escolha vocabular de 
“deitados” ao invés de “mortos”.

“Epitáfio do México” teve sua primeira publicação em 1864, nas Crisálidas, 
mas fora declamado um ano antes numa reunião literária em homenagem ao músi-
co português Artur Napoleão, de acordo com notícia do Diário do Rio de Janeiro de 
24 de novembro de 1863 (a reunião teria acontecido no dia 22 daquele mês). Até 
que alcançasse sua última publicação, nas Poesias completas, na qual o poema aparece 
sem epígrafe, “Epitáfio do México” fora publicado na “Crônica” de Luís José Pereira 
em apreciação das Crisálidas na Revista Mensal da Sociedade de Ensaios Literários, em 
31 de outubro de 1864; e no Arquivo Literário de novembro de 1869.

 A primeira hipótese que surge para a escrita desse epitáfio volta nosso olhar 
para a história do México. De acordo com a Comissão Machado de Assis, “pelo 

311 Id. ibid., p. 87.

312 Castilho e Cordeiro (1862, p. 88).
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assunto, o poema se refere aos sucessos da expedição militar de Maximiliano para o 
trono do México”.313 Maximiliano Habsburgo foi o imperador do México entre 1864 
e 1867,314 após uma luta liderada por Napoleão III desde 1862, o qual viu na falta 
de unidade do México, que se dividia desde a sua independência em 1810 entre con-
servadores e liberais, uma oportunidade para dominar o país. Alguns historiadores 
relatam que Maximiliano, da Áustria, foi apenas um fantoche das mãos dos franceses, 
os verdadeiros articuladores da ocupação militar. Sob essa ótica, apoiados nas hipó-
teses levantadas pela Comissão, o poema homenagearia o México, então derrotado e 
dominado.

Todo o poema trará um tom de seriedade típico do luto. Notaremos isso já 
na exatidão de sua métrica e do número de versos nas estrofes. Serão quatro sextilhas 
de hexassílabos. Além disso, os versos ímpares rimarão sempre em proparoxítonas. 
Com relação aos pares, o segundo rimará com o primeiro, de modo que o sexto verso 
da primeira estrofe (que não rima com os demais versos pares de sua estrofe), rimará 
com o sexto da segunda, e, por sua vez, o sexto verso da terceira estrofe rimará com 
o sexto da quarta.

A primeira estrofe logo marca a morte daquela nação: “jaz o cadáver tépido”:

Dobra o joelho: — é um túmulo
Embaixo amortalhado
Jaz o cadáver tépido
De um povo aniquilado;
A prece melancólica
Reza-lhe em torno à cruz.315

Como estavam os Lacedemônios na epígrafe “deitados”, o povo dessa nação 
também está em seu túmulo. Além disso, esse povo é adjetivado como aniquilado. 
Essa palavra nos permite certo diálogo com o episódio histórico da ocupação militar 
francesa que tomou o México em 1862. Em torno do túmulo da nação, “a prece 
melancólica” é feita em torno da cruz. Essa cruz, em certa medida, contrasta com a 
epígrafe do poema, uma vez que remonta à cristandade católica, diferente dos povos 
pagãos da Grécia Antiga.

A luta que trouxe a morte da nação mexicana será travada na estrofe seguinte, 
e tal luta será contra o estranho, contra aquele que vem de outra nação (como os 
franceses e os espartanos de outrora) e se dará ante um universo pasmo, “atônito”:

313 Assis (1976, p. 36).

314 Observemos que é interessante que Machado tenha optado por incluir esse poema nas Crisálidas, uma vez que o livro foi 
publicado dois anos após a composição do poema e justamente no ano que Maximiliano assume o trono do México.

315 Assis (1864, p. 87).
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Ante o universo atônito
Abriu-se a estranha liça,
Travou-se a luta férvida
Da força e da justiça;
Contra a justiça, ó século,
Venceu a espada e o obus.

Venceu a força indômita;
Mas a infeliz vencida
A mágoa, a dor, o ódio,
Na face envilecida
Cuspiu-lhe. E a eterna mácula
Seus louros murchará.316

Podemos notar, no terceiro verso, que se trata de uma “luta férvida”, isto é, 
uma luta abrasadora. Os combatentes são, de acordo com o quarto verso, a força 
e a justiça. O vencedor será dado no último verso: “venceu a espada e o obus”, ou 
seja, a força venceu a justiça. A terceira estrofe prolonga as observações acerca do 
vencedor e do vencido e caracteriza a força apresentada na estrofe anterior como 
“indômita”, isto é, aquela que é invencível. O vencido, ou a vencida, já que se trata 
de uma nação, é apresentada como infeliz, carregada de “mágoa”, “dor” e “ódio”. A 
derrota que sofreu ficará marcada na sua história, como uma “eterna mácula” que 
fará com que seus louros, os seus grandes feitos, murchem.

Contudo, o poema não encerra sem um fio de esperança, pois estaria, como 
anuncia o primeiro verso da estrofe derradeira, no destino daquela nação reviver:

E quando a voz fatídica
Da santa liberdade
Vier em dias prósperos
Clamar à humanidade,
Então revivo o México
Da campa surgirá.317

O eu poético nos permite essa observação ao anunciar que “em dias prósperos” 
virá uma “voz fatídica”. Tal voz novamente remeterá o poema à cristandade católica, 
pois é a voz “da santa liberdade”. E o mesmo universo que assistiu atônito à luta entre a 

316 Id. ibid., p. 88.

317 Id. ibid., p. 88.



148

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

força e a justiça, aqui será posto como a “humanidade”, que verá reviver o México, que 
“da campa surgirá”. É válido notar que, excluindo o título do poema, o penúltimo ver-
so dessa estrofe é o único a trazer o nome da nação. Possivelmente porque até então ela 
estava morta, e agora revive. Além disso, podemos apontar um movimento cíclico no 
poema, que tinha o túmulo na sua primeira estrofe e que se encerra na campa, ambos 
lugares dos mortos. Porém, se olharmos de perto esses vocábulos notaremos que “tú-
mulo” traz uma carga semântica negativa muito maior que a “campa”, de modo que 
tínhamos primeiro a morte e agora um renascimento. Por fim, esse movimento nos 
revelará novamente um pensamento cristão, pois, por meio desse México que reviverá, 
o eu poético parece profetizar a crença na ressurreição, tal qual acreditam os cristãos.318

Não apenas pela temática da morte a epígrafe dialoga com o poema, mas, 
como vimos, dialoga também pela via do contrário, por trazer certo pensamento 
cristão em um poema com epígrafe sobre uma nação em grande parte pagã. Além 
disso, como observamos, apenas aqueles que morriam em combate eram dignos de 
receberem epitáfios na Esparta antiga. Desse modo, justifica-se a grandiosidade do 
povo mexicano por associação à valentia dos lacedemônios, que lutaram mesmo com 
um número reduzido de homens. Assim como os gregos receberam seu epitáfio, aqui 
se escreve o epitáfio para os mexicanos.

Polônia

Polônia

E ao terceiro dia a alma deve voltar ao

corpo, e a nação ressuscitará.

Mickiewicz – Livro da nação polaca.

Como aurora de um dia desejado,
Clarão suave o horizonte inunda.
É talvez amanhã. A noite amarga
Como que chega ao termo; e o sol dos livres,
Cansado de te ouvir o inútil pranto,
Ao fim ressurge no dourado Oriente.
Eras livre, — tão livre como as águas
Do teu formoso, celebrado rio;

318 Machado não poderia supor quando compôs o poema, mas, de certa maneira, o México reviveu em 1867, com o fim do im-
pério de Maximiliano. Essa ressurreição do México não se deu como a de Cristo, três dias depois, porém, deu-se também em três, 
longos três anos.
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 A coroa dos tempos
Cingia-te a cabeça veneranda;
E a desvelada mãe, a irmã cuidosa,
 A santa liberdade,
Como junto de um berço precioso,
À porta dos teus lares vigiava.
(…)319

“Polônia” é o décimo oitavo poema de Crisálidas, composto de noventa e sete 
versos distribuídos assimetricamente em sete estrofes sem rimas e métrica, que va-
riam entre hexa e decassílabos.

Haja vista que o título anuncia que o eu poético falará da nação polonesa, 
Machado escolheu para epígrafe justamente um verso do Livro da nação polaca: “e 
ao terceiro dia a alma deve voltar ao corpo, e a nação ressuscitará”.320 O poeta não 
nos indica, nem mesmo em suas “Notas”, qual possível tradução dos versos de Adam 
Mickiewicz321 ele tenha consultado, mas acreditamos que o brasileiro tenha lido o 
polaco numa tradução francesa para então traduzir para o português os versos da 
epígrafe. Convém observarmos que a primeira tradução do Livro da nação polaca foi 
operada por Charles de Montalembert em 1833. Em 1841, o livro saiu traduzido 
por Christiano Ostrowski no volume segundo das Oeuvres poétiques complètes. Mais 
tarde, em 1855, Armand Lévy traduziu o mesmo livro para o francês com a ajuda do 
próprio Mickiewicz. Dadas essas três traduções e o não anúncio de Machado sobre 
qual delas teria consultado, não podemos afirmar ao certo a escolha por esta ou aque-
la tradução. Contudo, para a tradução “Alpujarra”, também impressa nas Crisálidas, 
o poeta indica como fonte de leitura a tradução de Christiano Ostrowski. Inferimos, 
portanto, que a tradução de Ostrowski tenha servido como texto-base para as leituras 
de Machado sempre que trabalha com Mickiewcz. Na nota para “Alpujarra”, temos: 
“este canto é extraído de um poema do poeta polaco Mickiewicz, denominado Con-
rado Wallenrod. Não sei como corresponderá ao original; eu servi-me da tradução 
francesa do polaco Christiano Ostrowski”.322

319 Assis (1864, p. 89).

320 Id. ibid., p. 89.

321 Adam Bernard Mickiewicz (1798-1855), um dos mais afamados poetas polacos, autor de Sonetos da Crimeia (1825-26), Kon-
rad Wallenrod (1828), Livro da nação polaca (1832) e outros. No volume O pontífice da poesia poloneza, o Pe. Antônio Wasik imprime 
a citação do Dr. Burgiel, que compara Mickiewicz a Homero: “como Homero soube na história da ira de Achiles ostentar todos os 
fatos das batalhas, dos combates na vida em campanha de uma multidão humana, como Homero, soube florescer mil sentimentos 
e resplandecer milhares de belezas descritivas, assim Mickiewicz soube retratar no seu poema um quadro infinitamente variado da 
vida polona…” (Burgiel apud Wasik, 1943, p. 17).

322 Assis (1864, p. 171, grifos do autor).
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Há nos versos do poema um lamento pelos anos inglórios da nação polonesa, 
que não pela primeira vez lutava por liberdade, depois de partilhada entre a Rússia, 
a Prússia e a Áustria. Sobre a Polônia, houve um tempo em que “eras livre”, período 
esse que podemos identificar como a chamada “Idade de Ouro”, que se estendeu ao 
longo do século XVI, dando origem à Comunidade Polaco-Lituana, graças a uma 
aliança entre a Polônia e seu país vizinho, o Grão-Ducato da Lituânia. Durante esse 
período, a Polônia expandiu suas fronteiras e se tornou o país mais rico de toda a 
Europa Ocidental. Porém, em meados do século XVII, chega ao fim essa “Idade de 
Ouro” com uma invasão sueca e a revolta cossaca de Chmielnicki. A Comunidade 
Polaco-Lituana passou de potência a uma situação devastadora, sendo controlada 
pelos países vizinhos e travando diversas batalhas contra a Rússia. Outro fator que 
contribuiu para a desestabilização do país foi a ineficiência governamental causa-
da pelo Liberum Veto, que dava a todos os parlamentares o direito de dissolver o 
próprio parlamento e vetar projetos de lei. Todas as três tentativas de reforma do 
país foram frustradas (1772, 1793 e 1795), de maneira que acabou por desaparecer, 
sendo dividido e cada uma das partes denominadas Rússia, Prússia e Áustria. É nesse 
mesmo período da história polonesa que entra em cena um personagem importan-
te mencionado no poema machadiano: Andrzej Tradeusz Bonawentira Kosciuszko 
(1746-1817), grande líder e general da última revolta contra o Império Russo, e que, 
apesar do insucesso, tempos depois, aliado a Napoleão, retorna à Polônia para lutar 
pela independência, sendo considerado um grande herói nacional.

Os versos de “Polônia” aludem a esse período da história da nação, seus breves 
anos de liberdade e o insucesso das primeiras batalhas. A epígrafe de “Polônia” é em-
prestada do poeta que encorajou o povo polonês em seus versos, Mickiewicz, numa 
ilustração da esperança dos peregrinos poloneses diante da situação de caos que a 
Polônia vivia. A epígrafe versa justamente sobre a ressurreição, um dos ícones da fé 
cristã: “e ao terceiro dia a alma deve voltar ao corpo, e a nação ressuscitará”,323 uma 
alusão que provoca a comparação entre a ressurreição cristã e bíblica, de Jesus Cristo, 
e a político-geográfica, através de Kosciuzko, da nação polonesa.

A forma irregular no número de versos distribuídos em cada estrofe recom-
põe metaforicamente o caos que vivia a Polônia, de sons igualmente indefinidos e 
misturados pela ausência de um esquema rímico. Assim, percebemos que nem rimas 
nem estrofes constituem uma unidade, assim como era a Polônia na época retratada 
nos versos de Machado de Assis, ao que soma a predominância do hipérbato numa 
reordenação às avessas.

A primeira estrofe do poema traz a situação polonesa antes da decadência, 
justamente a “Idade de Ouro” a que já nos referimos:

323 Id. ibid., p. 89.
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Como aurora de um dia desejado,
Clarão suave o horizonte inunda.
É talvez amanhã. A noite amarga
Como que chega ao termo; e o sol dos livres,
Cansado de te ouvir o inútil pranto,
Ao fim ressurge no dourado Oriente.
Eras livre, — tão livre como as águas
Do teu formoso, celebrado rio;
 A coroa dos tempos
Cingia-te a cabeça veneranda;
E a desvelada mãe, a irmã cuidosa,
 A santa liberdade,
Como junto de um berço precioso,
À porta dos teus lares vigiava.324

Encontramos diversos elementos na estrofe que nos remetem a um bom pe-
ríodo para o país, era a “aurora”, o “clarão”, “a noite amarga / Como que chega ao 
termo (…)”. Mesmo o dourado da “Idade de Ouro” está presente no poema, pois o 
“sol dos livres (…) ressurge no dourado Oriente”. Porém, o verbo ser, conjugado em 
seu pretérito imperfeito do indicativo, no sétimo verso, anuncia ao leitor que aquela 
época de alegrias chegará ao fim. O eu poético compara a liberdade de antes com as 
águas do rio polonês, a saber, o Niemen. O próprio Machado de Assis explica os dois 
primeiros versos nas “Notas” de Crisálidas: 

O rio a que aludem os versos é o Niemen. É um dos rios mais 
cantados pelos polacos. Há um soneto de Mickewicz ao Nie-
men, que me agradou muito, apesar da prosa francesa em que 
o li, e do qual escreve um crítico polaco: “há nesta página uma 
cantilena a que não resiste nenhum ouvido eslavo; foi posta em 
música pelo célebre Kurpinski. Assim consagrado, o soneto de 
Niemen correu toda a Polônia, e só deixará de viver quando 
deixarem de correr as águas daquele rio!”.325

O soneto a que Machado se refere em sua nota também está traduzido por Chris-
tiano Ostrowski nas Oeuvres poétiques complètes (1859), sob o título de “Au Niémen”. 

324 Id. ibid., p. 89-90.

325 Id. ibid., p. 169.
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Essa constatação dá força a nossa hipótese de que Machado tenha consultado essa versão 
da tradução das obras de Mickiewicz para a composição de sua epígrafe.

Ainda na primeira estrofe do poema, temos um importante elemento que 
ilustra a nobreza polonesa da época: a coroa. Os que vestem coroas são os nobres, e 
a Polônia, durante a “Idade de Ouro”, era o país que abrigava o maior contingente 
de nobres de toda a Europa. Há uma relação metonímica, de modo que a coroa não 
apenas representa os nobres que viviam naquele país, bem como a própria Polônia 
em si. Durante esse tempo, a Polônia ainda vivia a “santa liberdade”.

Partindo para a segunda estrofe, o fim da “Idade de Ouro” é novamente si-
nalizado pela conjugação do verbo ser no seu pretérito imperfeito do indicativo. Tal 
verbo serve para mostrar o que a Polônia era nos seus tempos de glória: “feliz demais, 
demais formosa”. Notemos ainda o uso do advérbio de intensidade “demais”, acen-
tuando as características que despertaram a cobiça alheia:

Eras feliz demais, demais formosa;
A sanhuda cobiça dos tiranos
Veio enlutar teus venturosos dias…
Infeliz! A medrosa liberdade
Em face dos canhões espavorida
Aos reis abandonou teu chão sagrado;
 Sobre ti, moribunda,
Viste cair os duros opressores:
Tal a gazela que percorre os campos,
 Se o caçador a fere,
Cai convulsa de dor em mortais ânsias,
 E vê no extremo arranco
 Abater-se sobre ela
Escura nuvem de famintos corvos.
Presa uma vez da ira dos tiranos,
 Os membros retelhou-te
Dos senhores a esplêndida cobiça;
Em proveito dos reis a terra livre
Foi repartida, e os filhos teus — escravos —
Viram descer um véu de luto à pátria
E apagar-se na história a glória tua.326

326 Id. ibid., p. 90-91.
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No segundo e terceiro versos dessa estrofe, a invasão sueca e cossaca é definitiva-
mente demarcada. Os invasores são denominados “tiranos” e os “venturosos dias” ago-
ra são dias de luto. A liberdade antes santa se torna medrosa diante dos invasores. Até 
o final da estrofe, os invasores serão classificados como “duros opressores” e “famintos 
corvos” e a Polônia comparada à “gazela” que o caçador feriu. No décimo quarto verso 
dessa estrofe identificamos duas possíveis leituras machadianas que influenciaram sua 
composição. A mais evidente delas do Livro do Êxodo, mais precisamente a história 
que se passa do sétimo ao décimo terceiro capítulos, mais conhecida como “As dez 
pragas do Egito”. Não é novidade a referência bíblica nos poemas de Machado e, nesse 
caso, a “nuvem de corvos” que cobriu a Polônia nos faz recordar a “nuvem de gafa-
nhotos” que cobriu os céus do Egito. Convém lembrar que “As dez pragas do Egito” 
foram, segundo a Bíblia, enviadas por Deus, por meio de Moisés, para libertar Israel 
do Egito. O outro elemento que nos remete a uma leitura machadiana que pode ter 
influenciado na composição desse verso é o vocábulo: “corvo”. Além da cor preta da 
ave, que retrata o luto duma nação invadida, o corvo já era importante personagem 
do poema “The Raven” (1845), de Edgar Allan Poe, em que a ave também está ligada 
à morte, simbolizando o pesar eterno que abateu sobre o protagonista após a perda de 
sua amada Leonora. Em luto também estará Polônia ao final da estrofe machadiana; 
o país está retalhado e sua glória é apagada na história.

Mas na estrofe seguinte o eu poético torna a enaltecer essa pátria, pois para uma 
pátria de fé, que “não perde / A aliança de Deus (…)”, mesmo o cativeiro é glória:

À glória, não! — É glória o cativeiro
Quando a cativa, como tu, não perde
A aliança de Deus, a fé que alenta,
E essa união universal e muda
Que faz comuns a dor, o ódio, a esperança.327

Mickiewicz encorajava seus compatriotas, movimento aproveitado pelo eu 
poético para encerrar a estrofe com o vocábulo “esperança”. Na continuidade, a 
“Aliança de Deus” serve de sequência natural a esse enredo da poesia que cerca a Po-
lônia, em metáfora emprestada de outra imagem bíblica, extraída da aliança travada 
entre Deus e os homens e observada em vários momentos na Bíblia: Adão (Gênesis 
1, 27-30; 2, 16-17; 3, 2-20), Abraão (Gênesis 12-15), Noé (Gênesis, 9, 16), Isaque 
(Gênesis 26, 1-6), Jacó (Gênesis 28, 10-22), dentre outros.

