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�• �
EPÍGRAFES E INFLUÊNCIAS

�• �



5.1
O essencial sobrevive nas epígrafes

�• �

Assim como Machado de Assis se apoiou no início de sua carreira nas palavras 
de outrem para dar força à sua própria criação poética por meio das epígrafes, no início 
dessas últimas considerações, apoiamo-nos no ensaio de Nestrovski,718 que discute a 
influência que persistentemente se dá na literatura: “dizer que a literatura é ‘influência’ 
é dizer que ela é intertextual, e toda relação intertextual deve nos conduzir, necessaria-
mente, a um momento de interpretação”. A busca na leitura dos poemas machadianos 
epigrafados incide justamente nesse “momento de interpretação”, de modo que não 
basta a percepção da intertextualidade ou a identificação de sua fonte, é fundamental 
que se avance propondo um caminho de interpretação, elucidando o diálogo. Soma-
mos a isso a relação intertextual, ou o diálogo, como preferimos chamar, dada nas 
epígrafes. Não consideramos que a relação que a epígrafe estabelece com o poema seja 
a mesma relação que outros intertextos estabelecem com ele ou com qualquer outro 
texto. Uma citação ou uma alusão a Shakespeare no corpo do poema, como em “La 
Marchesa de Miramar” e “No espaço”, não dialogam com o poema da mesma maneira 
que dialoga a epígrafe shakespeariana, como em “Quando ela fala”. É preciso estar 
atento para a especificidade da epígrafe, essa que Compagnon denominou “a citação 

718 Nestrovski (1992, p. 223).
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por excelência”,719 que Genette chamou “citação colocada em exergo”720 e que ainda 
carece de estudos dentro da literatura que se debrucem exclusivamente sobre esse tipo 
de paratexto.

Cada um dos livros de poemas que estudamos aqui – Crisálidas, Falenas e Ame-
ricanas – constitui uma prateleira da biblioteca machadiana, não a biblioteca física, 
mas a virtual, que está inserida dentro de sua própria obra, seja na poesia ou na prosa. 
De modo geral, a prateleira das Crisálidas traz dois autores da Grécia Clássica, Ho-
mero e Simônides de Ceos, os dois escritos em língua portuguesa na epígrafe, ainda 
que não saibamos se Machado os leu noutra língua e os traduziu, posteriormente, nas 
epígrafes, como faz para as epígrafes de Mickiewicz, lidas no francês, mas escritas em 
português nas epígrafes. Ao lado desses, estão Gautier, Santa Thereza de Jesus, Musset 
(talvez duas vezes, já que apostamos nossas fichas na possibilidade de A. M. referir-
-se a Alfred Musset), Farcy, Camões, Laprade, Staël, Sá de Miranda, Dante, Brizeux, 
Houssaye, Silvio Pellico e Victor Hugo, além dos bíblicos Gênesis e Salomão. Por 
esses nomes, há de se supor que o idioma predominante é o francês, são 11 epígrafes 
francesas contra seis escritas em português, duas em italiano e uma em espanhol. Pela 
quantidade abundante de nomes e epígrafes e pelo modo como os poemas das Cri-
sálidas se mostram muito mais contaminados por suas epígrafes quando comparados 
com os poemas dos demais livros, podemos levantar a hipótese de essa escrita ainda 
jovem se apoiar em autores já consagrados e partilhar com eles temas da tradição, 
como a inspiração poética vinda das musas, por exemplo. Para concluir esses aponta-
mentos quantitativos, podemos observar a permanência dessas epígrafes nos poemas. 
Dos poemas epigrafados da publicação de 1864, nove foram publicados em 1901 
nas Crisálidas: “Stella”, “Erro”, “Epitáfio do México”, “Última folha”, “Quinze anos”, 
“Sinhá”, “Ludovina Moutinho”, “Polônia” e “Versos a Corina”. Desses nove, cinco 
permaneceram com epígrafes, os cinco últimos que listamos. No caso dos “Versos a 
Corina”, permaneceu apenas a epígrafe dantesca, isto é, a epígrafe do todo. É curioso 
notar que enquanto alguns poemas perderam epígrafes, “Visio” ganhou. O poema 
foi publicado em 1869 no Jornal das Famílias sob o título “Em sonhos” e recebeu 
epígrafe de Th. Moore: “vale mais sonhar contigo um minuto, / Que ser feliz um ano 
longo, eterno, acordado e sem ti”.721

A prateleira das Falenas, por sua vez, apesar de menor, abre espaço para a lín-
gua inglesa já na epígrafe do livro, retirada de Tennyson, e nos poemas, nas epígrafes 
de Longfellow e Shakespeare. Em língua portuguesa são trazidos Garção e Camões 
e em espanhol, Cervantes e um provérbio espanhol. Todavia, ainda predomina a 

719 Compagnon (1996, p. 120).

720 Genette (2009, p. 131).

721 Reis (2009, p. 34, nota de rodapé n. 2).
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língua francesa, com epígrafes de La Rochefoucauld, Ronsard e Stern. O trata-
mento que Machado confere a essas epígrafes é menos dependente da epígrafe, de 
modo que temos menos dos textos da epígrafe dentro do poema, o diálogo é mais 
temático, relaciona-se a pontos específicos das composições, como em “Pássaros”, 
em que a epígrafe resolve a metáfora proposta no poema. Nas Poesias completas, 
permanecem epigrafados “Ruínas”, “La Marchesa de Miramar”, “Quando ela fala”, 
“Pássaros”, “Un vieux pays” e “Pálida Elvira”, enquanto somente “Sombras” é im-
presso sem epígrafe. A autocorreção é um traço característico da personalidade lite-
rária machadiana, certamente foi ela que fez com que um e outro verso sofressem 
modificações de uma para outra publicação, certamente o corte n’algumas epígrafes 
também se deu na reflexão sobre a própria escrita, especialmente se nos atentarmos 
para o fato de as epígrafes do primeiro livro serem as que menos aparecem na pu-
blicação de 1901.

