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3.4
O início de um refinamento

no uso da epígrafe

�• �

Ao final da leitura das Falenas, é possível destacar alguns aspectos considerá-
veis do volume de poemas. O primeiro deles é a referência à literatura de língua ingle-
sa, representada mais de uma vez por Shakespeare. Apesar de Tennyson abrir o livro e 
Longfellow o primeiro poema, o autor de Macbeth será o mais retomado ao longo de 
todo o livro. Em “Prelúdio”, temos pela primeira vez o registo de uma epígrafe escrita 
em língua inglesa e posta no poema sem tradução. Também será a primeira vez que 
Machado se utilizará de provérbio (apesar de desconfiarmos dessa fonte indicada pelo 
autor) como sua epígrafe, o que se deu em “Ruínas”.

De modo geral, observamos que aparentemente as epígrafes das Falenas par-
ticipam mais das composições poéticas, menos por trazerem referências no corpo 
do poema que por alguma incorporação, partilha de sentimento ou explicação. “La 
Marchesa de Miramar” e “Pálida Elvira” têm em suas epígrafes quase que a anteci-
pação do que acontecerá com seus personagens, Carlota e Heitor, respectivamente. 
Aquela, qual a Dido de Garção, vagará só pelo palácio; este, qual Ulisses, não reco-
nhecerá a tempo o lugar onde deveria estar. Em “Sombras”, as palavras de Cervantes 
parecem fazer parte do interrogatório elaborado pelo eu poético nos versos e em 
“Quando ela fala”, o mesmo sentimento que tinha Romeu ao ouvir sua Julieta será 
o do eu poético ao ouvir a voz amada. A epígrafe de La Rochefoucauld em “No 
espaço” poderia estar tanto no fim quanto no início do poema, pois parece explicar 
o que eu poético quisera dizer ao compor os versos. Todavia, destacamos aqui o 
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aproveitamento feito em “Un vieux pays” da epígrafe de Camões. Além de aproveitar 
da nacionalidade do autor da epígrafe para falar de um país que possivelmente seria 
Portugal e do choro e do riso dessa mesma epígrafe para ilustrar como, apesar de la-
mentar alguns aspectos do seu país, o eu poético ainda ri com ele, o aproveitamento 
se dá, sobretudo, no nível temático. A recorrente contradição da poética camoniana 
é claramente explorada pelo poema brasileiro escrito em francês.

Não podemos deixar de lembrar ainda o pequeno equívoco machadiano ao 
atribuir a Marot, em “Pássaros”, as palavras de Ronsard. Lembremos que nas Crisá-
lidas também aconteceu um deslize na terceira parte dos “Versos a Corina”, em que 
Machado confunde os poemas de Mickiewicz.

Apesar do número de epígrafes ter caído quase pela metade do primeiro para o 
segundo livro, é possível observar que Machado deixa de usar um pouco as epígrafes, 
como nas primeiras composições, como apoio para a escrita e as costuras em seus 
versos com mais labor.