Na quarta estrofe, a esperança polonesa se faz maior depois de um sofrimento 
tamanho, que “mártir, até as fezes esgotaste”, que de tanto sofrimento vem o clamor 

327 Id. ibid., p. 91.
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por “vida nova”. Observemos a dor da nação intensificada na estrofe, já que nem 
mesmo as fezes restam. Além disso, ela é chamada “mártir”, ou seja, aquele que sofre 
tormento em função da sua fé. “Então surgiu Kosciusko / Pela mão do Senhor vinha 
tocado”, para lutar contra o exército russo-prussiano:

Um dia, quando o cálix da amargura,
Mártir, até ás fezes esgotaste,
Longo tremor correu as fibras tuas;
Em teu ventre de mãe, a liberdade
Parecia-soltar esse vagido
Que faz rever o céu no olhar materno;
Teu coração estremeceu; teus lábios
Trêmulos de ansiedade e de esperança,
Buscaram aspirar a longos tragos
A vida nova nas celestes auras.
 Então surgiu Kosciusko;
Pela mão do Senhor vinha tocado;
A fé no coração, a espada em punho,
E na ponta da espada a torva morte,
Chamou aos campos a nação caída.
De novo entre o direito e a força bruta
Empenhou-se o duelo atroz e infausto
 Que a triste humanidade
Inda verá por séculos futuros.
Foi longa a luta; os filhos dessa terra
Ah! Não pouparam nem valor nem sangue!
A mãe via partir sem pranto os filhos,
A irmã o irmão, a esposa o esposo,
 E todas abençoavam
A heroica legião que ia à conquista
 Do grande livramento.328

Novamente a fé cristã está impressa nos versos. Kosciusko aparece como envia-
do por Deus para tentar salvar a Polônia, bem como Jesus também foi enviado para 
salvar o mundo e antes Dele, no Antigo Testamento, Moisés, que livrou o Egito das 
dez pragas. Eis, portanto, mais uma referência bíblica, a do Evangelho de João 3, 7: 
“porque Deus não enviou seu filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para que 

328 Id. ibid., p. 91-92.
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o mundo seja salvo por ele”.329 O sexto verso da estrofe indica que aquela não era a 
primeira batalha entre os poloneses e os invasores: “de novo”. A maneira corajosa como 
o povo polonês enfrentou tal situação também é ilustrada: “(…) os filhos dessa terra / 
Ah! Não pouparam nem valor nem sangue!”. Aqueles que não estavam na luta propria-
mente dita, tinham força suficiente para, sem pranto, abençoar “a heroica legião que ia 
à conquista / Do grande livramento”. 

A quinta estrofe anuncia a derrota polonesa:

Coube ás hostes da força
 Da pugna o alto prêmio;
 A opressão jubilosa
Cantou essa vitória de ignominia;
E de novo, ó cativa, o véu de luto
Correu sobre teu rosto!
 Deus continha
Em suas mãos o sol da liberdade,
E inda não quis que nesse dia infausto
Teu macerado corpo alumiasse.330

Nos quatro últimos versos, o eu poético alega que foi Deus quem não quis 
dar o “sol da liberdade” aos poloneses naquele dia. Com essa afirmação, engrandece 
a força polonesa, pois, nas estrofes anteriores, vimos que coragem não faltou; assim 
sendo, se a Polônia não venceu foi por vontade maior, a de Deus. E de acordo com 
o pensamento cristão, não seria vencedor aquele que cumpre a vontade de Deus? 
Assim, ainda que derrotada na batalha, a Polônia é vencedora na fé. No último verso 
da estrofe, o vocábulo “macerado” indica o grande número de mortos na batalha.

A “fé” e o “amor” dão força a essa nação após a derrota para cantar a Deus. 
Novamente temos marcada a fé cristã:

Resignada à dor e ao infortúnio,
A mesma fé, o mesmo amor ardente
 Davam-te a antiga força.
Triste viúva, o templo abriu-te as portas;
Foi a hora dos hinos e das preces;
Cantaste a Deus; tua alma consolada
Nas asas da oração aos céus subia,

329 João 3, 17.

330 Assis (1864, p. 92-93).
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Como a refugiar-se e a refazer-se
 No seio do infinito.
E quando a força do feroz cossaco
À casa do Senhor ia buscar-te,
Era ainda rezando
Que te arrastavas pelo chão da igreja.331

A sexta estrofe mostra a fúria dos cossacos invadindo igrejas em busca do povo 
polonês. O quinto verso da estrofe ganha atenção especial de seu autor nas “Notas”. 
Lá, Machado dá a seguinte explicação a seu atento leitor:

Alude às cenas da Varsóvia, em que este admirável povo ia aos 
templos cantar ladainhas sobre a música dos hinos nacionais, a 
despeito da invasão da tropa armada nas igrejas. É sabido que 
por esse motivo se fecharam os templos.332

A estrofe que encerra o poema é lamentosa, contudo, ao mesmo tempo verte 
um fio de esperança:

Pobre nação! — é longo o teu martírio;
A tua dor pede vingança e termo;
Muito hás vertido em lágrimas e sangue;
É propícia esta hora. O sol dos livres
Como que surge no dourado Oriente.
 Não ama a liberdade
Quem não chora contigo as dores tuas;
E não pede, e não ama, e não deseja
Tua ressurreição, finada heroica!333

A estrofe lamenta o longo martírio vivido pela nação até então, mas anuncia 
que “é propícia esta hora. O sol dos livres / como que surge no dourado Oriente”. 
Se nos lembrarmos que em 1863 a Polônia estava prestes a travar mais uma batalha 
contra os russos, a estrofe faz todo sentido para encorajar os poloneses na situação de 
então. Nos quatro últimos versos, o eu poético parece, de uma vez por todas, tomar 
as dores daquela nação retalhada e tecer uma máxima: “não ama a liberdade / Quem 

331 Id. ibid., p. 93.

332 Id. ibid., p. 170.

333 Id. ibid., p. 93-94.
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não chora contigo as dores tuas / E não pede, e não ama, e não deseja / Tua ressur-
reição, finada heroica!”. Assim como em sua epígrafe, aqui também temos impressa 
a busca pela ressurreição, que confirma as crenças cristãs do poema. A repetição da 
conjunção aditiva “e” dá a ideia de gradação dos que deveriam ser os ideais poloneses: 
pedir, amar, desejar. Os dois últimos vocábulos do poema exaltam a Polônia de modo 
que, mesmo perdendo tantas batalhas, ainda é vitoriosa: “finada heroica!”.

“Polônia” dialoga com sua epígrafe, sobretudo, por enxergar o que se passava 
com a nação polaca pelas lentes cristãs. A ressurreição impressa na epígrafe que re-
monta à ressurreição de Cristo será alegoricamente estendida à nação e, assim, são jus-
tificáveis as várias referências bíblicas ao longo da composição do poema. Parece-nos, 
portanto, que a epígrafe e o poema dialogam antes via uma terceira referência – a Bí-
blia, que implica a fé na ressurreição daquela nação –, retomada pelas composições de 
Mickiewicz e de Machado, ainda que ambos tratem das angústias vividas pela Polônia.

As ventoinhas

As ventoinhas

Com seus olhos vaganaus,

Bons de dar, bons de tolher.

Sá de Miranda

A mulher é um cata-vento,
Vai ao vento,
Vai ao vento que soprar;
Como vai também ao vento
 Turbulento,
Turbulento e incerto o mar.

Sopra o sul: a ventoinha
 Volta asinha,
Volta asinha para o sul;
Vem taful; a cabecinha
 Volta asinha,
Volta asinha ao meu taful.
(…)334

334 Id. ibid., p. 115.
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“As ventoinhas”, último poema nas Crisálidas que antecede o longo “Versos a 
Corina”, é possivelmente a composição mais musical do primeiro livro de poemas de 
Machado de Assis. A epígrafe do poema é retirada da “Égloga Basto”, de Sá de Miran-
da.335 O poema renascentista português, escrito totalmente em redondilhas maiores, 
possui uma temática pastoril e é constituído pelo diálogo entre os pastores Bieito e 
Gil. O primeiro quer saber por que motivos o amigo anda tão reservado, e o motivo 
mais forte apontado por Gil é a figura feminina. O pastor prefere se isolar para não 
viver com essas sedutoras criaturas. Basto será responsável por fazer uma espécie de 
apresentação e fechamento do diálogo entre os pastores. O amigo de Bieito preferia 
viver tomando conta de suas ovelhas em sua casinha pastoril à perambular pelas ruas 
e ser seduzido pelos olhos das mulheres e se apaixonar, o que não era deveras bom, 
pois logo a mulher se apaixonaria por outro. Sob essa ótica, Machado escreve seu 
poema colocando a mulher no posto de um ser volúvel, “vai ao vento que soprar”. 
Essa volubilidade já está no título, no qual podemos entender as ventoinhas como 
sinônimo de cata-vento, que, por sua vez, na linguagem popular se relaciona à pessoa 
inconstante e volúvel.

A referência à figura feminina e a recusa de se apaixonar de Gil aparecem de 
maneira bastante sutil no poema, é preciso estar atento para que sejam percebidas. 
Machado de Assis toma como epígrafe para seu poema justamente versos da estrofe 
que faz a referência mais clara à figura feminina e na segunda e quinta estrofes vai 
retomar dois termos do poema originário da epígrafe, “asinha” e “fadas”. Tanto a epí-
grafe quanto os termos são retirados da fala do pastor Gil, e não só isso, mas também 
todo o poema machadiano em si nos fará perceber que o eu poético aqui presente 
é partidário das impressões de Gil. Também há de se notar que os versos escolhi-
dos por Machado como epígrafe remetem aos olhos femininos, elemento típico nas 
obras machadianas, pois aqui percebemos que, antes dos “olhos de ressaca” de Capitu 
(Dom Casmurro, 1900), Machado já imprimia em suas obras os olhos femininos. Na 
epígrafe temos os olhos “vaganaus”, sinônimo de vadios, que ao mesmo tempo dão e 
privam, tomam de volta. É o conhecido jogo de sedução feminino.

A primeira publicação desse poema machadiano se deu n’O Futuro de número 
XIV, em primeiro de abril 1863. Um ano mais tarde, “As ventoinhas” foi publicado 
nas Crisálidas, com a mesma redação, salvo alterações irrelevantes na pontuação. Essa 
data de publicação parece importante se nos recordarmos que desde o século XVI na 
França e a partir do século XVIII na Inglaterra e em todo o mundo se comemora o 

335 Francisco de Sá de Miranda (1481-1558), poeta português estudado como um dos primeiros a usar em sua poesia o soneto e o 
dolce stil nuovo. O português também arriscou algumas linhas no teatro, sendo uma das obras mais conhecidas a comédia dos Vilhal-
pandos (1560). Em Ressurreição (1872), Machado se utiliza de um trecho da segunda cena do segundo ato da comédia Estrangeiros 
(1559) para caracterizar seu personagem Viana: “boa cara, bom barrete, boas palavras” (Assis, 1872, p. 12).
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“Dia da Mentira”. Assim, os olhos da mulher, essa que tem os “olhos vaganaus” e que 
“vai ao vento que soprar”, podem ser interpretados e tidos como mentirosos nessa data.

Como dito, a musicalidade presente no poema é graças ao grande número 
de versos em redondilha maior. Cada uma das sete estrofes conta com quatro versos 
desse tipo, sendo eles: o primeiro, o terceiro, o quarto e o quinto versos. Uma vez que 
cada estrofe possui seis versos, os outros dois, são trissílabos. Além disso, o esquema 
rímico é igual para todas as estrofes: AABAAB. Não bastasse, vale notar as repetições 
que ocorrem nos versos de cada estrofe, de modo que os trissílabos são sempre repeti-
dos nos versos que os seguem. Logo, as quatro primeiras sílabas do terceiro verso serão 
iguais ao segundo e as quatro primeiras sílabas do sexto verso serão iguais ao quinto.

A mulher, tida como inconstante, é, na primeira estrofe, caracterizada como 
um cata-vento, por ser tão volúvel, já que “vai ao vento que soprar”, do mesmo modo 
como o “mar”:

A mulher é um cata-vento,
Vai ao vento,
Vai ao vento que soprar;
Como vai também ao vento
 Turbulento,
Turbulento e incerto o mar.336

A relação estabelecida entre o mar e o vento demandará conhecimentos náu-
ticos que nos mostram que o vento influencia não só a maré como também o modo 
que as ondas quebram. O mar recebe ainda os adjetivos “turbulento” e “incerto”, que 
podem perfeitamente se estender, nessa estrofe, à mulher, servindo para caracterizá-la 
também. Essa mulher que “vai ao vento” também estava presente no poema português, 
na quinta fala do pastor Gil, no septuagésimo terceiro, septuagésimo quarto e septua-
gésimo quinto versos: “Guiomar, nem Ana / Não dão voltas por aqui, / Mais leves que 
ao vento cana”.337 Ana e Guiomar são equiparadas à cana que ao vento cede; a brasilei-
ra, por sua vez, cede ao vento tal qual o mar. Não bastasse, de certa forma, Guio(mar) 
já carregava em si mesma o mar que depois estará na composição machadiana.

Na segunda estrofe, a ventoinha, metaforicamente a mulher, continua indo ao 
vento que lhe soprar:

Sopra o sul: a ventoinha
 Volta asinha,

336 Assis (1864, p. 115).

337 Miranda (1784, p. 195).
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Volta asinha para o sul;
Vem taful; a cabecinha
 Volta asinha,
Volta asinha ao meu taful.338

Se “sopra o sul”, para o sul vai; mas, se por outro lado vem o “taful”, é a ele 
que vai. Tivemos dificuldades em encontrar o significado de “taful”, que pode ser um 
jogador por ofício ou ainda um homem peralta. Entendemos que a melhor definição 
para o caso dos versos machadianos seria a primeira, já que aparentemente a ventoinha 
“joga o jogo” do taful e a ele vai. Há nessa estrofe uma confusão de direções da ven-
toinha, que como o eu poético nos disse na estrofe anterior, “vai ao vento que soprar”. 
Além disso, outro termo que está nos versos de Sá de Miranda é recuperado pelo eu 
poético brasileiro: “asinha”. Nessa estrofe, a “asinha” não significará apenas e possivel-
mente a “asa” da ventoinha, mas também o modo como ela se move para o sul ou para 
o taful: depressa. Observemos que há no último verso da estrofe o pronome possessivo 
da primeira pessoa do singular: “meu”. Isso indica que o taful era do eu poético e, por-
tanto, o eu poético também queria que aquela mulher fosse em sua direção.

Partindo para a terceira estrofe, as mulheres não são só inconstantes, incertas, tur-
bulentas; elas também não são dignas de “confiança”, dadas as características anteriores:

Quem lhe puser confiança,
 De esperança,
De esperança mal está;
Nem desta sorte a esperança
 Confiança,
Confiança nos dará.339

Assim, não está são “quem lhe puser confiança”. É importante ressaltarmos 
que a sanidade se identifica com esperança nessa estrofe, pois essa esperança, por sua 
vez, se relaciona com confiança à medida que se tem esperança de construir com a 
ventoinha uma relação que perdurará pelo futuro, mas isso é impossível, pois, segun-
do o eu poético, não se deve confiar nessas criaturas. Acentuando a impossibilidade 
de alguma das ventoinhas ser confiável, no quarto verso, o eu poético afirma que nem 
por sorte a esperança nos dará tal confiança.

A quarta estrofe, por sua vez, traz um juízo de valor às ventoinhas por meio do 
verbo que inicia a estrofe: “valerá”: 

338 Assis (1864, p. 116).

339 Id. ibid., p. 116.
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Valerá o mesmo na areia
 Rija ameia,
Rija ameia construir;
Chega o mar a vai a ameia
 Com a areia,
Com a areia confundir.340

Vemos que o valor será o mesmo que o das ameias de areia, que, quando as 
ondas do mar chegam, confundem-se com a areia. E podem, inclusive, ser confundi-
das na própria escrita, já que se diferem apenas pela letra “m” em uma e “r” noutra. 
A princípio, são rijas ameias, mas “chega o mar vai a ameia com a areia confundir”. 
Novamente a mulher é tida como inconstante, uma vez que era rija e bastou que o 
mar chegasse para que ela fosse com a areia confundir. Mais que isso, aqui visuali-
zamos a destruição dos sonhos do poeta com a ventoinha, o qual construiu tão rijos 
castelos com a mesma e que o mar turbulento e incerto da primeira estrofe destruiu. 

Na quinta estrofe, o eu poético caracterizará as mulheres como fadas que ca-
çam “almas descuidadas”:

Ouço dizer de umas fadas
 Que abraçadas,
Que abraçadas como irmãs
Caçam almas descuidadas…
 Ah que fadas!
Ah que fadas tão vilãs!

Pois, como essas das baladas,
 Umas fadas,
Umas fadas dentre nós,
Caçam, como nas baladas;
 E são fadas,
E são fadas de alma e voz.341

Nem mesmo as fadas escapam dos predicativos do eu poético, que agora as 
chama de “fadas vilãs”, por “caçarem almas descuidadas”, que seriam as almas dos ho-
mens. Assim como Gil, na égloga, o eu poético de “As ventoinhas” também pretende 

340 Id. ibid. No original, os últimos versos são: “como a areia, / Como a areia confundir” (id. ibid.). Machado tece uma errata ao 
final das Crisálidas, corrigindo os versos: “com a areia, / Com a areia confundir” (id. ibid., p. 176). Possivelmente o deslize tenha 
sido uma gralha tipográfica, já que na publicação d’O Futuro os versos constam como na errata.

341 Id. ibid., p. 116.
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escapar dessas fadas. Na sequência, na penúltima estrofe do poema, o eu poético diz 
onde foi que ouviu tal coisa, nas baladas. Em Crisálidas não é a primeira vez que as 
fadas aparecem abraçadas. Essas criaturas já apareceram na tradução “Horas Vivas” 
(1864): “mãos em mãos travadas, / Animadas, / Vão aquelas fadas (…)”.342 Talvez 
seja daí que o nosso eu poético ouviu dizer de tais criaturas, pois em “Horas Vivas” 
as fadas também vêm para seduzir o homem. Ou então, hipótese mais provável, o 
eu poético faça referência direta à égloga nesse momento, pois no poema de Sá de 
Miranda as fadas também se apresentam como essa figura feminina e sedutora, lugar 
comum da mulher na literatura. Na composição brasileira, as ventoinhas, ou mulhe-
res, serão chamadas novamente fadas: “umas fadas dentre nós, / (…) / (…) / E são 
fadas de alma e voz”. 

Chegando na estrofe que encerra o poema, o vento que o iniciou também 
sopra no seu final:

É que — como o cata-vento,
 Vão ao vento,
Vão ao vento que lhes der;
Cedem três coisas ao vento:
 Cata-vento,
Cata-vento, água e mulher.343

Nessa estrofe, o eu poético cria uma classe de três coisas que cedem ao vento: 
“cata-vento, água e mulher”. Finalmente, a mulher é dita mulher e não mais cata-
-vento, ventoinha, mar ou fada; mas ainda assim ela é colocada no mesmo nível dos 
três elementos, já que é caracterizada como semelhante a eles.

Em “As ventoinhas” também podemos observar a maneira como Machado 
fez uso do vocábulo cata-vento para acentuar a característica da mulher volúvel. Não 
bastasse, o cata-vento em si é algo geralmente encontrado em campos, fazendas, am-
bientes pastoris, assim como o ambiente do poema que serviu de epígrafe para esse 
poema de Machado. Desse modo, a fonte dos versos da epígrafe abasteceu o poema 
não apenas com vocabulários como as “fadas” ou a “asinha”, mas com a temática 
da mulher e de como essa mulher é vista pelo eu poético machadiano a la Gil, uma 
vez que partilham a mesma concepção sobre as mulheres. Apesar de todas as carac-
terísticas atribuídas à mulher, sobressai-se o poder de sedução, pois ela seduz todos 
os ventos que sopram, todas as almas descuidadas que encontram, inclusive a do eu 
poético que compôs versos a ela.

342 Id. ibid., p. 102.

343 Id. ibid., p. 117.
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Versos a Corina

Tacendo il nome di questa gentilissima.

Dante

“Os versos a Corina” compõem o penúltimo poema do livro, o qual está di-
vidido em seis partes numeradas por algarismos romanos. Cada uma das partes tem 
uma epígrafe própria e todas elas foram publicadas nas Poesias completas, contudo, já 
sem as epígrafes que as acompanhavam. Para a publicação de 1901, Machado man-
teve apenas a epígrafe de Dante Alighieri, que abre o conjunto de poemas: “calando 
o nome desta gentilíssima”.344 As palavras do poeta italiano estão na vigésima terceira 
parte de Vita Nuova (1282-1295),345 que é um livro dito pelos estudiosos “de memó-
ria”, no qual o personagem-poeta-protagonista narra sua história com Beatriz Porti-
nari. Para além dos resquícios biográficos que a história de Dante e Beatriz possa ter, 
interessa-nos especialmente o trabalho artístico empenhado pelo poeta no livro que 
mescla 31 líricas (possivelmente compostas entre 1282 e 1293) e trechos em prosa 
(com data de composição bastante incerta, mas apontada como sendo em meados de 
1295), e o modo como Beatriz está figurada no livro: uma mulher terrena e também 
celeste, que reverbera no poeta dois momentos diversos e ao mesmo tempo confluen-
tes de composição poética, a saber, o humano e o divino.346

A epígrafe para esse grupo de poemas parece denunciar a intenção do eu po-
ético para os versos: fazer calar o nome de Corina. Fica evidente a aproximação da 
brasileira à italiana, de modo que Beatriz estaria para Dante, bem como Corina para 
Machado. Outras inquietações podem compor a análise desde já. A primeira delas se 
refere ao nome Corina, bastante próximo da Corinne da Madame de Staël em Corinne 
ou l’Italie (1807), especialmente se nos debruçarmos sobre a publicação das Crisálidas 
de 1864, quando o nome Corina era grafados com dois “Ns”: Corinna. Além disso, 
essa obra de Staël faz parte do inventário de obras da biblioteca machadiana organiza-
do por Jobim.347 Inferimos, assim, que Machado tenha lido Corinne ou l’Italie, não só 
pelo inventário, mas também e principalmente pelo fato de a protagonista do romance 
francês e sua autora serem citadas no romance de 1904, Esaú e Jacó: “foi a um canto e 
trouxe um retrato de Madame de Staël, com o famoso turbante na cabeça. Ó efeito da 
beleza! Os rapazes esqueceram por um instante as opiniões políticas e ficaram a olhar 

344 Reis (2009, p. 50, nota de rodapé n. 13). No original: “tacendo il nome di questa gentilissima” (Assis, 1864, p. 123).

345 Consultamos a publicação editada pela Successori Le Monier em 1868.

346 Fracchiola (2011).

347 Jobim (2001, p. 86).
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longamente a figura de Corina”.348 A grafia do nome em 1904 era a mesma utilizada 
para a poesia.

Dessa maneira, ao render seus versos a uma personagem ficcionalizada, o poeta 
parece estar fazendo exatamente o que a epígrafe anunciava, calando ou silenciando o 
nome de sua gentilíssima, e, mais que isso, inserindo-a no campo da verossimilhan-
ça, afastando-a do real e de qualquer engenho que se pudesse fazer para “descobrir” 
quem fora a Corina ou a Beatriz machadiana, que, por vezes, aproxima-se da própria 
poesia. Tal qual Dante faz com sua Beatriz ao esconder o nome da gentilíssima quan-
do conta do delírio que teve no qual a amada morria, Machado o faz com Corina.

I

I.

Car la beauté tue

Qui l’a vue,

Elle enivre et tue.

A. Briseux

Tu nasceste de um beijo e de um olhar. O beijo
Numa hora de amor, de ternura e desejo,
Uniu a terra e o céu. O olhar foi do Senhor,
Olhar de vida, olhar de graça, olhar de amor;
Depois, depois vestindo a forma peregrina,
Aos meus olhos mortais, surgiste-me, Corina!

De um júbilo divino os cantos entoava
A natureza mãe, e tudo palpitava,
A flor aberta e fresca, a pedra bronca e rude,
De uma vida melhor e nova juventude.
(…)349

A primeira parte dos “Versos a Corina” não era inédita quando veio a público 
nas páginas das Crisálidas, o poema já teria estampado as folhas do Correio Mercantil 
em 21 de março de 1864 e da Revista Contemporânea de Portugal e Brasil em agosto 

348 Assis (1904, p. 78).

349 Id. (1864, p. 125).
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daquele mesmo ano. Após a publicação do volume de poemas, a composição foi 
impressa na Brasil-Portugal: revista quinzenal ilustrada em 16 de dezembro de 1900. 
Além disso, o poema também fora escolhido para compor as Poesias completas no 
ano seguinte. Com essas quatro publicações e a revisitação recorrente de Machado 
aos seus próprios textos, era natural que algumas alterações nos versos aconteces-
sem de uma para outra publicação. A Comissão Machado de Assis nos aponta seis 
mudanças nos versos,350 optamos por elucidar apenas a que diz respeito à epígrafe 
que acompanha o poema. Essa primeira parte traz epígrafe do poema “A Diana”, de 
Auguste Brizeux,351 que está nas suas póstumas Oeuvres complètes (1860), na parte 
intitulada “Histoires Poétiques”. Machado utilizou a última estrofe do poema francês 
para preencher o espaço de sua epígrafe e essa escolha não parece ter sido ao acaso se 
notarmos que, dos quatro tercetos (compostos sempre de duas redondilhas menores 
no primeiro e último versos e um verso de três sílabas poéticas no meio, os versos de 
cada estrofe rimam entre si) que formam o poema, o último é o mais assertivo e o 
menos contemplativo, haja vista que nos anteriores o que se dava era a experiência de 
olhar a beleza branca e pura de Diana. Assim, na epígrafe machadiana estão os versos: 
“pois a beleza mata / Quem a vê / Ela embriaga e mata”.352 Com relação à alteração 
sofrida na epígrafe, foram apenas duas: no Correio Mercantil, publicação em que a 
epígrafe não aparece; e na Brasil-Portugal, em que há um erro de impressão: “car la 
beauté tue” aparece “par la beauté tue” (grifo nosso).

Na observação das datas de publicação do poema, podemos elencar a seguinte 
ordem cronológica de publicação: Correio Mercantil, Revista Contemporânea de Portu-
gal e Brasil, Crisálidas, Brasil-Portugal e Poesias completas. Contudo, a Comissão Ma-
chado de Assis aponta a possibilidade de a primeira publicação ter sido, na verdade, 
a da Revista Contemporânea, já que a publicação do Correio Mercantil se assemelha 
com a dos livros nos versos 40-42: “não vem de outra criatura; / Confundir olhos nos 
olhos, / Unir um seio a outro seio”; e no verso 46: “viver um do outro viver…”.353 Es-
ses versos, na Revista Contemporânea e na Brasil-Portugal (que apenas transcrevera os 
versos da Revista Contemporânea) eram, respectivamente: “não vem de outra criatura; 
/ Unir um seio a outro seio” (o verso 41 não figura nessas publicações, de modo que 
a sexta estrofe tinha um verso a menos) e “a mesma vida viver…”.354 Essa hipótese 
se torna ainda mais plausível se nos lembrarmos que a Revista Contemporânea era 
impressa em Lisboa e “com os lentos e precários meios de transporte de há um [dois] 
século[s], nada de admirar que um original enviado ao Brasil em março ou abril só 

350 Id. (1976, p. 61).

351 O sobrenome do autor é grafado com “s” nas Crisálidas. 

352 Reis (2009, p. 50, nota de rodapé n. 14). No original: “car la beuté tue / Qui l’a vue, / Elle enivre et tue” (Assis, 1864, p. 125).

353 Assis (1976, p. 61).

354 Id. ibid.
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pudesse ser publicado em agosto”.355 Assim, infere-se que Machado tenha retocado 
os versos antes de publicá-los na imprensa brasileira, pois não parece fazer muito sen-
tido voltar a uma primeira redação (que seria a do Correio Mercantil) para publicação 
nos livros. Todavia, o artigo de Guimarães356 vem desfazer esse emaranhado acerca 
da publicação dessa primeira parte dos versos a Corina. No artigo, o pesquisador 
trabalha a irregularidade das publicações de Machado de Assis em terras lusitanas. 
O poema compunha um conjunto de escritos enviados por Francisco Ramos Paz 
para publicação na Revista Contemporânea. Em julho de 1864, Bernardino Pereira 
Pinheiro escreve uma carta a Ramos Paz tratando da escolha dos “Versos a Corina” 
para publicar na Revista e indicando que fez algumas alterações nos versos macha-
dianos: “nalguns versos porém sofreu pequenas alterações que o autor desculpará, e 
que tomei a liberdade de fazer, e sem devida licença. É que a distância que nos separa 
não me permitia esperar a resposta senão daqui a meses; são alterações só de palavras, 
e não de pensamento”.357 Assim, as modificações nesse poema machadiano, quando 
publicado em Portugal, não foram autorais, mas editoriais.

Essa primeira parte dos “Versos a Corina” é composta de oito estrofes com nú-
mero variado de versos. A sexta e sétima estrofes compõem um à parte no poema, já 
que se distanciam das demais na métrica (enquanto as outras estrofes são compostas 
de alexandrinos, essas estão em redondilhas maiores) e pela rima (não há um esque-
ma rímico exato para essas estrofes, nas demais as rimas são emparelhadas da primeira 
à quinta estrofe e alternadas na oitava). Passando para a leitura do poema, veremos 
que o que escorre pelos versos machadianos é a embriaguez do último verso de Bri-
zeux, que era antes o delírio de Dante. Além disso, os olhos da Diana francesa estarão 
na Corina, contudo, parece ser a Beatriz italiana quem mais se assemelha à Corina 
brasileira. Isso pode ser notado já na primeira estrofe do poema na qual o leitor toma 
conhecimento do nascimento de Corina, nomeada no último verso da estrofe:

Tu nasceste de um beijo e de um olhar. O beijo
Numa hora de amor, de ternura e desejo,
Uniu a terra e o céu. O olhar foi do Senhor,
Olhar de vida, olhar de graça, olhar de amor;
Depois, depois vestindo a forma peregrina,
Aos meus olhos mortais, surgiste-me, Corina!358

355 Id. ibid., p. 59-60.

356 Guimarães (2013).

357 Pinheiro (apud Guimarães, 2013, s/p).

358 Assis (1864, p. 125).
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A gentilíssima do eu poético brasileiro teria nascido “de um beijo e de um 
olhar”. Tal beijo teria, no terceiro verso da estrofe, unido terra e céu. É aqui que 
estabelecemos o primeiro contato entre Corina e Beatriz. Beatriz era, a acreditar 
em Vita Nuova, essa mulher terrena e celeste, como Corina, fruto da antítese terra 
e céu. Além disso, Corina, que nasceu do olhar do Senhor (como Beatriz, que 
teria simplesmente surgido para Dante, ficcionalizado em sua própria obra, como 
os anjos que na Bíblia efetuam as grandes aparições), assume a forma humana 
quando veste a forma peregrina e surge aos olhos mortais do eu poético: “depois, 
depois vestindo a forma peregrina, / Aos meus olhos mortais, surgiste-me, Cori-
na!”. Assim, Corina e Beatriz se assemelham não só por serem criaturas entre terra 
e céu, mas pela maneira como aparecem, ou melhor, surgem para seus amantes, 
como outrora surgiam os anjos. Não bastasse, a dupla presença do pronome da 
primeira pessoa do singular no último verso da estrofe, primeiro na forma de pos-
sessivo e depois na forma de oblíquo, intensifica a sensação que tal aparição pode 
ter causado no eu poético. Especialmente o pronome oblíquo nos faz pensar que o 
surgimento de Corina se deu apenas para o eu poético.

A segunda estrofe do poema dará conta de ilustrar como a natureza recebe Co-
rina, com cantos de júbilo e de tal forma que da flor à pedra rude, tudo aspirava uma 
“vida melhor de nova juventude”, ou seja, mesmo os seres sem vida, como a pedra, 
palpitavam com o surgimento de Corina:

De um júbilo divino os cantos entoava
A natureza mãe, e tudo palpitava,
A flor aberta e fresca, a pedra bronca e rude,
De uma vida melhor e nova juventude.

Minha alma adivinhou a origem do teu ser:
Quis cantar e sentir; quis amar e viver;
A luz que de ti vinha, ardente, viva, pura,
Palpitou, reviveu a pobre criatura;
Do amor grande, elevado, abriam-se-lhe as fontes;
Fulgiram novos sóis, rasgaram-se horizontes;
Surgiu, abrindo em flor, uma nova região;
Era o dia marcado à minha redenção.359

Assim como a natureza, ao descobrir a origem de sua gentilíssima, o eu poé-
tico, melhor, sua alma, revive na terceira estrofe. Veremos no último verso da estrofe 

359 Id. ibid., p. 125-126.
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que “era o dia marcado à minha redenção”. Os poderes divinos da Corina são inten-
sificados nessa estrofe, já que ela é capaz de dar a uma alma redenção, de fazer reviver 
uma “pobre criatura”. O amor que vem de Corina, como o quinto verso caracteriza, 
é “elevado”, e isso parece fazer sentido, já que ela é fruto do olhar do Senhor.

Corina era justamente a mulher dos sonhos do eu poético e seu caráter ora ter-
reno, ora celeste, anunciado na primeira estrofe, será melhor desenvolvido na quarta:

Era assim que eu sonhava a mulher. Era assim:
Corpo de fascinar, alma de querubim;
Era assim: fronte altiva e gesto soberano,
Um porte de rainha a um tempo meigo e ufano,
Em olhos senhoris uma luz tão serena,
E grave como Juno, e bela como Helena!
Era assim, a mulher que extasia e domina,
A mulher que reúne a terra e o céu: Corina!360

O primeiro verso da quarta estrofe nos permitirá estabelecer relação com a 
epígrafe de Dante e com a epígrafe particular dessa parte dos “Versos a Corina”. O eu 
poético anuncia: “era assim que eu sonhava a mulher”. Essa mulher não é real duas 
vezes, por ser fruto de um poema e estar na literatura e por ser sonhada. O eu poético 
está em sonho, como também estava Dante, personagem em delírio no trecho XXIII 
de Vita Nuova, escolhido para epigrafar os versos de Machado. O que faz com que esse 
sonho/delírio aconteça é exatamente a beleza de Corina, uma vez que, ao acreditar no 
texto da epígrafe, a beleza embriaga. Nessa estrofe o eu poético caracterizará a mulher 
dos seus sonhos e começará pela antítese corpo e alma: o corpo, terreno, carnal, que 
era de fascinar; e a alma, que pertence ao divino, uma alma angelical, de querubim. 
Essa mulher dúbia tinha ainda o porte que era ao mesmo tempo majestoso e meigo; e 
os olhos, que eram senhoris, aspiravam também serenidade. Nesse ponto podemos es-
tabelecer certa relação entre Corina e a Diana da epígrafe, já que a primeira estrofe do 
poema de Brizeux traz os olhos de Diana em seu primeiro verso, eram “grandes olhos / 
Graves”.361 O grave dos olhos de Diana está em Juno nos versos machadianos, que fará 
par com Helena. Juno que na mitologia romana era a rainha olímpica, senhora dos 
partos, protetora do casamento e da fidelidade conjugal; Helena, que era a mais bela 
das mulheres. Nos últimos versos da estrofe, o eu poético afirma o caráter extasiante e 
dominador dessa mulher e termina definindo-a como “a mulher que reúne a terra e o 
céu: Corina!”. Além da presença dos dois-pontos, que acentuam o caráter de definição 

360 Id. ibid., p. 126.

361 No original: “(…) tes grands yeux / Sérieux” (Brizeux, 1860, p. 157, tradução nossa).
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do verso que caracteriza Corina, esse é o verso que confirmará nossa hipótese de ser 
essa uma mulher feita de binarismos e que se aproxima da Beatriz de Dante justamen-
te por ser, ao mesmo tempo, terra e céu.

A estrofe seguinte, quinta estrofe, ainda revela um eu poético encantado, em-
briagado:

Neste fundo sentir, nesta fascinação,
Que pede do poeta o amante coração?
Viver como nasceste, ó beleza, ó primor,
De uma fusão do ser, de uma efusão do amor.362

Fascinado por essa mulher, o eu poético questiona o que poderia um coração 
amante pedir ao poeta. A resposta vem nos dois versos seguintes que encerram a 
estrofe e no conjunto de duas estrofes em redondilha maior que dão sequência ao 
poema e que, como dissemos, constituem um “à parte”, já que se destacam pela 
métrica, pela rima e pela extensão, pois são estrofes de 17 versos cada. O que deseja 
o poeta é viver esse amor do mesmo modo como ele nasceu, de uma fusão entre o 
divino e o terreno, viver esse amor deve ser viver “de uma fusão do ser, de uma efusão 
do amor”. Notemos que não trata de uma simples união dos amantes, mas de uma 
fusão, de forma que um se torna o outro e o outro, um, sendo, então, inseparáveis, 
já que fundidos. Além disso, esse amor é tamanho que se derrama, é uma “efusão do 
amor”. Vale ainda notar o jogo vocabular da “fusão” e da “efusão”.

Tal viver anunciado da metade para o fim da quinta estrofe será mais bem desen-
volvido e aprofundado na sexta e passaremos da fusão substantivo para o fundir verbo:

Viver, — fundir a existência
Em um ósculo de amor,
Fazer de ambas – uma essência,
Apagar outras lembranças,
Perder outras ilusões,
E ter por sonho melhor
O sonho das esperanças
De que a única ventura
Não reside em outra vida,
Não vem de outra criatura;
Confundir olhos nos olhos,
Unir um seio a outro seio,

362 Id. ibid., p. 126.
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Derramar as mesmas lágrimas
E tremer do mesmo enleio,
Ter o mesmo coração,
Viver um do outro viver…
Tal era a minha ambição.363

O viver é destacado no primeiro verso da sexta estrofe pela pontuação – vírgula 
e travessão –, de modo que o que vem depois dele será a definição de tal viver. A fusão 
do ser que acontecia na estrofe anterior se dará aqui por meio de um ósculo de amor 
no qual se funde a existência e dois se tornarão um: “fazer de ambas – uma essência”. 
Tornando-se um, os amantes deveriam então deixar as lembranças e ilusões passadas 
e estarem certos de que a “única ventura” está neles, não está em “outra vida, / não 
vem de outra criatura”. O eu poético volta a falar da fusão dos amantes no décimo 
primeiro verso da estrofe, que fora separado dos demais por ponto e vírgula, o que 
marca uma divisão na estrofe. Esse verso trata da fusão dos olhos, que para eu poéti-
co não é um simples fundir, mas (con)fundir, os seios estarão unidos; as lágrimas, o 
enleio e o coração serão os mesmos. Enfim, os amantes deveriam “viver um do outro 
viver”. Esse penúltimo verso da estrofe parece marcar a fusão máxima dos amantes, já 
que não haveria mais a vida de um e de outro, mas se viveria da vida do outro. Para 
encerrar a estrofe o eu poético esclarece: “tal era a minha ambição…”.

A penúltima estrofe do poema começa com uma série de quatro interrogações 
que o eu poético tece para saber onde encontraria criatura que pudesse realizar sua 
ambição tal qual ela fora anunciada na estrofe anterior. As interrogações são respon-
didas no décimo verso: “só em ti”.

Donde viria a ventura
Desta vida? Em que jardim
Colheria esta flor pura?
Em que solitária fonte
Esta água iria beber?
Em que incendido horizonte
Podiam meus olhos ver
Tão meiga, tão viva estrela,
Abrir-se e resplandecer?
Só em ti: — em ti que és bela,
Em ti que a paixão respiras,
Em ti cujo olhar se embebe

363 Id. ibid., p. 127.
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Na ilusão de que deliras,
Em ti, que um ósculo de Hebe
Teve a singular virtude
De encher, de animar teus dias,
De vida e de juventude…364

Só em Corina o eu poético poderia satisfazer sua ambição, já que ela era bela, 
respirava paixão e, ao olhá-la, o olhar se embebia da ilusão e do delírio. O olhar que 
se embebe no décimo segundo verso retoma, de certo modo, o que fora anunciado 
na epígrafe: “pois a beleza mata / Quem a vê/ Ela embriaga e mata”.365 Olhar a beleza 
dessa mulher causa embriaguez, o delírio, que novamente nos traz o delírio dantesco 
em Vita Nuova. A juventude de Corina, que é trazida na segunda estrofe do poema, 
está novamente nos versos finais da sétima estrofe. Os dias de Corina eram cheios de 
vida e juventude pelo fato de ela ter recebido o ósculo de Hebe, que na mitologia é 
a deusa da juventude.

O último quarteto do poema marca seu encerramento com imperativos:

Amemos! Diz a flor à brisa peregrina,
Amemos! Diz a brisa, arfando em torno à flor;
Cantemos esta lei e vivamos, Corina,
De uma fusão do ser, de uma efusão do amor.366

Nessa estrofe final do poema, o eu poético faz Corina sua interlocutora pelo 
vocativo de seu próprio nome no terceiro verso e volta a se utilizar dos elementos da 
natureza, invocando, por meio da voz da flor e da brisa, que amem. A invocação de 
amar se faz lei da própria natureza no poema e o eu poético volta a falar de seu viver, 
pedindo que vivam, como no último verso da quinta estrofe, “de uma fusão do ser, 
de uma efusão do amor”.

Essa primeira parte dos “Versos a Corina” carrega um tom bastante român-
tico e ao se utilizar dos elementos da natureza, aproxima-se mais da poesia árcade 
que da ufanista, já que se serve da natureza para ambientar seu amor. Os versos 
machadianos estão embriagados não apenas pela beleza de Corina, mas pelas duas 
epígrafes que lhe servem, a de Dante (que servirá a todas as partes dos “Versos a 
Corina”) e a de Brizeux, que serve a essa primeira e que estende à Corina a beleza de 
Diana, capaz de embriagar o eu poético.

364 Id. ibid., p. 127-128.

365 Reis (2009, p. 50, nota de rodapé n. 14).

366 Assis (1864, p. 128).



172

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

II

II

Mon pauvre coeur, reprends ton sublime courage

Et me chantes ta joie et ton déchirement.

A. Houssaye

A minha alma, talvez, não é tão pura,
Como era pura nos primeiros dias;
Eu sei: tive choradas agonias
De que conservo alguma nódoa escura,

Talvez. Apenas à manhã da vida
Abri meus olhos virgens e minha alma,
Nunca mais respirei a paz e a calma,
E me perdi na porfiosa lida.
(…)367

A segunda parte dos “Versos a Corina” dá continuidade à exaltação do nome 
de Corina. Essa parte fora publicada sob o título “Versos a Corina” e sem epígrafe na 
seção do Correio Mercantil intitulada “Variedades”, em 26 de março de 1864, mesmo 
ano da publicação das Crisálidas, na qual traz a epígrafe do francês Arsène Houssaye. 
Além disso, a segunda parte fora publicada também nas Poesias completas, novamente 
sem epígrafe. Além da alteração na epígrafe do poema, algumas pequenas alterações 
se deram nos versos. O último verso da sexta estrofe se encerra com um ponto-final 
nas publicações em livro, enquanto no Correio se encerrava com exclamação; e outras 
duas alterações se darão na décima quinta estrofe: no segundo verso da estrofe, a pre-
posição que precedia a palavra “tempo” no Correio e nas Crisálidas era “do”, enquanto 
nas Poesias completas a preposição é “de” (por ser uma alteração pequena, podemos 
acreditar ter sido uma gralha tipográfica); e no último verso o adjetivo “desesperado” 
do periódico é substituído por “desanimado” nos livros.

Com relação à estrutura do poema, ele tem o dobro de estrofes em relação 
à primeira parte dos “Versos a Corina”, contando, assim, com dezesseis estrofes de 
versos decassílabos organizados em quartetos de rimas interpoladas, com exceção da 
décima terceira estrofe, composta de vinte e um versos escritos em redondilha maior 
e sem um esquema rímico específico. No que diz respeito à epígrafe adotada por 

367 Id. ibid., p. 129.
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Machado, encontramo-la em duas obras de Houssaye. A primeira, de 1852, recebe 
o título Poésies complètes e os versos que servem à composição machadiana estariam 
no poema intitulado “L’enfer” ou “O inferno” que está na parte do livro chamada 
“Le cantique des cantiques” ou “O Cântico dos Cânticos”. Notemos duas referências 
que nos ligarão às Crisálidas: o título do poema, que relembra claramente A divina 
comédia, de Dante Alighieri (o mesmo autor que serve de epígrafe para o conjunto 
dos “Versos a Corina”); e a parte em que o poema se encontra, que retoma o mesmo 
livro bíblico que cedeu seus versos à epígrafe do poema “Sinhá”. Essas referências 
em comum revelam não só uma mesma leitura entre o francês e o brasileiro, mas 
certamente referências e influências em comum. Nessa obra de Hossaye, o poema 
não está completo e isso nos é informado numa nota de rodapé, constam apenas seis 
estrofes do poema original, sendo a estrofe em que a epígrafe se encontra a última e 
as outras cinco as que a precedem. A segunda obra de Houssaye em que encontramos 
os versos da epígrafe é intitulada Oeuvres poétiques: l’amour – l’art – la nature, publi-
cada em 1857. Nessa obra, o poema hossayriano parece estar completo e os versos 
adotados por Machado na epígrafe estariam na estrofe de número LXIX do poema 
“Les paradis perdus” (composto de um total de 74 estrofes),368 que se encontra na 
parte “Les romans de la vie”. 

A epígrafe de Houssaye, “meu pobre coração, recobra tua sublime coragem / 
E me canta tua alegria e tua aflição”,369 parece servir a esse poema como mote, sendo 
o “pobre coração”, nesse sentido, um vocativo, e é ele quem canta a canção/escreve o 
poema que outrora, na primeira parte, teria retratado a alegria e agora, na segunda, a 
aflição. O tom alegre da primeira parte dá espaço para a aflição na segunda, a busca 
por um amor não correspondido. Corina, até então vista por nós como uma mulher 
dúbia, parece, por meio dessa epígrafe, despertar no poeta sentimentos também dú-
bios, como a alegria e a aflição. 

As primeiras estrofes do poema já revelam a mudança de tom da primeira para 
a segunda parte:

A minha alma, talvez, não é tão pura,
Como era pura nos primeiros dias;
Eu sei: tive choradas agonias
De que conservo alguma nódoa escura,

Talvez. Apenas à manhã da vida

368 Notemos no título a referência ao Paraíso perdido (1667), de John Milton (1608-1674).

369 Reis (2009, p. 52, nota de rodapé n. 15). No original: “mon pauvre coeur, reprends ton sublime courage / Et me chantes ta joie 
et ton déchirement” (Assis, 1864, p. 129).
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Abri meus olhos virgens e minha alma,
Nunca mais respirei a paz e a calma,
E me perdi na porfiosa lida.370

Assim, a pureza, paz e calma dos primeiros dias serão relembradas nas duas 
primeiras estrofes do poema e o eu poético revela ter tido “choradas agonias” e ter 
se perdido em “porfiosa lida”. Grosso modo, essas estrofes atentam o leitor para que 
não espere um poema escrito com o frescor dos primeiros dias, como fora a primeira 
parte. As linhas que seguem revelam outro momento desse amor, a aflição anunciada 
na epígrafe.

A aflição do coração do eu poético figurará em diferentes momentos ao longo 
do poema e a primeira ocasião se dá na terceira estrofe, em que um “fogo interno” 
impelia o eu poético à conquista da luz, do amor, do gozo:

Não sei que fogo interno me impelia
À conquista da luz, do amor, do gozo,
Não sei que movimento imperioso
De um desusado ardor minha alma enchia.371

É como se houvesse uma força maior que impedisse o eu poético de alcançar 
seus desejos e para finalizar a estrofe num abusivo uso do período invertido e seguindo 
o raciocínio que abre a estrofe – “não sei que” –, o eu poético nos traz: “não sei que mo-
vimento imperioso / De um desusado ardor minha alma enchia”. O movimento que 
enche a alma do eu poético é adjetivado “imperioso”, logo, é soberano, dominador.

A quarta estrofe dá espaço para elementos da natureza que servirão no poema 
não apenas como os espaços que o eu poético percorre, mas principalmente para 
ilustrar a aflição de seu coração:

Corri de campo em campo e plaga em plaga.
(Tanta ansiedade o coração encerra!)
A ver o lírio que brotasse a terra,
A ver a escuma que cuspisse – a vaga.

Mas, no areal da praia, no horto agreste,
Tudo aos meus olhos ávidos fugia…
Desci ao chão do vale que se abria,

370 Assis (1864, p. 129).

371 Id. ibid., p. 130.
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Subi ao cume da montanha alpestre.

Nada! Volvi o olhar ao céu. Perdi-me
Em meus sonhos de moço e de poeta;
E contemplei, nesta ambição inquieta,
Da muda noite a página sublime.372

Nessa quarta e na quinta estrofes, o eu poético retrata sua busca, “de campo 
em campo e plaga em plaga”, mas na busca aflita que vivia, tudo aos seus olhos fu-
gia. A busca e o desejo ardente são impressos no adjetivo “ávido” que caracteriza os 
olhos do eu poético. E a sexta estrofe começará de forma marcada, com a exatidão do 
resultado daquela busca: “nada!”. Então, o eu poético recobra seus “sonhos de moço 
e de poeta” e nesse sentido o leitor também pode junto dele recobrar tais sonhos, já 
que eles estão na primeira parte dos “Versos a Corina”, na qual o eu poético se coloca 
enquanto poeta e revela a mulher de seu sonho no primeiro verso daquela quarta 
estrofe: “era assim que eu sonhava a mulher”. E o eu poético se põe a contemplar a 
página sublime. Essa possível referência à primeira parte reforça nossa hipótese de 
que, na epígrafe, que parece servir de mote para o poema, a alegria teria sido cantada 
na primeira parte, na “página sublime”, enquanto a aflição seria cantada nessa segun-
da. A aflição nessa estrofe também pode ser identificada na caracterização da ambição 
do poeta, que é inquieta e que contrasta com a noite, muda.

Na sétima estrofe, o eu poético solta seu canto já anunciado na epígrafe:

Tomei nas mãos a cítara saudosa,
E soltei entre lágrimas um canto…
A terra brava recebeu meu pranto
E o eco repetiu-me a voz chorosa.

Foi em vão. Como um lânguido suspiro,
A voz se me calou, e do ínvio monte
Olhei ainda as linhas do horizonte,
Como se olhasse o último retiro.

Nuvem negra e veloz corria solta
O anjo da tempestade anunciando;
Vi ao longe as alcíones cantando

372 Id. ibid., p. 130.
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Doidas correndo à flor da água revolta.373

O instrumento que o acompanha é uma “cítara saudosa” e o canto fora solto 
entre lágrimas. Logo, não se trata de um canto alegre, mas triste e aflito, como já pon-
tuamos. A terra recebe-lhe o pranto e o céu ecoa-lhe a voz de choro. E como acontecia 
na sexta estrofe, a oitava se inicia de forma marcada: “foi em vão”. De um monte, o eu 
poético olha o horizonte como se lá fosse seu último retiro. Como a aflição do poeta, 
a natureza estava inquieta, de tal modo que a imagem trazida na nona estrofe da tem-
pestade que se estava formando parece ilustrar o que se passava com o eu poético. É 
válido notar que alguns versos antes, na mesma estrofe da qual Machado retira os ver-
sos para sua epígrafe, havia também uma tempestade e seria tal tempestade que traria 
os hinos da amante: “meu coração, meu pobre coração, mais altivo após a tempestade 
/ Onde o poeta lê os hinos da amante”.374 Retomando o poema machadiano, há na 
estrofe uma nuvem negra e veloz, um anjo anunciando a tempestade, alcíones doidas 
e a água revolta. Chama nossa atenção especialmente as alcíones, que já figuravam na 
terceira estrofe do primeiro poema das Crisálidas, “Musa Consolatrix”. Na mitologia 
essa ave fazia seu ninho sobre o mar calmo e era portadora de felizes presságios. Nesse 
poema machadiano a ave é deslocada do seu lugar-comum (o que não acontecera em 
“Musa Consolatrix”, no qual ela é adjetivada “divina” e afronta com sua calmaria a 
tormenta), haja vista que não parece ser portadora de felizes presságios e as águas do 
mar não estão calmas, mas revoltas. Talvez por isso a ave aqui não seja divina como 
outrora, mas doida.

Quatro adjetivos iniciam a décima estrofe para caracterizar o estado do poeta: 
“desiludido, exausto, ermo, perdido”:

Desiludido, exausto, ermo, perdido,
Busquei a triste estância do abandono,
E esperei, aguardando o último sono,
Volver à terra, de que foi nascido.375

O anseio do eu poético é a morte, ele que olhava o horizonte “como se olhasse 
o último retiro” na oitava estrofe, agora aguarda o “último sono”. A décima estrofe 
termina com uma referência ao livro do Eclesiastes (tido como uma leitura de ca-
beceira de Machado), num trecho bastante conhecido: “e o pó se torne na sua terra 

373 Id. ibid., p. 130-131.

374 No original: “mon coeur, mon pauvre coeur, plus fier après l’orage / Où le poëte lit les hymnes de l’amant” (Houssaye, 1852, 
p. 34, tradução nossa).

375 Assis (1864, p. 131).
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donde era, e o espírito volte para Deus, que o deu”.376 O versículo afirma que o corpo 
do homem deve voltar para terra, de onde fora tirado de acordo com a leitura do Gê-
nesis 2, 7, indo ao encontro do Divino apenas o espírito. Assim, o versículo bíblico 
parece se aproximar ainda mais do verso machadiano pelo vocábulo “terra”.

A décima primeira estrofe compõe uma fala do eu poético, marcada pelo tra-
vessão e pelas aspas. A interlocutora dessa fala é “Cibele fecunda”, que aparece como 
vocativo já no primeiro verso da estrofe:

— “Ó Cibele fecunda, é no remanso
Do teu seio – que vive a criatura;
Chamem-te outros morada triste e escura,
Chamo-te glória, chamo-te descanso!”377

A mitologia romana adotou essa deusa de origem frígia com bons olhos, pois 
ela era considerada a deusa-mãe, senhora da fertilidade da natureza. Já para a mitolo-
gia grega, Cibele tinha um lado sombrio, pois ela cobiçou Átis, que não a correspon-
deu e a quem a deusa fez castrar a si próprio. Assim, para os gregos, ela seria a deusa 
do desejo não correspondido. As duas acepções aparecem nos versos machadianos, 
todavia, o eu poético parece se colocar ao lado dos romanos desde o início, pois a cha-
ma “fecunda”. A versão grega do mito aparece no terceiro verso da estrofe: “chamem-
-te outros morada triste e escura”, mas o verso que segue revela como o eu poético 
concebe Cibele: “chamo-te glória, chamo-te descanso”. Cibele serve ao eu poético de 
dois modos, pelas duas mitologias, por representar o seu desejo não correspondido e 
por ser a terra fecunda para onde ele irá volver, como anunciado na estrofe anterior. 
Esse jogo com a mitologia revela não apenas o conhecimento de Machado acerca 
dos mitos, mas especialmente como soube costurar esses mitos à sua escritura. Não 
bastasse, Cibele nos leva a Houssaye novamente. A grafia do nome naquele século era 
Cybele e encontramos a deusa em poemas das duas obras de Houssaye que consulta-
mos para o estudo dessa epígrafe: Poésies complètes e Oeuvres poétiques. No primeiro 
livro há quatro menções à Cybele, sendo a que mais se aproxima do sentido adotado 
por Machado, “Cybele fecunda”, a da página 89, na qual a deusa se associa à “na-
tureza fecunda”378 no poema “Ode panthéiste dediée a Homére”. No segundo livro, 
por sua vez, as menções à deusa são apenas duas, sendo a que se encontra no poema 
dedicado a La Fontaine, “Aux poëts”, a que mais se aproxima do sentido adotado 

376 Eclesiastes 12, 7.

377 Assis (1864, p. 131).

378 No original: “nature féconde” (Houssaye, 1852, p. 89, tradução nossa).
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pelo poeta brasileiro, pois Cibele é chamada “nossa mãe fecunda”.379 Desse modo, o 
eu poético machadiano parece partilhar da mesma concepção do francês ao imprimir 
sua Cibele também fecunda.

A décima segunda estrofe dessa segunda parte dos “Versos a Corina” traz no-
vamente os lamentos e murmúrios do eu poético, já unido à terra pelo abraço; e na 
estrofe seguinte, a maior do poema, com vinte e um versos no total, surgirá Corina:

Assim falei. E murmurando aos ventos
Uma blasfêmia atroz – estreito abraço
Homem e terra uniu, e em longo espaço
Aos ecos repeti meus vãos lamentos.

Mas, tu passaste… Houve um grito
Dentro de mim. Aos meus olhos
Visão de amor infinito,
Visão de perpétuo gozo
Perpassava e me atraía,
Como um sonho voluptuoso
De sequiosa fantasia.
Ergui-me logo do chão,
E pousei meus olhos fundos
Em teus olhos soberanos,
Ardentes, vivos, profundos,
Como os olhos da beleza
Que das escumas nasceu…
Eras tu, maga visão
Eras tu o ideal sonhado
Que em toda a parte busquei,
E por quem houvera dado
A vida que fatiguei;
Por quem verti tanto pranto,
Por quem nos longos espinhos
Minhas mãos, meus pés sangrei!380

O leitor pode supor ser Corina quem passa na estrofe, todavia, seu nome 
apenas aparece no último verso da última estrofe do poema, sendo exatamente a 

379 No original: “notre mère fecónde” (id., 1857, p. 214, tradução nossa).

380 Assis (1864, p. 131-132).
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última palavra. Corina surge como um oásis para o eu poético, sua aflição parece se 
amenizar. Contudo, não é a Corina real quem está diante do eu poético, mas uma 
alucinação que nos é trazida por vocábulos como “visão”, “sonho”, “fantasia”, “maga”, 
“ideal”. Já no início da estrofe sabemos que Corina não fica: “mas, tu passaste (…)”, 
e dá sequência à frase uma imagem bastante forte, de um grito aprisionado, pois o 
eu poético coloca o grito dentro de si. Corina é tida como o “para sempre” do eu 
poético: “amor infinito”, “perpétuo gozo”. Porém, esses termos vêm precedidos do 
termo “visão”, que distancia esse amor e esse gozo de algo que possa se concretizar. O 
passar do primeiro verso da estrofe ganha, no quinto, um prefixo e Corina perpassa 
e atrai, “como um sonho voluptuoso”. A nossa hipótese de que essa Corina é uma 
alucinação se intensifica nesse verso pelo “sonho” e pela “fantasia” desse e do verso se-
guinte, respectivamente. A atração de Corina foi suficiente para levantar o eu poético 
do chão e os olhos dos amantes se encontram. O décimo quarto e o décimo quinto 
versos voltam a escrever essa mulher como uma alucinação, pois a define “maga vi-
são” e “ideal sonhado”. No segundo caso aparentemente o grau de fantasia dobra, já 
que o ideal é o par antitético do real e, logo, se opõe a ele e, além disso, é um “ideal 
sonhado”, sendo o sonho o par antitético da realidade, opõe-se a ela. Desses versos 
em diante o eu poético dá conta de esclarecer ao leitor que era essa a sua busca e por 
ela que tanto sofrera.

As duas estrofes que seguem estão indissociavelmente ligadas à última estrofe 
do poema:

Mas se minha alma, acaso, é menos pura
Do que era pura nos primeiros dias,
Porque não soube em tantas agonias
Abençoar a minha desventura;

Se a blasfêmia os meus lábios poluíra,
Quando, depois do tempo e do cansaço,
Beijei a terra no mortal abraço
E espedacei desanimado a lira;

Podes, visão formosa e peregrina,
No amor profundo, na existência calma,
Desse passado resgatar minha alma
E levantar-me aos olhos teus, — Corina!381

381 Id. ibid., p. 132-133.



180

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

Na décima quarta e décima quinta estrofes, o eu poético se utilizará da con-
junção condicional “se” para traçar seus infortúnios, que poderão ser amparados na 
última estrofe por Corina, aquela que nos dois últimos versos do poema tem o poder 
de resgatar a alma do eu poético e levantar os olhos dele, os levando aos dela. Assim, 
a décima quarta estrofe retoma a pureza dos primeiros dias já trazida pela primeira 
estofe dessa segunda parte e a desventura de ser, agora, menos pura; e a décima quinta 
retoma o abraço mortal ao qual o poeta cansado se entregara na décima segunda es-
trofe, pouco antes da visão de Corina. Na estrofe final é dado, justamente pelo verbo 
poder, o poder à Corina de resgatar a alma e levantar os olhos do eu poético, o que se-
ria feito “no amor profundo, na existência calma”. Nessa estrofe novamente Corina é 
chamada “visão”, o que confirma a hipótese de o eu poético ter tido uma alucinação; 
e, não bastasse, ela é aqui chamada “peregrina”, confirmando o que já fora anunciado 
na décima terceira estrofe, quando o eu poético nos diz: “mas, tu passaste (…)”, pois 
o peregrino é aquele que está de passagem. Ademais, na primeira estrofe da primeira 
parte a “forma peregrina” já fora atribuída à Corina.

Encerra-se o canto de aflição do eu poético que se imprimiu totalmente ro-
mântico, como quem morre de amor por uma mulher idealizada, uma visão pere-
grina e poderosa. Pudemos perceber pouco do poema da epígrafe na composição 
machadiana, de modo que, como apontamos, os versos de Houssaye parecem servir 
mais de mote para a composição que de tema; é como se o pobre coração do poeta 
tivesse cantando seu hino de aflição, encorajado pelos versos franceses.

III

III.

Se tu pudesses viver um dia na minha alma…

feliz criatura, tu saberias o que é sofrer!

Mickiewicz — Sonetos da Crimeia

Quando voarem minhas esperanças,
Como um bando de pombas fugitivas;
E destas ilusões doces e vivas
Só me restarem pálidas lembranças;

E abandonar-me a minha mãe Quimera,
Que me aleitou aos seios abundantes;
E vierem as nuvens flamejantes
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Encher o céu da minha primavera;
(…)382

Dos “Versos a Corina”, a parte III teve três publicações: a primeira no Cor-
reio Mercantil, de 26 de março 1864; depois, no mesmo ano, nas Crisálidas; e, em 
1901, nas Poesias completas. Na primeira publicação, o título da parte ganha o título 
do todo, assim, a parte III dos “Versos a Corina” é intitulada como o todo, “Versos 
a Corina”. Na segunda publicação, a parte é numerada pelo algarismo romano III 
e é acompanhada da epígrafe mais o nome do autor da epígrafe e o nome da obra 
da qual Machado diz ter retirado os versos dessa epígrafe. Na terceira publicação, 
há apenas o nome da obra da epígrafe. Além disso, a oitava e nona estrofes desse 
poema nas Crisálidas foram expurgadas da publicação de 1901.

Apesar do grande desfile de nomes que Machado nos apresenta em suas epí-
grafes, Adam Mickiewicz se destaca por aparecer três vezes e somente no primeiro 
livro de poemas, Crisálidas: nas epígrafes dos poemas “Polônia” e na parte III dos 
“Versos a Corina” e na tradução “Alpujarra”. Além disso, Mickiewicz não é um nome 
comum nos estudos latinos da literatura, sendo, inclusive, pouca a fortuna crítica em 
língua portuguesa que se dedique a esse poeta polonês. A frequência com que o poeta 
polaco aparece no livro de Machado o torna uma referência clara, ou, ao menos uma 
referência para três de seus poemas. 

Essa terceira parte dos “Versos a Corina” é composta de sete quadras de decas-
sílabos com rimas intercaladas mais uma única estrofe de 23 versos, sendo 21 alexan-
drinos com rimas emparelhadas, e os versos intermediários, décimo quarto e décimo 
quinto versos, de cinco e seis sílabas poéticas, respectivamente, que, juntos, formam 
um alexandrino. Por fim, há uma última quadra que encerra o poema, na mesma 
estrutura das quadras anteriores. Na epígrafe, Machado aponta os Sonetos da Crimeia 
como fonte daqueles versos. Consultando tais sonetos, tanto na versão francesa383 
quanto na polonesa,384 não pudemos encontrar versos semelhantes. Porém, ao ler-
mos os versos que compõem as “Poésies diverses”, presentes no primeiro volume de 
Oeuvres poétiques complètes (1841), tradução de Christiano Ostrowski, encontramos 
versos semelhantes na parte intitulada “Elégies”, no poema “A D. D.”. Sendo assim, 
podemos inferir que Machado possa ter se enganado ao apontar tais versos como 
pertencendo aos Sonetos da Crimeia. Essa confusão de Machado ao indicar a fonte 
de sua epígrafe pode justificar a ausência desse poema no artigo de Knowlton Junior 
(1981). O estudioso conhece as Crisálidas machadianas, trabalha os outros poemas 

382 Id. ibid., p. 135.

383 Consultamos a tradução feita por Chirstiano Ostrowski nas Oeuvres poétiques complètes, edição de 1859, volume I.

384 Consultamos a versão digital disponível em: <www.prus.pl/krym/sonetykrymskie.html>. Acesso em: 24 jun. 2015.
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que fazem referência a Mickiewicz, “Polônia” e “Alpujarra”, mas nem se quer cita a 
parte III dos “Versos a Corina” e sua epígrafe.

A epígrafe de Mickiewickz convida o leitor, ou mesmo a própria Corina, a 
conhecerem o sofrimento daquele eu poético, que sofre poeticamente de amor. Na 
epígrafe há a construção de uma antítese, dada pelos vocábulos “feliz” e “sofrer”: 
ela, que é “feliz criatura”, e ele, que sofre na alma. Nas palavras de Mickiewicz: “se 
tu pudesse viver um dia na minh’alma… feliz criatura, tu saberias o que é sofrer”.385

As três primeiras estrofes do poema constroem uma argumentação entre si 
acerca de um dia futuro. Essa argumentação levará à quarta estrofe, que mostra como 
agirá o eu poético quando esse dia chegar:

Quando voarem minhas esperanças,
Como um bando de pombas fugitivas;
E destas ilusões doces e vivas
Só me restarem pálidas lembranças;

E abandonar-me a minha mãe Quimera,
Que me aleitou aos seios abundantes;
E vierem as nuvens flamejantes
Encher o céu da minha primavera;

E raiar para mim um triste dia,
Em que, por completar minha tristeza,
Nem possa ver-te, musa da beleza,
Nem possa ouvir-te, musa da harmonia;

Quando assim seja, por teus olhos juro,
Voto minha alma à escura soledade,
Sem procurar melhor felicidade,
E sem ambicionar prazer mais puro.386

385 No original: “gdybyś ty na dzień jeden była w mojej duszy! /  Na dzień cały? – Nie – takiej nie życzę katuszy. / Gdyby godzinę 
tylko – szczęśliwe stworzenie, / Poznałabyś natenczas, co to jest cierpienie” (Mickiewicz, 2015, s/p). Na tradução para o francês: 
“Oh! Si tu demeurais un seul jour dans mon âme! / Tout un jour? Non… Je ne souhaite pas un pareil tourment; / Mais une heure, 
une seule!… Heureuse créature, oh! / Tu saurais alors ce que c’est que souffrir” (id., 1859, p. 98). Machado utilizou esses mesmos 
versos na epígrafe da sexta parte dos “Versos a Corina” quando a publicou no Diário Oficial de 18 de setembro de 1864: “se tu 
pudesses viver um dia na minh’alma… um dia inteiro… Não… Não te desejo esse tormento… Mas, uma hora só… Feliz criatura, 
então, sim, tu saberias o que é sofrer!” (Assis, 1976, p. 64). Contudo, para publicação em livro, mudou a epígrafe da sexta parte para 
um trecho de Homero. Na parte III, como é possível observar, Machado suprime alguns versos intermediários.

386 Assis (1864, p. 135-136).
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Notemos que as estrofes se interligam mesmo pela pontuação, pois as três 
primeiras se encerram com ponto e vírgula, ao passo que somente a quarta trará o 
ponto-final. O dia impresso nas estrofes iniciais não é um dia de felicidade, mas de 
sofrimento, como poderíamos supor pela epígrafe. Já não há esperanças, as “ilusões 
doces e vivas” viraram lembrança, a Quimera o abandonara e as nuvens de fogo 
cobriam o céu que antes era de primavera. Esse céu primaveril da segunda estrofe 
e as ilusões da primeira revelam que houve um momento de felicidade, ademais as 
“nuvens flamejantes” da segunda estrofe casam perfeitamente pela Quimera trazida 
no começo dessa mesma estrofe e em letra maiúscula. A Quimera remonta ao ser de 
corpo de leão e de cabra da mitologia grega que soltava fogo pelas ventas. Além disso, 
a Quimera pode ser popularmente entendida como qualquer fantasia. Assim, no 
início da estrofe, a Quimera que aleitava o eu poético o enchia de fantasias, ao passo 
que no final dessa mesma estrofe será a aberração mitológica que cospe fogo sobre 
o céu de primavera. Por fim, a terceira estrofe afirma que esse dia será de tristeza e 
Corina aparecerá travestida da “musa de beleza” que o eu poético não pode ver e da 
“musa da harmonia” que ele não pode ouvir. Atentemo-nos para o fato de que não é 
a primeira vez que a beleza acompanha Corina, ela já aparecia na epígrafe e no poema 
daquela primeira parte. Enfim, quando tal dia chegar, na quarta estrofe, o eu poético 
se entregará à solidão.

A quinta e sexta estrofes continuarão descrevendo como se sentirá o eu poético 
no dia de solidão, quando não mais estiver próximo à Corina:

Como o viajor que, de falaz miragem
Volta desenganado ao lar tranquilo,
E procura, naquele último asilo,
Nem evocar memórias da viagem;

Envolvido em mim mesmo, olhos cerrados
A tudo mais, — a minha fantasia
As asas colherá com que algum dia
Quis alcançar os cimos elevados.387

Novamente as estrofes estão interligadas não só pelo conteúdo semântico, mas 
pela pontuação. Nos chama atenção, na quinta estrofe, a miragem, que nos faz re-
cordar o que apontamos como uma espécie de oásis na parte anterior, na qual o eu 
poético parece ter uma visão de Corina. Na sexta estrofe, a solidão é ressaltada, já 

387 Id. ibid., p. 136.
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que o eu poético está envolvido em si mesmo e a fantasia trazida pela Quimera, na 
segunda estrofe, colhe as asas.

A sétima estrofe reforça a importância de Corina para o eu poético:

És tu a maior glória de minha alma,
Se o meu amor profundo não te alcança,
De que me servirá outra esperança?
Que glória tirarei de alheia palma?388

Notemos que as indagações impressas na estrofe são feitas pelo eu poético para 
si mesmo e acabam por afirmar que, para ele, Corina é a única esperança e a única 
glória que interessam.

Partindo para a penúltima estrofe do poema, e também a mais longa, temos 
apontados oito casais da poesia clássica, oito poetas e suas musas:

Que valem glórias vãs? A glória, a melhor glória,
É esta que nos orna a poesia da história;
É a glória do céu, é a glória do amor.
É Tasso eternizando a princesa Leonor;
É Lídia ornando a lira ao venusino Horácio;
É a doce Beatriz, flor e honra do Lácio,
Seguindo além da vida as viagens do Dante;
É do cantor do Gama o hino triste e amante
Levando à eternidade o amor de Catarina;
É o amor que une Ovídio à formosa Corina;
O de Cíntia a Propércio, o de Lésbia a Catulo;
O da divina Délia ao divino Tibulo.
Esta a glória que fica, eleva, honra e consola;
Outra não há melhor.
   Se faltar esta esmola,
Corina, ao teu poeta, e se a doce ilusão,
Com que se alenta e vive o amante coração,
Deixar-lhe um dia o céu azul, tão tranquilo,
Nenhuma glória mais há de nunca atraí-lo.
Irá longe do mundo e dos seus vãos prazeres,
Viver na solidão a vida de outros seres,
Vegetar como o arbusto, e murchar, como a flor,

388 Id. ibid., p. 136.
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Como um corpo sem alma ou alma sem amor.389

Tasso e Leonor, Horácio e Lídia, Dante e Beatriz, Camões e Catarina, Oví-
dio e Corina, Propércio e Lésbia e Tibulo e Délia. É como se o eu poético se co-
locasse junto de sua amada, no mesmo patamar que ocupam os clássicos nomes, e 
quisesse seguir o exemplo daqueles que em seu labor poético cantaram e eterniza-
ram o nome de suas amadas. Esse eternizar, relacionado a Tasso e Leonor, parece 
justamente se opor ao “calar” da epígrafe de Dante para o conjunto dos “Versos a 
Corina”. Depois de citar todos esses nomes, o eu poético reafirma: “esta a glória 
que fica, eleva, honra e consola, / Outra não há melhor”. O fato de o eu poético se 
colocar ao lado dos clássicos poetas e indicar isso como glória nos faz abrir os olhos 
para outra possível leitura do poema. Não se trata aqui de rogar pelo amor de uma 
mulher que o levaria a glória, mas da própria palavra, da própria poesia. O que para 
o poeta é mais glorioso que a eternidade de seus versos? Tasso, Horácio, Dante, 
Camões, Ovídio, Propércio e Tibulo não alcançaram a glória pelas mulheres que 
amaram, mas pelos versos que escreveram a elas.390

A estrofe final é um pedido de que seus versos não caiam no esquecimento: 

Ah! Faze que estas ilusões tão vivas
Nunca se tornem pálidas lembranças; 
E nem voem as minhas esperanças
Como um bando de pombas fugitivas!391

Essa última estrofe é uma reconstrução da primeira, todavia, num tom mais 
esperançoso. Na primeira estrofe, o eu poético construía a possibilidade de um dia 
em que suas esperanças voariam tais qual “pombas fugitivas” e suas “ilusões doces 
e vivas” seriam apenas “pálidas lembranças”. Aqui, o eu poético inverte essa ordem 
para clamar pelo inverso, que nunca as ilusões sejam lembranças nem as esperanças se 
assemelhem às fugitivas aves. Pensando na eternização do seu labor poético, podemos 
entender que o que o eu poético almeja é não ser esquecido.

A epígrafe, no caso dessa terceira parte, serve especialmente para acentuar o so-
frimento do eu poético. O dia construído nas três primeiras estrofes do poema pode 
ser aquele mesmo dia em hipótese na epígrafe. Além disso, se nos lembrarmos que 
o poema do qual Machado recorta a epígrafe é uma elegia, podemos aproximar seu 

389 Id. ibid., p. 137.

390 Entre os versos dessa estrofe podemos destacar o décimo terceiro, impresso no busto de Machado de Assis em frente à Academia 
Brasileira de Letras: “esta é a glória que fica, eleva, honra e consola” (id. ibid., p. 137).

391 Id. ibid., p. 138.
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dia longe de Corina à morte. Assim, apesar de não ressoar muito sobre a composição 
machadiana, a epígrafe é essencial para marcar desde o início o sofrer do eu poético.

IV

IV

Ne vois-tu pas?

A. M.

Tu que és bela e feliz, tu que tens por diadema
A dupla irradiação da beleza e do amor;
E sabes reunir, como o melhor poema,
Um desejo da terra e um toque do Senhor;

Tu, criação feliz de um dia de pureza,
Em que a terra não teve um só pecado, irmã
Das visões que sonhou no culto da beleza
A musa de Petrarca e o pincel de Rembrandt;
(…)392

Essa parte dos “Versos a Corina” nos trouxe bastante inquietação. A sua epígra-
fe, além de ser uma frase bastante genérica em francês, “tu não vês?”,393 vem assinada 
apenas com as iniciais “A. M.”. Esse texto da epígrafe geralmente viria acompanhado 
de uma complementação, como “e tu não vês que a mudança constante / está perden-
do em desejos os tempos de felicidade?”.394 Machado, provavelmente teria recortado 
esses versos de um período inteiro. Os versos assim, como Machado os imprimiu, só 
puderam ser encontrados em manuais de ensino do francês daquele século, como o 
A key to Pinney and Arnoult’s French grammar (1861). Achamos muito improvável 
que Machado tenha retirado sua epígrafe de um livro de idiomas. A segunda e ter-
ceira tentativas de encontrar tais versos também foram frustradas: a hemeroteca da 
Biblioteca Nacional e a base de dados organizada pela pesquisadora Marta de Senna 
no endereço eletrônico <http://machadodeassis.net/dtb_index.asp>. Na hemeroteca, 
buscamos o trecho da epígrafe em periódicos cariocas que circularam nas décadas de 

392 Id. ibid., p. 139.

393 Reis (2009, p. 56, nota de rodapé n. 18). No original: “ne vois-tu pas?” (Assis, 1864, p. 139).

394 No original: “et ne vois-tu pas que changer sans cesse, / C’est perdre en désirs le temps du bonheur?” (Musset, 1840, p. 375, 
tradução nossa).
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1850 e 1860, nada foi encontrado. Na base de dados organizada por Senna, busca-
mos pistas de algum possível autor com essas iniciais, também nada foi encontrado. 
Fizemos então uma breve pesquisa de autores franceses que pudessem ter em seus 
nomes as iniciais que abreviam a epígrafe; nessa pesquisa, limitamo-nos aos séculos 
XVIII e XIX, apesar de sabermos que as epígrafes machadianas também vieram de 
outros séculos. Chegamos aos nomes de Antoine de La Motte, André Morellet e 
Alfred Musset. Em La Motte, um trecho parecido com a epígrafe machadiana está 
na fala da personagem Hersile, na primeira cena do segundo ato da tragédia Romulus 
(1722): “tu não vês que tem os pés cercados por traidores?”.395 O tom da epígrafe se 
distancia do tom dessa parte dos “Versos a Corina” e a ausência de outra referência a 
La Motte na obra machadiana nos faz desconfiar que essa não seja a fonte da epígrafe. 
Para Morellet, encontramos frase semelhante à da epígrafe numa obra não sua, mas 
de Ann Radcliffe,396 The Italian (1797) ou L’Italien, ou le Confessional des pénitens 
noirs (1798), a qual ele traduziu para o francês. Não acreditamos que a epígrafe venha 
daí pelo fato de Machado dar a assinatura “A. M.” para a epígrafe. Se pensarmos, 
por exemplo, nas epígrafes de Adam Mickiewicz, as quais o poeta de Corina afirma 
em nota ter consultado a tradução de Christiano Ostrowski, veremos que, apesar da 
tradução, quem assina as epígrafes é Mickiewicz. Aliás, também pensamos na possi-
bilidade de essa ser outra epígrafe de Mickiewicz, já que as iniciais são as mesmas, 
mas não encontramos palavras semelhantes nas traduções de Ostrowski, e a outra 
epígrafe assinada pelo escritor polaco bem como a tradução “Alpujarra” não trazem 
apenas as iniciais do poeta, mas seu sobrenome. Por fim, sabemos que Musset não é 
novidade nas epígrafes, seu nome assina não só a epígrafe de “Nunca mais”, poema 
disperso, como a de “Quinze anos”, estudado algumas páginas antes neste capítulo. 
No poema “Chanson”, publicado em 1863 na nona edição das Première Poésies, o 
trecho utilizado por Machado se repete quatro vezes, sempre no terceiro verso de cada 
uma das quatro quadras que compõem o poema, como no exemplo que demos aci-
ma: “e tu não vês que a mudança constante / está perdendo em desejos os tempos de 
felicidade?”.397 O poema “La nuit d’octobre”, das Poésies complètes (1840), traz outra 
indagação com essa mesma estrutura: “tu não vês então, ao luar, / Dobrar como anti-
gamente um belo corpo nos teus braços, / E se no caminho que tu pensaste a Fortune 
/ Atrás dela, cantando, tu não marchavas?”.398 Essas duas composições se aproximam 
um pouco mais do poema machadiano por tratarem ambas do sofrimento do poeta, 

395 No original: “ne vois-tu pas qu’il est environné de traîtres?” (La Motte, 1780, p. 99, tradução nossa).

396 Ann Radcliffe (1764-1823), romancista inglesa, uma das primeiras a escrever romances góticos. Entre suas obras estão A Sici-
lian romance (1790), The mysteries of Udolpho (1794) e outros.

397 No original: “et ne vois-tu pas que changer sans cesse, / C’est perdre en désirs le temps du bonheur?” (Musset, 1840, p. 1840, 
tradução nossa).

398 No original: “ne vois-tu pas alors, aux rayons de la lune, / Plier comme autrefois un beau corps dans tes bras, / Et si dans le 
sentier tu trouvais la Fortune, / Derrière elle, en chantant, ne marcherais-tu pas?” (id. ibid., p. 375, tradução nossa).
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e, no caso da segunda, temos que ressaltar que o poema é construído no diálogo entre 
o poeta e a musa. Contudo, é impossível tecer qualquer afirmação sobre Machado ter 
recortado versos deste ou daquele poema ou se eles realmente são de Musset, pois nas 
assinaturas anteriores o nome do poeta era escrito “Alfred de Musset”. Assim, encon-
tramo-nos numa “epígrafe sem saída”, restando a análise do texto e relacionando-o 
com o pouco que Machado nos deu.399

A quarta parte dos “Versos a Corina”, bem como as demais, já era conhecida 
do público quando da publicação das Crisálidas. Essa parte fora impressa sob o título 
“Versos a Corina” no Diário do Rio de Janeiro em 16 de abril de 1864 e ainda no 
mesmo ano no Diário Oficial do Império do Brasil, em 18 de setembro. Talvez a pro-
ximidade da publicação nos periódicos com a publicação no livro tenha sido a causa 
de algumas linhas escritas pela crítica, que apontava certa incoerência em chamar de 
Crisálidas composições já conhecidas do público. Além disso, o poema também com-
pôs as Poesias completas em 1901. Com exceção das Crisálidas, em nenhuma outra 
publicação do poema há epígrafe.400

Com relação à estrutura dessa quarta parte dos “Versos a Corina”, temos um total 
de dezesseis quadras de versos alexandrinos e rimas alternadas. Porém, há uma particula-
ridade que merece destaque nesse poema. Ele é, a partir da terceira estrofe, dividido em 
cinco partes: “As brisas” e “A luz”, de duas estrofes cada; e “As águas”, “As selvas” e “O 
poeta”, de três estrofes cada. Desse modo, as três primeiras estrofes do poema se encar-
regam de chamar Corina para ouvir as canções que seguem. O chamamento se dá em 
cada uma dessas estrofes pelo pronome pessoal “tu”, e Corina será exaltada nos versos:

Tu que és bela e feliz, tu que tens por diadema
A dupla irradiação da beleza e do amor;
E sabes reunir, como o melhor poema,
Um desejo da terra e um toque do Senhor;

Tu, criação feliz de um dia de pureza,
Em que a terra não teve um só pecado, irmã
Das visões que sonhou no culto da beleza
A musa de Petrarca e o pincel de Rembrandt;

399 Levantamos diversas hipóteses sobre a possível autoria da epígrafe. Pensamos também na possibilidade de ser o próprio Ma-
chado seu autor, todavia, os estudos machadianos não elencam “A. M.” como uma de suas assinaturas. Ainda assim buscamos as 
composições em francês de Machado, mas não encontramos nada semelhante naquelas linhas. Rastreamos então os escritores que 
constam no inventário organizado n’A biblioteca de Machado de Assis (2001) pelos estudiosos Jean-Michel Massa e Glória Vianna e 
não encontramos iniciais que pudessem corresponder à assinatura da epígrafe.

400 A única alteração que se deu nos versos está no primeiro verso da terceira estrofe, no qual a vírgula aparece após o pronome 
relativo “que” em todas as publicações que antecedem as Poesias completas, publicação na qual a vírgula vem logo após o prono-
me pessoal “tu”. Não é possível afirmar se teria sido essa uma alteração solicitada pelo autor dos versos ou se se trata apenas de 
uma gralha tipográfica.
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Tu que, como a ilusão, entre névoas deslizas 
Aos versos do poeta um desvelado olhar,
Corina, ouve a canção das amorosas brisas,
Do poeta e da luz, das selvas e do mar.401

Notamos o exagero da exaltação de Corina já na primeira estrofe, quando o 
eu poético diz ser essa mulher coroada pela “dupla irradiação da beleza e do amor”. 
O final dessa estrofe retomará a primeira parte dos “Versos a Corina”, na qual o eu 
poético conta, também na primeira estrofe, que Corina nascera do beijo da terra e do 
olhar do Senhor. Nessa quarta parte, o eu poético dá à Corina a capacidade de reunir 
“um desejo da terra e um toque do Senhor”. A referência à primeira parte parece 
bastante clara, já que o beijo se relaciona ao desejo, que é um tanto quanto carnal, 
terreno, e o olhar se relacionará, por sua vez, ao toque, por serem ambos divinos. Esse 
movimento de retomada mostra como cada uma das partes dos “Versos a Corina” 
não constituem partes independentes, mas estão dispostas e foram compostas em 
relação com as demais, ainda que pudessem ser lidas separadamente nas publicações 
que se deram nos periódicos. Assim, a parte lida separadamente não perde sua essên-
cia de poema, mas certamente dialoga com as demais quando dispostas em conjunto.

A estrofe que segue ainda dá conta da criação de Corina e a relaciona à pure-
za, por ter nascido quando a terra não tinha pecado e ainda relaciona essa mulher à 
musa, Laura, de Petrarca e a arte de Rembrandt. E é finalmente na terceira estrofe 
que, chamando Corina pelo nome, no terceiro verso, o eu poético a convidará para 
ouvir a canção “das amorosas brisas, / Do poeta e da luz, das selvas e do mar”. Ini-
ciam-se então as estrofes dessas canções, sendo a primeira a canção das brisas:

AS BRISAS

Deu-nos a harpa eólia a excelsa melodia
Que a folhagem desperta e torna alegre a flor,
Mas que vale esta voz, ó musa da harmonia,
Ao pé da tua voz, filha da harpa do amor?

Diz-nos tu como houveste as notas do teu canto?
Que alma de serafim volteia aos lábios teus?
Donde houveste o segredo e o poderoso encanto
Que abre a ouvidos mortais a harmonia dos céus?402

401 Assis (1864, p. 139-140).

402 Id. ibid., p. 140.
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A primeira estrofe da canção das brisas trará o som do vento, que seria dado 
pela “harpa eólia” e que produziria elevada melodia, e a partir da metade da estrofe 
o eu poético dessa canção questiona de que vale a voz do vento ao pé da voz de 
Corina, uma voz “filha da harpa do amor”. A estrofe seguinte dá conta de fazer três 
perguntas à Corina, porém, tais perguntas não carecem de resposta, antes servem 
para continuar a exaltar essa mulher que beira a divindade. O eu poético das brisas 
quer saber de onde vêm as notas do canto de Corina, qual é a “alma de serafim” que 
está em torno dos lábios dela e de onde vem o segredo do seu encanto que é capaz de 
despertar até os ouvidos mortais. Em resumo, o que se tem são as brisas falando da 
característica de seu canto para depois falar de Corina e exaltá-la em relação ao canto 
apresentado anteriormente. Todos os demais cantos dos elementos da natureza farão 
processos semelhantes: tratarão de características suas para colocar Corina acima de 
tudo, de modo que parece ser tal mulher, então, superior à própria natureza.

O próximo canto é o da luz.

A LUZ

Eu sou a luz fecunda, alma da natureza;
Sou o vivo alimento à viva criação.
Deus lançou-me no espaço. A minha realeza
Vai até onde vai meu vívido clarão.

Mas se derramo vida a Cibele fecunda,
Que sou eu ante a luz dos teus olhos? Melhor,
A tua é mais do céu, mais doce, mais profunda,
Se a vida vem de mim, tu dás a vida e o amor.403

Chama atenção no primeiro parágrafo para a sua fecundidade e sua realeza, que 
“vai até onde vai o meu vívido clarão”. Além disso, há uma referência ao fiat lux bíbli-
co404 no terceiro verso da estrofe, quando a luz se coloca como aquela que foi lançada 
por Deus no espaço. E, na estrofe seguinte, a referência será à “Cibele fecunda”, que 
também está naquela segunda parte dos versos à Corina e que desde lá era adjetivada 
como tal. Novamente se dá um questionamento que pretende exaltar Corina: “que 
sou eu ante a luz dos teus olhos?”. E a resposta que segue é: “melhor”. Corina é então 
dita “mais do céu, mais doce, mais profunda”. Logo, novamente suas características 
sobrepõem-se à natureza.

403 Id. ibid., p. 140-141.

404 “E disse Deus: faça-se a luz; e a luz foi feita” (Gênesis 1, 3).
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O canto das águas dá sequência ao poema:

AS ÁGUAS

Do nume da beleza o berço celebrado
Foi o mar. Vênus bela entre espumas nasceu.
Veio a idade de ferro, e o nume venerado
Do venerado altar baqueou: — pereceu.

Mas a beleza és tu. Como Vênus marinha,
Tens a inefável graça e o inefável ardor.
Se paras, és um nume; andas, uma rainha,
E se quebras um olhar, és tudo isso e és amor!

Chamam-te as águas, vem! Tu irás sobre a vaga
A vaga, a tua mãe, que te abre os seios nus,
Buscar adorações de uma plaga a outra plaga,
E das regiões da névoa às regiões da luz!405

Dessa vez, ao invés de falar de características suas e sobrepor as de Corina, o 
canto das águas comparará Corina à “Vênus bela”, que nasceu das espumas da água 
do mar. Na primeira estrofe, o eu poético dirá que a veneração à deusa da mitolo-
gia romana acabou com a idade de ferro. Contudo, a estrofe seguinte iniciará com 
a conjunção adversativa “mas”, que mostra que ainda que a deusa da beleza já não 
seja venerada, a beleza é a própria Corina: “mas a beleza és tu”. E na sequência até 
mesmo os movimentos de Corina serão exaltados, e, a partir do parar, do andar ou 
do seu olhar, ela poderá ser um nume, rainha ou amor: “se paras, és um nume; andas, 
umas rainha, / E se quebras um olhar, és tudo isso e és amor”. Notemos que Corina 
é exaltada a tal ponto que ela não é possuidora da beleza e do amor, ela passa a ser a 
própria beleza, o próprio amor. A última estrofe dessa canção será um chamamento. 
As águas chamam Corina para que ela seja adorada de plaga em plaga, desde as regiões 
da névoa até as regiões da luz.

O penúltimo canto será o das selvas, que também trará uma deusa da mitolo-
gia romana: dessa vez, Diana, a deusa da caça e também associada à lua:

405 Assis (1864, p. 141).
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AS SELVAS

Um silêncio de morte entrou no seio às selvas.
Já não pisa Diana este sagrado chão;
Nem já vem repousar no leito destas relvas
Aguardando saudosa o amor e Endimião.

Da grande caçadora a um solícito aceno
Já não vem, não acode o grupo jovial;
Nem o eco repete a flauta de Sileno,
Após o grande ruído a mudez sepulcral.

Mas Diana aparece. A floresta palpita,
Uma seiva melhor circula mais veloz;
É a vida que renasce, é vida que se agita;
À luz do teu olhar, ao som da tua voz!406

Apesar de a comparação não ser explícita, fica claro que a Diana de que a 
canção fala é metaforicamente Corina. Na primeira estrofe, há nas selvas “um si-
lêncio de morte”, pois Diana já não habita aquele espaço nem por lá repousa aguar-
dando a adoração de Endimião. Na mitologia grega Endimião era um pastor que 
se apaixonou por Selene, a deusa da lua. Por algum tempo Selene foi confundida 
na mitologia grega com Ártemis, que é Diana para os romanos. Acreditamos ser 
daí a construção da estrofe que traz Endimião e Diana como amantes. Na estrofe 
que segue, Diana continua ausente das selvas, que se quer um aceno dela tem e que 
vive uma “mudez sepulcral”, pois nem o eco da flauta de Sileno, seguidor do deus 
Dionísio, podia ser ouvido. Observemos que a “mudez sepulcral” dessa estrofe 
parece bastante apropriada ao “silêncio de morte” da estrofe anterior. Contudo, 
na terceira estrofe dessa canção, Diana, que se nos recordarmos também estava 
naquela primeira parte, volta às selvas e todo o ar fúnebre das estrofes anteriores 
dá lugar à palpitação da floresta, a seiva por ela produzida é melhor e mais veloz e 
a vida que estava morta renasce e se agita.

A última canção será a do poeta, que se compara às selvas quando estavam sem 
Diana e diz terem corrido seus dias “na solene mudez da grande solidão”:

406 Id. ibid., p. 142.
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O POETA

Também eu, sonhador, que vi correr meus dias
Na solene mudez da grande solidão,
E soltei, enterrando as minhas utopias,
O último suspiro e a última oração;

Também eu junto a voz à voz da natureza,
E soltando o meu hino ardente e triunfal,
Beijarei ajoelhado as plantas da beleza
E banharei minha alma em tua luz, — Ideal!

Ouviste a natureza? Às súplicas e às mágoas
Tua alma de mulher deve de palpitar;
Mas que te não seduza o cântico das águas,
Não procures, Corina, o caminho do mar!407

O final da primeira estrofe da canção do poeta retomará a segunda parte dos 
“Versos à Corina”, quando o eu poético diz ter soltado seu “último suspiro”, pois 
naquela parte o eu poético tecia lamentos à natureza e soltava “entre lágrimas um 
canto”. Na penúltima estrofe do poema ele claramente junta sua voz à da natureza 
enquanto solta seu “hino ardente e triunfal”, e tal qual se faz diante dos deuses, o eu 
poético submisso se propõe a futuramente beijar de joelhos as “plantas da beleza” e 
banhar sua alma na luz de Corina. Novamente ela é aproximada das divindades, não 
apenas pelo fato de o eu poético se propor a se ajoelhar, mas também por ele querer 
banhar sua alma, e não o corpo, na luz de Corina. A estrofe final nos fará lembrar 
o questionamento da epígrafe: “tu não vês?”,408 pois inicia com questão semelhante: 
“ouviste a natureza?”. É como se por essas indagações o eu poético quisesse chamar a 
atenção de Corina para as súplicas feitas por ele, e isso fica claro na estrofe, quando 
ele afirma que a tais súplicas e a tais mágoas deveriam fazer palpitar o coração de 
mulher de Corina. A estrofe e o poema finalizam com um pedido à Corina, que ela 
não escute aquele chamamento feito na canção das águas do mar e, entendemos nós, 
que ela ouça as súplicas do eu poético.

Assim, sem poder verificar com maior afinco como o texto da epígrafe se rela-
ciona com o poema, limitamo-nos a reafirmar que a epígrafe parece constituir uma 
tentativa de chamar a atenção de Corina para aqueles que por ela clamam, revelando 

407 Id. ibid., p. 142-143.

408 Reis (2009, p. 56, nota de rodapé n. 18). No original: “ne vois-tu pas?” (Assis, 1864, p. 139).
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novamente um caminho bastante romântico de composição poética por meio da 
exaltação e quase divinização da mulher.

V

V

Povero mio core! Ecco una separazione 

di piú nella mia scigurata vita!

Silvio Pellico

Guarda estes versos que escrevi chorando
Como um alívio à minha soledade,
Como um dever do meu amor; e quando
Houver em ti um eco de saudade,
Beija estes versos que escrevi chorando.

Único em meio das paixões vulgares,
Fui a teus pés queimar minha alma ansiosa,
Como se queima o óleo ante os altares;
Tive a paixão indômita e fogosa,
Única em meio das paixões vulgares.
(…)409

A penúltima parte dos “Versos a Corina” é escrita num tom ainda romântico, 
mas nos traz um eu poético que parece estar conformado em não ter a mulher amada 
e, pela primeira vez, seu nome sequer aparece e não há súplica para que esse amor 
volte, ao contrário, ele pede que “não busques reavivar a chama”.410

Essa quinta parte teve apenas uma publicação antes das Crisálidas, a saber, no 
Diário do Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1864. Assim como as demais partes pu-
blicadas em periódicos, ela leva o título do todo, “Versos a Corina”; todavia, pela pri-
meira vez, a epígrafe aparece já na primeira publicação. Tanto a Comissão Machado 
de Assis (1976) quanto a pesquisadora Rutzkaya Queiroz dos Reis411 apontam como 
sendo a data de publicação no periódico o dia 16 de abril daquele mesmo ano (data 

409 Assis (1864, p. 145).

410 Id. ibid., p. 147.

411 Reis (2009).
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em que se publicara a quarta parte naquele periódico), mas consultando os arquivos 
digitalizados da hemeroteca da Biblioteca Nacional encontramos os versos machadia-
nos dessa quinta parte apenas na data de 21 de abril, na seção intitulada “Variedade”. 
Além disso, tal qual as demais, a quinta parte figurou, sem epígrafe, nas páginas das 
Poesias completas, em 1901. Outras pequenas alterações se deram nos versos do poema 
da publicação em periódico para a publicação em livro. A primeira delas está no últi-
mo verso da segunda estrofe: na publicação do Diário, o verso se iniciava com “único”, 
porém, o adjetivo não concorda em gênero com a “paixão indômita” que caracteriza, 
de modo que podemos supor ter sido essa uma alteração feita por Machado quando 
da revisão do texto para publicação em livro. Não julgamos a hipótese da gralha tipo-
gráfica aqui (apesar de ela ser plausível) pelo fato de fazer todo sentido na nossa língua 
a mudança do gênero do adjetivo, do mesmo modo que parece uma correção macha-
diana também a perda da vírgula que o seguia tanto no primeiro quanto no último 
versos dessa segunda estrofe. A segunda alteração se dará na estrofe seguinte, também 
no primeiro e último versos, em que o vocábulo “Deus” é trocado por “amor”. Não 
bastasse, outra alteração se dá nessa mesma estrofe em seu terceiro verso e nos revela o 
trabalho de releitura e reescritura machadianos: o verso que no Diário se lia: “o meu 
amor fez-se, talvez, criança”; nos livros, lemos: “minha ilusão fez-me (…)”.412 Talvez 
o cuidado em trocar, nesse verso, “amor” por “ilusão” seja não só uma escolha do que 
melhor se encaixa ao conteúdo do poema, mas uma opção para não repetir a palavra 
“amor”, que já ocupava o lugar de “Deus” nos outros dois versos alterados. Ademais, 
a Comissão Machado de Assis (1976) aponta um pequeno deslize gramatical no ter-
ceiro verso da nona estrofe, no qual o verbo “amar” deveria, ao final do verso, ser 
conjugado na segunda pessoa do singular. Porém, tal deslize se justifica pela estrutura 
rímica adotada em todas as estrofes do poema: rimas alternadas. Parece válido que se 
utilize “ama” no lugar de “amas”, para rimar com a “chama” do primeiro e quinto ver-
sos. Sobre a estrutura desse poema, já que entramos adiantadamente na questão, ela se 
mostra bastante singular. Além das rimas alternadas, temos versos sempre decassílabos 
distribuídos em dez estrofes de cinco versos cada. Somamos a isso o fato de, exceto na 
primeira e na última estrofes do poema, as quais são exatamente iguais,413 o primeiro 
e o último versos de cada estrofe serem sempre iguais. Essa estrutura parece fazer todo 
sentido após nos atentarmos ao conteúdo do poema.

A epígrafe que acompanha a quinta parte dos “Versos a Corina” é um pequeno 
trecho do início do terceiro parágrafo do décimo oitavo capítulo de Le mie prigione 
(1832), de Silvio Pellico. Esse é um livro de memórias do dramaturgo italiano, o qual 

412 Assis (1976, p. 64).

413 Nessas estrofes, o primeiro e o último versos somente não são iguais pela troca de um vocábulo: “guarda” do primeiro verso será 
trocado por “beija” no último. Assim: “guarda estes versos que escrevi chorando / (…) / (…) / (…) / Beija estes versos que escrevi 
chorando” (id., 1864, p. 145).
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fora escrito durante o período que esteve preso (1820-1830) pelo fato de ter aderido 
à liberal la carboneria, uma sociedade secreta revolucionária da Itália. O trecho recor-
tado por Machado é um dos vários em que o escritor italiano se refere à Maddalena, 
para quem ele não conseguira se declarar amorosamente. A epígrafe de Machado, 
“pobre do meu coração! Eis uma separação / a mais na minha vida miserável!”,414 
altera o texto de Pellico na primeira frase, pois no original italiano o trecho não se ini-
cia “meu pobre coração”, mas “vão desejo”.415 O “povero mio cuore”, grafado sem a 
vogal “u” na epígrafe machadiana, também aparece em Pellico, mas no nono capítulo 
e seguido de outro trecho. Não encontramos justificativa para a troca das palavras, 
talvez Machado tenha escrito o trecho de memória, ou, ainda, tenha lucidamente 
feito a troca para um melhor casamento com a epígrafe da segunda parte, que traz, 
como vimos, “meu pobre coração”.416

O poema inicia fazendo um pedido à Corina, que guarde aqueles versos escri-
tos em meio ao choro e que são alívio à soledade do eu poético:

Guarda estes versos que escrevi chorando
Como um alívio à minha soledade,
Como um dever do meu amor; e quando
Houver em ti um eco de saudade,
Beija estes versos que escrevi chorando.417

Essa soledade, a tristeza de quem está só, nos liga à epígrafe que também 
tinha um autor-personagem que escrevia no momento de tristeza e solidão. Além 
disso, o eu poético diz serem os versos “como um dever” de seu amor. Os versos de-
verão ser recobrados pela amada quando nela houver não a saudade, mas um simples 
eco dela. Esse eco de saudade acentua a distância entre o eu poético e sua amada, e 
parece reafirmar que ela não cultiva o mesmo sentimento por ele; assim, seria im-
possível sentir saudade, o que há é um eco dela. Para fechar a estrofe, o eu poético, 
como dissemos em nota, apenas troca o verbo que inicia o primeiro verso, guardar, 
por beijar: “beija estes versos que escrevi chorando”.

Nas três estrofes que seguem, o eu poético cantará o que fez por Corina:

Único em meio das paixões vulgares,
Fui a teus pés queimar minha alma ansiosa,

414 Reis (2009, p. 59, nota de rodapé n. 19). No original: “povero mio c[u]ore! Ecco uma separazione di più nella mia scigurata 
vita!” (Assis, 1864, p. 145).

415 No original: “poveiro mio cuore” e “vano desiderio” (Pellico, 1832, p. 45, tradução nossa).

416 Assis (1864, p. 129, tradução nossa).

417 Id. ibid., p. 145.
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Como se queima o óleo ante os altares;
Tive a paixão indômita e fogosa,
Única em meio das paixões vulgares.

Cheio de amor, vazio de esperança,
Dei para ti os meus primeiros passos;
Minha ilusão fez-me, talvez, criança;
E eu pretendi dormir aos teus abraços,
Cheio de amor, vazio de esperança.

Refugiado à sombra do mistério
Pude cantar meu hino doloroso;
E o mundo ouviu o som doce ou funéreo
Sem conhecer o coração ansioso
Refugiado à sombra do mistério.418

Na segunda estrofe, o que saltou aos nossos olhos foi o caráter divino que é 
dado à amada, já que o eu poético diz ter queimado aos pés de Corina sua alma, 
“como se queima o óleo ante os altares”. O mesmo ritual que se dá em louvor aos 
deuses ele o fez, mas não com óleo, com sua própria alma, e esse queimar justifica 
o adjetivo “fogosa”, que caracteriza sua paixão. A despeito da vulgaridade que a pai-
xão costuma ter em relação ao amor, o eu poético trata de se justificar dizendo, no 
primeiro e último versos dessa estrofe, que sua paixão por Corina é “única em meio 
das paixões vulgares”. Em movimento semelhante, a estrofe seguinte trata de como o 
eu poético entregou à Corina sua ilusão e, num verso antitético que abre e encerra a 
estrofe, ele se mostra “cheio de amor, vazio de esperança”. A última estrofe com esse 
mesmo estilo será a quarta, que trata do canto empenhado pelo eu poético, o qual ele 
caracteriza como um som “doce ou funéreo”, e é esse último adjetivo que nos chama 
atenção, pois, ainda que de certa forma seja contrário ao que o acompanha, parece 
combinar perfeitamente com a “sombra do mistério” que está na estrofe e com o 
caráter de desilusão do poema. Além disso, o refúgio à sombra do mistério nos reme-
mora o refúgio à sombra do Altíssimo, presente no Salmo 91 da Bíblia.

A quinta estrofe do poema mostra a incapacidade do eu poético em abandonar 
sua paixão por Corina, e, como no final da segunda parte dos “Versos a Corina”, em 
que ela ganha o poder de levantar os olhos do eu poético, aqui, ela é capaz de reani-
mar sua incerteza:

418 Id. ibid., p. 145-146.
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Mas eu que posso contra a sorte esquiva?
Vejo que em teus olhares de princesa
Transluz uma alma ardente e compassiva
Capaz de reanimar minha incerteza;
Mas eu que posso contra a sorte esquiva?

Como um réu indefeso e abandonado,
Fatalidade, curvo-me ao teu gesto;
E se a perseguição me tem cansado,
Embora, escutarei o teu aresto
Como um réu indefeso e abandonado.

Embora fujas aos meus olhos tristes,
Minha alma irá saudosa, enamorada,
Acercar-se de ti lá onde existes;
Ouvirás minha lira apaixonada,
Embora fujas aos meus olhos tristes.419

Na quinta estrofe, o eu poético se coloca na posição de indefeso em relação à 
Corina, o que se pode verificar logo na estrofe seguinte, na qual ele se coloca “como 
um réu indefeso e abandonado” e a inevitabilidade já impressa na estrofe anterior 
também é confirmada nessa pelo adjetivo: “fatalidade”. Corina é novamente sobe-
rana, já que é ela quem, no penúltimo verso da sexta estrofe, dá o aresto (sentença) 
para o eu poético. A sétima estrofe parece completar o sentido das duas estrofes 
anteriores, pois ainda coloca Corina como por quem o eu poético é inevitavelmente 
atraído, ainda que ela fuja dos olhos dele, sua alma de poeta, “saudosa, enamorada”, 
estará em torno dela.

A oitava e nona estrofes também funcionam em conjunto:

Talvez um dia meu amor se extinga,
Como fogo de Vesta mal cuidado
Que sem o zelo da Vestal não vinga:
Na ausência e no silêncio condenado
Talvez um dia meu amor se extinga.

Então não busques reavivar a chama;
Evoca apenas a lembrança casta

419 Id. ibid., p. 146-147.
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Do fundo amor daquele que não ama;
Esta consolação apenas basta;
Então não busques reavivar a chama.

Guarda estes versos que escrevi chorando
Como um alívio à minha soledade,
Como um dever do meu amor; e quando
Houver em ti um eco de saudade,
Beija estes versos que escrevi chorando.420

A oitava estrofe falará da possibilidade de o amor do eu poético se extinguir, e a 
nona aconselhará Corina no que fazer caso isso aconteça. Dessa maneira, a oitava es-
trofe compara o amor sentido pelo eu poético ao “fogo de Vesta”, a deusa mitológica 
romana do fogo, que não vinga sem o zelo das vestais. E ao contrário do que se pen-
saria, na nona estrofe o eu poético pede que, caso isso aconteça, Corina não busque 
reavivar a chama desse amor. Notemos que não apenas pela interpretação das estrofes, 
mas o próprio termo “chama” nos liga à estrofe anterior. Assim, o eu poético diz bas-
tar a ele que ela tenha a lembrança “do fundo amor daquele que não ama[s]”.421 Para 
finalizar o poema, temos a repetição exata dos versos da primeira estrofe.

Feita essa leitura podemos fazer duas considerações. A primeira delas diz respeito 
a uma possível divisão temática das estrofes, já que, tirando a estrofe inicial e a final, 
temos um conjunto de três estrofes que tratam dos feitos apaixonados e devocionais do 
eu poético para Corina; na sequência, mais três estrofes sobre como é impossível para 
o eu poético se esquivar do que sente por essa mulher; por fim, há duas estrofes que 
tratarão da possibilidade de esse amor se extinguir e do que deve ser feito com relação 
a isso. Esses conjuntos de estrofes que parecem se emaranhar umas às outras revelam a 
forte tessitura desse texto poético machadiano, que está não apenas no conjunto dos ver-
sos, mas na própria estrutura do poema, que repete na última a primeira estrofe, e que 
repete sempre os versos iniciais de cada estrofe no último. Esse caráter de fechamento 
que a estrutura configura nos dará a segunda consideração. A repetição dos versos em 
cada estrofe e das estrofes no poema parecem mostrar algo que está fechado, aprisio-
nado, como Pellico na prisão em Milão em 1820, quando escreveu justamente a obra 
que serve de epígrafe para esse poema: Le mie prigione. Ao aprisionar seus versos, o eu 
poético parece colocar seu amor metaforicamente numa caixinha de lembranças, que é 
o que restou desse amor. Desse modo, a composição machadiana parece se relacionar 
com sua epígrafe não apenas por ser o eu poético de uma e o narrador-personagem de 

420 Id. ibid., p. 147.

421 É esse o verso apontado pela Comissão Machado de Assis com um pequeno erro de conjugação.



200

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

outra dois seres que não concretizaram seu amor, este por Madalena, aquele por Corina; 
mas Machado aproveita a prisão de Pellico, trazida indiretamente no texto da epígrafe, 
para aprisionar também seus versos, na estrutura e na temática.

VI

VI

O amor tem asas, mas ele também pode dá-las.

Homero

Em vão! Contrário a amor é nulo o esforço humano;
É nulo o vasto espaço, é nulo o vasto oceano.
Solta do chão, abrindo as asas luminosas,
Minha alma se ergue e voa às regiões venturosas,
Onde ao teu brando olhar, ó formosa Corina,
Reveste a natureza a púrpura divina!

Lá, como quando volta a primavera em flor,
Tudo sorri de luz, tudo sorri de amor;
Ao influxo celeste e doce da beleza,
Pulsa, canta, irradia e vive a natureza;
Mais lânguida e mais bela a tarde pensativa
Desce do monte ao vale; e a viração lasciva
Vai despertar à noite a melodia estranha
Que falam entre si os olmos da montanha;
A flor tem mais perfume e a noite mais poesia;
O mar tem novos sons e mais viva ardentia;
A onda enamorada arfa e beija as areias,
Novo sangue circula, ó terra, em tuas veias!
(…)422

Chegamos, pois, ao fim dos “Versos a Corina”. Como aconteceu com a quarta 
parte, também não conseguimos, até o momento, identificar a fonte exata da epígrafe 
que acompanha os versos nas Crisálidas. Machado aponta Homero como autor de 
“o amor tem asas, mas ele também pode dá-las”. Todavia, não encontramos frase 

422 Assis (1864, p. 149).
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semelhante nas nossas buscas, nem mesmo passando a epígrafe para o francês, já 
que era nesse idioma que Machado lia a maioria dos clássicos. Também fizemos a 
tradução para o italiano, espanhol e inglês, mas a tentativa de localização continuou 
sendo frustrada. Tentamos, então, encontrar alguma semelhança na Odisseia ou na 
Ilíada, as duas obras homéricas que estavam nas prateleiras de Machado, segundo o 
inventário levantado por Massa.423 Tentativa igualmente frustrada. Fizemos, por fim, 
outras duas tentativas: o banco de dados organizado por Senna424 e a hemeroteca da 
Biblioteca Nacional (periódicos cariocas publicados nas décadas de 1850 e 1860). 
Também não encontramos palavras semelhantes. Sabemos, no entanto, e conforme 
expusemos no estudo da terceira parte desses “Versos a Corina”, que quando a sexta 
parte foi publicada, em 19 de setembro de 1864, no Diário Oficial, ela tinha a mes-
ma epígrafe daquela terceira parte, a qual, por sua vez, no livro aparece com algumas 
elisões: “se tu pudesses viver um dia na minh’alma… Um dia inteiro… Não… Não 
te desejo esse tomento… Mas, uma hora só… Feliz criatura, então, sim. Tu saberias o 
que é sofrer!”.425 Essa era a epígrafe da sexta parte na publicação em jornal. Parece-nos 
provável que Machado tenha efetuado a troca da epígrafe da sexta parte a fim de não 
repeti-la; além disso, a epígrafe “homérica” traz certo caráter de encerramento, o que 
parece fazer sentido para essa última parte. 

Com relação às publicações desse poema, como dissemos, ele estampou as 
páginas do Diário Oficial na data supra, em matéria datada de 10 de agosto de 1864, 
no quadro “Correspondência sobre novidades úteis”, no qual Júlio de Castilho afirma 
ter sido o poema publicado, antes, em jornal no Porto. Apesar disso, na nota para 
as Crisálidas, Machado o diz inédito. Além disso, a sexta parte também compôs os 
“Versos a Corina” das Poesias completas, mas, como as demais partes, sem epígrafe. 
Como era comum, alguns versos sofreram alterações de uma para outra publicação. 
A primeira alteração se deu no primeiro e segundo versos do poema e se repetiu na 
sétima estrofe (composta somente desses dois versos): o termo “nulo”, que aparecia 
na publicação do Diário e das Crisálidas, é trocado por “nada” em Poesias completas. 
A publicação nas Poesias completas também tratou de excluir dois versos da terceira 
estrofe e que figuravam nas demais publicações, a saber, o sétimo e oitavo versos. Tais 
versos apenas caracterizam a saudade e a tristeza do eu poético e não comprometem 
o sentido geral da estrofe. A última alteração se dá no segundo verso da décima pri-
meira estrofe. Nas publicações de 1864 tínhamos: “que arrasta-se e murmura”, e na 
de 1901: “que passa e que murmura”.426 Notemos que é possível, nesse caso, que a 

423 Jobim (2001).

424 Trata-se do mesmo endereço usado para buscar a epígrafe da IV parte.

425 Assis (1976, p. 64).

426 Id. ibid., p. 65.
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inserção do segundo pronome relativo “que” tenha se dado apenas para que a métrica 
não fosse prejudicada. Além disso, a carga semântica das palavras trocadas são dife-
rentes, “arrasta” parece muito mais dolorido e pesaroso que “passar”.

Tal qual a quarta parte, a sexta também é composta de alexandrinos, mas 
apenas nas oito primeiras estrofes, as quais carregam rimas emparelhadas. As quatro 
oitavas seguintes são escritas em verso heroico quebrado, e nelas rimarão o segundo e 
terceiro, o quarto e oitavo e o sexto e sétimo versos. Para encerrar, há uma quadra de 
rimas alternadas em versos que seguem a métrica das oitavas.

A impossibilidade de lutar contra o amor que sente por Corina, trazida da par-
te anterior a esta, é a temática que dá início ao poema de forma bastante acentuada: 
“em vão”.

Em vão! Contrário a amor é nulo o esforço humano;
É nulo o vasto espaço, é nulo o vasto oceano.
Solta do chão, abrindo as asas luminosas,
Minha alma se ergue e voa às regiões venturosas,
Onde ao teu brando olhar, ó formosa Corina,
Reveste a natureza a púrpura divina!427

É nula a tentativa do “esforço humano, do “vasto espaço” ou do “vasto ocea-
no”. Nem homem nem natureza podem lutar contra o amor. E como também nos 
trouxe a quinta parte em sua sétima estrofe, a alma do eu poético vai até Corina. 
Mais uma vez, temos a divinização de Corina, pois a alma do eu poético se ergue 
para chegar até ela, que, por sua vez, tem um olhar que, ainda que brando, carrega o 
poder de revestir a natureza de púrpura, que é exatamente a cor do manto dos reis, e 
essa púrpura é adjetivada “divina”, logo, dos deuses. Não só esse adjetivo ou o poder 
dado ao olhar de Corina, mas o fato de o eu poético, ou melhor, sua alma, ter que se 
erguer para chegar a ela marcam, novamente, a soberania dela em relação a ele. Além 
disso, podemos supor estar morto o eu poético, já que é sua alma que vai até Corina. 
Também é nessa estrofe que encontraremos o primeiro rastro da epígrafe, pois o eu 
poético traz suas “asas luminosas” para encontrar Corina.

A estrofe seguinte começará marcando um lugar que não é o habitado pelo eu 
poético, pois ele o chama “lá”:

Lá, como quando volta a primavera em flor,
Tudo sorri de luz, tudo sorri de amor;
Ao influxo celeste e doce da beleza,

427 Id. (1864, p. 149).
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Pulsa, canta, irradia e vive a natureza;
Mais lânguida e mais bela a tarde pensativa
Desce do monte ao vale; e a viração lasciva
Vai despertar à noite a melodia estranha
Que falam entre si os olmos da montanha;
A flor tem mais perfume e a noite mais poesia;
O mar tem novos sons e mais viva ardentia;
A onda enamorada arfa e beija as areias,
Novo sangue circula, ó terra, em tuas veias!

O esplendor da beleza é raio criador:
Derrama a tudo a luz, derrama a tudo o amor.428

Nesse lugar, onde há a presença de Corina, tudo é melhor e isso é exemplifica-
do pela natureza, que “pulsa, canta, irradia e vive”. Tudo passa a ser mais. A natureza 
é “mais lânguida e mais bela”; a brisa vinda do mar (lembremos que na quarta parte 
Corina era comparada à Vênus na canção das águas na oitava estrofe) faz despertar 
a melodias dos olmos; “a flor tem mais perfume e a noite mais poesia”; no mar, “no-
vos sons” e um ardor mais vivo; as ondas romanticamente beijam a areia da praia; 
e na terra toda circulará um “novo sangue”. Assim, Corina é aquela que dá vida à 
natureza, haja vista que na quarta estrofe o ambiente que a cerca será chamado pelo 
eu poético “festa de vida”. Corina é chamada, na curta terceira estrofe do poema, 
“esplendor da beleza” e ganha o poder divino de criar, por meio de seu “raio criador”. 
Essa estrofe, de certo modo, se liga à anterior pelo seu verso final, que mostra que 
Corina “derrama a tudo a luz, derrama a tudo o amor”. Se é ela quem “derrama a 
tudo a luz” e o amor, faz sentido que, no segundo verso da estrofe anterior, em sua 
presença tudo sorria de luz e de amor: “tudo sorri e luz, tudo sorri de amor”.

Para contrapor essa vivacidade de tudo que está em torno de Corina será com-
posta a quarta estrofe:

Mas vê. Se o que te cerca é uma festa de vida,
Eu, tão longe de ti, sinto a dor mal sofrida
Da saudade que punge e do amor que lacera,
E palpita e soluça e sangra e desespera.
Sinto em torno de mim a muda natureza
Respirando, como eu, a saudade e a tristeza;
A saudade do bem e a tristeza do mal;

428 Id. ibid., p. 149-150.
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Tristeza sem irmã, saudade sem igual.
É deste ermo que eu vou, alma desventurada,
Murmurar junto a ti a estrofe imaculada
Do amor que não perdeu, co’a última esperança,
Nem o intenso fervor, nem a intensa lembrança.429

A primeira contraposição pode ser a conjunção adversativa que inicia a estrofe 
e o próprio ambiente em que está Corina, a “festa de vida”, e o eu poético, longe 
dela e talvez morto (não literalmente, mas morto metaforicamente de amor). Ele, 
como supúnhamos pelo advérbio que inicia a segunda estrofe, “lá”, se coloca, nessa 
estrofe, no segundo verso, “tão longe” dela e, portanto, num lugar que é caracteri-
zado no verso nono como “ermo”. Parece óbvio então que, longe dela, ele sofra de 
saudade e de amor, mas a dor que sente é intensificada quando há repetidamente o 
uso da conjunção aditiva “e”, no quarto verso da estrofe: “e palpita e soluça e sangra 
e desespera”. Da metade da estrofe em diante o eu poético nos dá pistas que sua alma 
buscará Corina, que vai “murmurar” junto dela a “estrofe imaculada / Do amor que 
não perdeu, co’a última esperança”. Desse modo, vemos que o eu poético ainda tem 
uma última esperança de cantar seus versos de amor à Corina.

As três estrofes seguintes tratarão da busca do eu poético por Corina:

Sabes se te eu amei, sabes se te amo ainda,
Do meu sombrio céu alva estrela bem-vinda!
Como divaga a abelha inquieta e sequiosa
Do cálice do lírio ao cálice da rosa,
Divaguei de alma em alma em busca deste amor;
Gota de mel divino, era divina a flor
Que o devia conter. Eras tu.

    No delírio
De te amar – olvidei as lutas e o martírio;
Eras tu. Eu só quis, numa ventura calma,
Sentir e ver o amor através de uma alma;
De outras belezas vãs não valeu o esplendor,
A beleza eras tu: — tinhas a alma e o amor.

Pelicano do amor, dilacerei meu peito,
E com meu próprio sangue os filhos meus aleito;

429 Id. ibid., p. 150-151.
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Meus filhos: o desejo, a quimera, a esperança;
Por eles reparti minha alma. Na provança
Ela não fraqueou, antes surgiu mais forte;
É que eu pus neste amor, neste último transporte
Tudo o que vivifica a minha juventude:
O culto da verdade e o culto da virtude,
A vênia do passado e a ambição do futuro,
O que há de grande e belo, o que há de nobre e puro.430

O eu poético, como a abelha que, inquieta e sedenta, vai da rosa ao lírio, tam-
bém foi de “alma em alma em busca deste amor”. Mas ele categoricamente afirma, 
dada a pontuação dos versos, no sétimo e décimo versos: “eras tu”. Tal era esse amor 
que o eu poético esquece as lutas e o martírio anteriores e chama as outras belezas 
de vãs, em comparação com a beleza de Corina, que tinha “a alma e o amor” belos. 
Na sexta estrofe, as dores que essa busca causou no próprio eu poético são retratadas. 
Numa imagem romântica, ele se metaforiza “pelicano do amor”, que rasga o próprio 
peito e do seu sangue alimenta os filhos, que são “o desejo, a quimera, a esperança”. 
Assim, podemos entender que não era Corina quem alimentava as fantasias de amor 
do eu poético, mas ele próprio. Na busca por Corina, a alma do eu poético fraqueja, 
pois ele diz ter posto nesse empenho tudo o que trazia vida para sua juventude: “o 
culto da verdade e o culto da virtude, / A vênia do passado e a ambição do futuro, / 
O que há de grande e belo, o que há de nobre e puro”.

Na sétima estrofe o eu poético traçará duas questões a Corina acerca do em-
penho dele em buscá-la:

Deste profundo amor, doce e amada Corina,
Acorda-te a lembrança um eco de aflição?
Minha alma pena e chora à dor que a desatina:
Sente tua alma acaso a mesma comoção?

Em vão! Contrário a amor é nulo o esforço humano,
É nulo o vasto espaço, é nulo o vasto oceano!431

A primeira questão nos retomará tanto a quinta quanto a segunda parte dos 
“Versos a Corina”, pois ele pergunta se não ocorreu à lembrança dela um eco da 
aflição dele. Podemos ler essa lembrança na nona estrofe da quinta parte, na qual o 

430 Id. ibid., p. 151-152.

431 Id. ibid., p. 152.
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eu poético pede que caso Corina dele se recorde, não reavive a chama daquele amor, 
mas evoque apenas a “lembrança casta”. A segunda parte, por sua vez, pode ser lida 
na aflição, já que, recordando a epígrafe de Houssaye, aquele era o canto da aflição 
do pobre coração do eu poético. A última questão da estrofe questiona se Corina, 
ou ainda a alma dela, não se comove como a do eu poético. A resposta para as duas 
questões vem na estrofe, curta, seguinte, que é uma repetição dos dois primeiros ver-
sos do poema: “em vão! Contrário a amor é nulo o esforço humano, / É nulo o vasto 
espaço, é nulo o vasto oceano”.

Na sequência, têm início as oitavas em heroicos quebrados e notamos que, 
ainda que seja em vão, o eu poético continuará a buscar Corina e isso nos é mostrado 
na primeira palavra da estrofe, conjugada no futuro perfeito do verbo: “vou”:

Vou, sequioso espírito,
Cobrando novo alento,
Na asa veloz do vento
Correr de mar em mar;
Posso, fugindo ao cárcere,
Que à terra me tem preso,
Em novo ardor aceso,
Voar, voar, voar!432

Como a abelha sequiosa da quinta estrofe que ia da rosa ao lírio, o seu “sequio-
so espírito” vai “correr de mar em mar” e ele se põe a fugir do cárcere que, para ele, é a 
terra que o tem preso. Isso, em primeira instância, parece dar fôlego à hipótese de o eu 
poético estar morto, já que está preso à terra e, num segundo momento, nos recorda o 
cárcere de Pellico, que serve de epígrafe para a parte anterior desses “Versos a Corina”.

As três estrofes seguintes funcionam em conjunto, regadas com a conjunção 
condicional “se” precedida pelo advérbio “então”, que cria uma condição que será 
resolvida na última estrofe do poema:

Então, se à hora lânguida 
Da tarde que declina,
Do arbusto da colina
Beijando a folha e a flor,
A brisa melancólica
Levar-te entre perfumes
Uns tímidos queixumes

432 Id. ibid., p. 152.
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Ecos de mágoa e dor;

Então, se o arroio tímido
Que arrasta-se e murmura
À sombra da espessura
Dos verdes salgueirais,
Mandar-te entre os murmúrios
Que solta nos seus giros,
Uns como que suspiros
De amor, uns ternos ais;

Então, se no silêncio
Da noite adormecida,
Sentires – mal dormida –
Em sonho ou em visão,
Um beijo em tuas pálpebras,
Um nome aos teus ouvidos,
E ao som de uns ais partidos
Pulsar teu coração;

Da mágoa que consome
O meu amor venceu;
Não tremas – é teu nome,
Não fujas – que sou eu! – 

FIM DOS VERSOS A CORINA433

Trabalho semelhante já fora empenhado na segunda parte dos “Versos a Corina”, 
no qual a penúltima e antepenúltima estrofes criavam uma condição que tinha termo 
na última estrofe do poema. Aqui, as três estrofes iniciarão da mesma maneira “então, 
se (…)”. As duas primeiras desse conjunto de três estrofes farão com que o eu poético 
chegue à Corina por meio da natureza. Na décima estrofe, será o “arbusto da colina” 
que levará a ela “tímidos queixumes” e, na décima primeira, será o “arroio tímido” que 
levará à amada “uns como que suspiros / De amor, uns ternos ais”. Já na penúltima 
estrofe do poema, será o próprio sonho de Corina ou uma visão que ela venha a ter 
que levará a ela mesma um beijo nas pálpebras e um nome aos ouvidos. Todas essas hi-
póteses de acontecimentos são sanadas na estrofe final, na qual temos romanticamente 

433 Id. ibid., p. 153-154.
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marcada (ainda que o eu poético esteja possivelmente morto) a vitória do amor, pois ele 
venceu a mágoa que consumia o poeta. E, então, o eu poético revela que aquele nome 
que em sonho ou visão teria chegado, na estrofe anterior, aos ouvidos de Corina era o 
dela, e que quem falava era ele: “não tremas: – é teu nome, / Não fujas – que sou eu! –”. 
Notemos que até a pontuação empregada nos versos colabora para a definição de qual 
era o nome dito e quem o dizia e, ademais, os versos unem o casal, já que traz ela pelo 
nome e ele, na estrofe final, que o dizia.

Pela impossibilidade de checar o texto de onde a epígrafe teria se originado, 
foi um tanto quanto difícil vê-la escorrer pela composição machadiana. Todavia, 
poderíamos brevemente interpretar que as asas dadas pelo amor ao eu poético está 
justamente na busca que ele, talvez já morto, ainda empenha. Além disso, vale a pena 
elucidar a costura de uma parte na outra, como já dissemos. Apesar de poderem ser 
lidas separadamente, notamos que o conjunto da peça traz uma unidade eficaz e que 
acaba, por vezes, retomando, em uma, a outra parte.

Última folha

Última folha

Tout passe,

Tout fuit.

V. Hugo

Musa, desce do alto da montanha
Onde aspiraste o aroma da poesia,
E deixa ao eco dos sagrados ermos
  A última harmonia.

Dos teus cabelos de ouro, que beijavam
Na amena tarde as virações perdidas,
Deixa cair ao chão as alvas rosas
  E as alvas margaridas.
(…)434

434 Id. ibid., p. 155.
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Não haveria título mais apropriado para o poema que encerra as Crisálidas, 
“Última folha”. Diferente da maioria dos outros poemas, este fora publicado somen-
te em livro, Crisálidas e Poesias completas, o que nos facilita o trabalho de elucidar as 
modificações que poderiam ter se dado de uma para outra publicação, já que a única 
diferença entre a publicação de 1864 e a de 1901 é a ausência da epígrafe de Victor 
Hugo na segunda.

Como pudemos notar nesse estudo inicial das epígrafes das Crisálidas, a temá-
tica, tanto das epígrafes quanto dos poemas, é variada. Jean-Michel Massa, comen-
tando o primeiro livro de poemas machadiano, não encontra uma hipótese latente 
que justifique a composição do livro de poemas: 

Não encontramos um fio de Ariadne na sequência das vinte e 
duas peças de Crisálidas, vinte e oito, se contarmos as tradu-
ções. Não podemos classificá-las, nem utilizando a cronologia, 
nem agrupando-as segundo a natureza dos temas ou em função 
de alguma afinidade estética ou métrica.435

O que se observa no primeiro livro de poemas é um trabalho literário encer-
rado nele mesmo como se o poeta compusesse versos conduzidos por sua “Musa 
Consolatrix”, para chegar agradecido a ela em sua última composição. Assim, as doze 
quadras436 de “Última folha” compõem um poema de despedida da musa. O eu 
poético, que no primeiro poema do livro – “Musa Consolatrix” – tinha pedido a 
inspiração da musa, agora se despede dela e traz para o poema um ambiente ermo 
que se instala com o fim de sua inspiração. Contudo, ele anuncia que haverá um dia 
em que a musa voltará para inspirá-lo novamente.

O primeiro grande elo entre esses dois poemas que salta aos nossos olhos é 
a presença da musa, esse ser mitológico responsável pela inspiração dos poetas. Em 
“Musa Consolatrix”, que abre o livro de poemas, o eu poético enaltece a presença da 
musa, que o protegerá dos males que possam existir. E no poema que encerra o livro, 
“Última folha”, o eu poético intercede pela presença da musa, pede que ela volte 
trazendo seu conforto e levando embora a “escuridão” que fica sem sua presença. A 
abertura do livro com o poema “Musa Consolatrix” nos faz criar a hipótese de que o 
poeta escreveu seu livro inspirado pela musa, até que chegue sua “Última folha”, na 
qual roga pela “última harmonia”.

435 Massa (1971, p. 389).

436 Com relação à estrutura do poema, são doze quadras com esquema rímico ABCB. Da sétima à décima estrofe, a métrica ado-
tada será a redondilha maior, enquanto no restante do poema as quadras são compostas de três versos decassílabos e um hexassílabo, 
respectivamente.
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Para compor a epígrafe desse último poema, a escolha foi Victor Hugo. O poe-
ta francês que também estreou pela poesia e também foi useiro das epígrafes publicou 
seu primeiro livro quando contava apenas vinte anos, Odes e poesias diversas (1822). 
À época da publicação das Crisálidas, Hugo já era um grande nome da literatura 
francesa,437 ou, como prefere Maria Cecília, um escritor consagrado.438 A maior parte 
de suas obras teria sido publicada antes de 1864, dentre elas, algumas das que mais 
colaboraram para consagração do escritor: Cromwell (1827), Notre-Dame de Paris ou 
O corcunda de Notre-Dame (1831), Os cantos do crepúsculo (1835), Os castigos (1853) 
e Os miseráveis (1862), para citar apenas cinco.

Victor Hugo viveu mais da metade do século XIX e foi lido pelos brasileiros 
enquanto ainda vivia, coisa rara para um período em que a expectativa de vida na 
Europa beirava os quarenta anos. O francês era leitura comum entre os principais 
poetas românticos brasileiros que ilustram um trajeto de leitores e difusores da obra 
de Hugo no Brasil, tanto em traduções quanto em epígrafes. Podemos citar, a título de 
exemplo, Gonçalves Dias (1823-1864), Álvares de Azevedo (1831-1852), Casimiro 
de Abreu (1839-1860), Castro Alves (1847-1871) e outros.439

Machado se aproveitará de versos do poema “Les djinns”, publicados no vo-
lume Les orientales (1829), para servir de epígrafe para sua “Última folha”. A escolha 
de Machado parece apropriada se nos apoiarmos na temática dos dois poemas: a 
inspiração do poeta. No caso do eu poético brasileiro, ele anseia a presença da musa, 
que lhe trará a inspiração para os versos. Já o eu poético francês é inspirado pelos 
djinns e teme a vinda deles. Estão no poema machadiano o quarto e quinto versos 
da última estrofe do poema de Hugo, contudo, eles já não se encontram como no 
original, pois o poeta brasileiro inverte a ordem dos versos. Em “Les djinns” os versos 
são: “tudo foge, / Tudo passa”,440 já na epígrafe de “Última folha”, eles passam a ser: 
“tudo passa, / Tudo foge”.441 Não podemos entender a inversão como um mero des-
lize, mas a inserimos também no campo da poesia e do literário, partilhando do que 
Brandão aponta para o caso das deturpações nas citações na obra em prosa: “se há 
erros ou falsificações, estão dentro da lógica da ficção e criam-se novas ficções, com 
novas leituras, o que é estratégia da própria ficção”.442 

O poema hugoano apresenta uma forma que colabora diretamente para o 
seu sentido, por isso julgamos interessante elucidá-la aqui. É empregada, até à me-

437 A literatura francesa exerceu forte influência sobre a brasileira, especialmente durante o romantismo, período em que a política 
do país estava centrada nos anseios de independência e os movimentos artísticos tentam se afastar dos modelos da metrópole.

438 Pinto (2003, p. 119).

439 Id. ibid.

440 No original: “tout fuit / Tout passe” (Hugo, 1844, p. 239-240, tradução nossa).

441 Reis (2009, p. 63, nota de rodapé n. 21). No original: “tout passe, / Tout fuit” (Assis, 1864, p. 155).

442 Brandão ([2010] 2014, p. 29).
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tade do poema, a métrica crescente e, daí para baixo, a decrescente; de modo que 
o poema se inicia com uma estrofe de versos de duas sílabas poéticas, a segunda es-
trofe terá versos de três sílabas poéticas, a terceira de quatro, e assim sucessivamente 
até a sétima estrofe. A oitava estrofe será toda escrita em decassílabos e a nona volta 
para os versos de oito sílabas poéticas. Daí por diante o movimento será regressivo: 
a décima estrofe será escrita em redondilhas maiores, a décima primeira em versos 
hexassílabos, a décima segunda em redondilhas menores e assim sucessivamente até 
a última estrofe do poema, com versos de duas sílabas, na qual estão os versos que 
serviram de epígrafe para o poema machadiano. Todas as estrofes são compostas de 
oito versos cada. Observamos, então, que esses versos obedecem claramente à forma 
do poema e obedecem, ainda, ao esquema rímico que se repete em todas as estrofes, 
a saber, ABABCCCB.

Para a cultura árabe do período pré-islâmico, não eram as musas que inspi-
ravam os poetas e os faziam compor seus versos, mas sim um djinn, que ditava os 
versos nos ouvidos do poeta, independentemente da vontade deste, como acontece 
em “Les djinns”, em que seu eu poético tenta mostrar quão desconfortável é para o 
poeta o momento em que essas criaturas o dominam, ou seja, o quão esse transe que 
produz o poema é turbulento. No poema francês, a casa de um poeta é visitada por 
uma hoste de djinns que causa uma grande turbulência, mas que passa, que começa 
e acaba, flui. A passagem dos djinns é refletida na própria métrica do poema francês, 
o número de versos nas estrofes acompanha a vinda dos djinns à casa do poeta, de 
modo que a estrofe com versos decassílabos é o ápice do poema e, a partir daí, os 
djinns partem em retirada, de volta à floresta; é quando se têm novamente versos de 
duas sílabas poéticas, “tudo foge, / tudo passa”, a hoste dos djinns já se foi.

Apesar da presença dos djinns no poema que serve de epígrafe, o ser que ga-
nha destaque durante todo o poema machadiano, seja o primeiro ou este último, é a 
musa. Em “Musa Consolatrix”, no final da terceira estrofe, a musa chega a ser com-
parada à “alcíone divina”, que anunciou o fim da tormenta na arca de Noé.

Há um ponto contrastante entre “Les djinns” e “Última folha”, pois o eu poético 
de “Les djinns” teme a vinda daqueles que trazem os versos, por outro lado, o eu poé-
tico machadiano pede a presença da musa já no início do livro Crisálidas, por meio do 
poema “Musa Consolatrix”. Em “Musa Consolatrix”, mais precisamente na segunda 
estrofe, o eu poético já dizia que na companhia da musa não há “dor aguda, nem som-
brios ermos; / Da tua voz os namorados cantos / Enchem, povoam tudo / Da íntima 
paz de vida e de conforto”,443 ou seja, não há nada de incômodo ou ruim. Mas em “Úl-
tima folha”, com a retirada das musas, “no poente / Não quebra os raios pálidos e frios 

443 Assis (1864, p. 21).
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/ O sol resplandecente” e “o vale árido e seco / Abre-se, como um leito mortuário”.444 
Tudo que havia de agradável no início, agora já não existe mais.

A presença de alguns termos específicos em um e outro poema fará com que 
o último lembre o primeiro e vice-versa. Na segunda estrofe de “Musa Consolatrix”, 
temos que “não há, não há contigo, / Nem dor aguda, nem sombrios ermos”.445 Pas-
sando para a “Última folha”, na primeira estrofe o eu poético pede que a musa desça 
(o que já a configura como um ser superior) do alto da montanha e deixe “ao eco dos 
sagrados ermos / A última harmonia”. Assim, contrapondo as duas passagens, vere-
mos que na presença da musa os ermos não são sombrios, mas sagrados:

Musa, desce do alto da montanha
Onde aspiraste o aroma da poesia,
E deixa ao eco dos sagrados ermos
  A última harmonia.

Dos teus cabelos de ouro, que beijavam
Na amena tarde as virações perdidas,
Deixa cair ao chão as alvas rosas
  E as alvas margaridas.446

Na segunda estrofe de “Última folha”, a complexidade de sua ligação com o 
primeiro poema será ainda maior. Neste, o eu poético diz que a musa “muda o agudo 
espinho em flor cheirosa”447 e, naquele, pede que a musa deixe “cair ao chão as alvas 
rosas / E as alvas margaridas”. A mesma musa que no primeiro poema era capaz de 
transformar espinhos em flor, no último poderá trazer flores ao labor do eu poético. 
Ainda nessa mesma estrofe, o eu poético fala dos cabelos da musa, que, no passado, 
configurado pela conjugação do verbo “beijar” em “beijavam”, traziam as “virações 
perdidas”. A mesma “viração” já fora usada no primeiro poema para tratar justamente 
da “última ilusão” do “mancebo”, que é como o eu poético se denomina em “Musa 
Consolatrix”. Nesse poema, o eu poético nos diz que quando sua “última ilusão cair”, 
que talvez tenha sido a sua “Última folha”, será como “folha amarela e seca / Que ao 
chão atira a viração do outono”.448

A terceira e quarta estrofes iniciarão com uma indagação à musa, enquanto a 
quinta trará o pedido que ela desça, como já acontecera na primeira estrofe:

444 Id. ibid., p. 156.

445 Id. ibid., p. 21.

446 Id. ibid., p. 155.

447 Id. ibid., p. 22.

448 Id. ibid., p. 22.
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Vês? Não é noite, não, este ar sombrio
Que nos esconde o céu. Inda no poente
Não quebra os raios pálidos e frios
  O sol resplandecente.

Vês? Lá ao fundo o vale árido e seco
Abre-se, como um leito mortuário;
Espera-te o silêncio da planície,
  Como um frio sudário.

Desce. Virá um dia em que mais bela, 
Mais alegre, mais cheia de harmonias,
Voltes a procurar a voz cadente
  Dos teus primeiros dias.449

A antítese entre o ar sombrio da noite e o sol resplandecente estará na terceira 
estrofe. Apesar do sol, seus raios já eram pálidos e frios, o que caminha para o desen-
volvimento do “vale árido e seco” na quarta estrofe. Por fim, na quinta estrofe da “Úl-
tima folha”, o eu poético anuncia que “virá um dia em que mais bela / Mais alegre, 
mais cheia de harmonias, / Voltes a procurar a voz cadente / Dos teus primeiros dias”. 
Essa estrofe nos faz inferir que mesmo que esse seja o fim do livro, não será o fim 
do fazer poético do artista, como não foi o fim do fazer poético machadiano, e que 
quando esse futuro vier, a musa poderá procurar a voz dos seus primeiros poemas.

Da sexta à décima estrofe, o eu poético cuidará de elucidar como será aquele 
dia anunciado na quinta estrofe, quando a musa voltar. Com exceção da sexta, mes-
mo a estrutura das estrofes já mostra que elas funcionam conjuntamente:

Então coroarás a ingênua fronte
Das flores da manhã, — e ao monte agreste,
Como a noiva fantástica dos ermos,
  Irás, musa celeste!

Então, nas horas solenes
Em que o místico himeneu
Une em abraço divino 
Verde a terra, azul o céu;

449 Id. ibid., p. 156.
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Quando, já finda a tormenta
Que a natureza enlutou,
Bafeja a brisa suave
Cedros que o vento abalou;

E o rio, a árvore e o campo,
A areia, a face do mar,
Parecem, como um concerto,
Palpitar, sorrir, orar;

Então sim, alma de poeta,
Nos teus sonhos cantarás
A glória da natureza,
A ventura, o amor e a paz!450

A sexta estrofe trata especialmente da musa, como ela será nesse dia. As demais 
cuidam de como será tal dia e como, na décima estrofe, isso se dará na alma do poeta. 
Na oitava estrofe, vemos que a musa desse poema é aquela mesma “alcíone divina” 
que anunciou outrora o fim da tormenta em “Musa Consolatrix”, uma vez que há 
aqui a mesma tormenta: “já finda a tormenta / Que a natureza enlutou”.

As duas estrofes seguintes também trabalham juntas, o que é observável já no 
ponto e vírgula que encerra a décima primeira estrofe:

Ah! Mas então será mais alto ainda;
Lá onde a alma do vate
Possa escutar os anjos,
E onde não chegue o vão rumor dos homens;

Lá onde, abrindo as asas ambiciosas,
Possa adejar no espaço luminoso,
Viver de luz mais viva e de ar mais puro,
 Fartar-se do infinito!

Musa, desce do alto da montanha
Onde aspiraste o aroma da poesia,
E deixa ao eco dos sagrados ermos

450 Id. ibid., p. 156-157.
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 A última harmonia!451

As estrofes tentam mostrar um lugar onde o novo encontro entre eu poético e 
musa se dará. Aparentemente esse lugar seria superior a um primeiro, já que é carac-
terizado “mais alto ainda”, sua luz é “mais viva” e seu ar, “mais puro”. Além disso, esse 
lugar é mais divino que terreno, pois dele, não o poeta, mas sua alma pode “escutar 
os anjos” e não mais “o vão rumor dos homens”. A estrofe final repete os versos da 
primeira e, assim, pede novamente que a musa desça.

O diálogo e o mosaico formado por “Musa Consolatrix” e “Última folha” 
ganham a dimensão de vitral inteiro e traz, talvez, o fio que faltava para ligar o poe-
ma do início com o do final do livro, principalmente se nos atentarmos para o fato 
de que, possivelmente, ambos foram escritos para as Crisálidas, já que não contam 
com outra data de composição em sua inscrição nem figuraram n’algum periódico 
de então antes da publicação do livro. Não se trata somente do diálogo entre os dois 
poemas, mas dos demais diálogos que cada um carrega em si, como a passagem bí-
blica da arca de Noé e também o poema hugoano. Com relação a esse último, ele se 
relaciona com a composição machadiana não apenas por serem ambos poemas que 
tratam do labor poético, mas, principalmente, pela inspiração do eu poético vir de 
outros seres e pelo fato de ela ser passageira. A epígrafe hugona funciona mais para o 
livro como um todo, que passou, que para o poema derradeiro, já que o eu poético 
de “Última folha” não deseja que sua inspiração fuja.

451 Id. ibid., p. 157-158.