Por fim, a prateleira das Americanas é a que mais trará epígrafes em lín-
gua portuguesa, são nove no total, recortadas de Vasconcelos, Rodrigues Prado, 
Gonçalves Dias (que serve de epígrafe para o livro e para o poema encomiástico), 
Basílio da Gama, Filinto Elísio e os bíblicos Naum e Mateus. Parece justificável a 
escolha de epígrafes em língua portuguesa para um livro que retoma o sentimento 
americano, especialmente no caso das epígrafes que carregam a história, como a 
de Vasconcelos e a de Rodrigues Prado, ou epígrafes de autores que já cantaram os 
povo americano, como Gonçalves Dias e Basílio da Gama. Há, ainda, espaço nessa 
prateleira para Dante e Ariosto, italianos; e para Bossuet e Montaigne, franceses. 
Todos os poemas epigrafados das Americanas estão nas Poesias completas e a maioria 
deles permanece epigrafada, exceto “A visão de Jaciúca” e “Última jornada”. No-
vamente somos levados a crer que Machado, ao longo de sua carreira, aprimorou 
a relação daquilo que compunha com a epígrafe que recortara, o que fez com que 
seis dos oito poemas epigrafados da obra de 1875 permanecessem assim em 1901.

Numericamente falando, no total, foram 16 epígrafes francesas, 16 portugue-
sas (entre autores brasileiros e portugueses, sem contar os trechos de Mickiewicz que 
Machado traduziu722), quatro italianas, três espanholas e duas inglesas (de um ame-
ricano e de um inglês). Ao ler os nomes que ocupam as assinaturas dessas epígrafes, 
observamos que Machado, para as epígrafes em livro, apoia-se especialmente em no-
mes consagrados e não se limita à barreira do nacional. O autor apropria-se de textos 
bíblicos, passeia pela Grécia, vai ao inferno dantesco e volta para as virgens da mata 
que lamentam a morte de Gonçalves Dias. Além dos nomes, temáticas da tradição 
literária estão nas epígrafes machadianas dialogando com seus poemas. Para exempli-
ficar esse movimento recorremos novamente à Nestrovski: “o ‘talento individual’ é a 

722 Incluímos as epígrafes de Mickiewicz na contagem das epígrafes em francês, já que Machado o lia nesse idioma.
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capacidade que tem o artista de reconstruir a tradição através de sua própria obra”. 
Assim, a opção do poeta fluminense no início de sua carreira deve ter sido por recons-
truir essa tradição por meio das epígrafes, elucidando a fonte que abastecia seu labor 
poético, e mais que isso, esmiuçando essa fonte e colocando-a dentro da sua própria 
poesia.

Como vimos, dos 31 poemas epigrafados nos três primeiros livros, 17 perma-
neceram assim no último, as Poesias completas. Falta-nos tempo para melhor estudar 
esse derradeiro livro, mas nos arriscamos na possibilidade de terem permanecido epi-
grafados somente aqueles em que a apropriação da epígrafe no poema tenha estabele-
cido um diálogo mais intrínseco. Não bastasse, podemos observar que, ainda que nas 
Ocidentais – que como Crisálidas e Falenas também tem 28 poemas – tenha havido 
o abandono das epígrafes, as referências que antes eram destacadas do texto e colo-
cadas logo após o título, agora estão no próprio texto e povoam os versos de 1901, 
como a referência ao Eclesiastes, que está no terceiro verso do curto “Antônio José: 
‘tempo de rir e tempo de chorar’”.723 O verso claramente retoma o quarto versículo 
do terceiro capítulo daquele livro da Escritura: “há tempo de chorar, e tempo de 
rir”.724 Parece-nos importante que essas referências dentro da própria poesia também 
recebam atenção.

Apesar de as epígrafes, seja na composição machadiana ou na de outro poeta 
iniciante, parecerem um exercício de experimentação, como, quando apoiado na 
elegia camoniana, constrói sua elegia à Ludovina Moutinho, não podemos reduzir a 
epígrafe a um texto de estudo. Mesmo que a formação do poeta dentro da arte poé-
tica, nesse caso, esteja se dando pela própria arte poética, a epígrafe não se resume ao 
experimento, especialmente se observarmos apropriações como a de Dante para os 
versos a Corina. Os poemas dialogam, mas o uso é mais temático, da mulher ideali-
zada de quem se cala o nome, que uma experimentação poética calcada na literatura 
dantesca. Por outro lado, é verdade que o ato de epigrafar os poemas já causa certo 
impacto, o que chamamos com Genette725 de efeito-epígrafe. Esse efeito não só atrai 
o leitor, que é convocado pelo reconhecimento dos nomes já consagrados, como, 
consequentemente, atrai as vendas. Não podemos negar que o fator mercadológico 
influa na escolha daqueles com os quais escolho dialogar. Todavia, seja como exer-
cício de experimentação ou como um efeito-epígrafe, que atrai leitores e faz girar o 
mercado livreiro, a epígrafe é também isso, mas não “só” isso.

Também o modo como Machado trabalhou suas epígrafes foi variado, não 
somente a assinatura dessas epígrafes passa a ser mais detalhada ao longo dos anos, 

723 Assis (1901, p. 317).

724 Eclesiastes 3, 4.

725 Genette (2009).
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como o próprio diálogo que a epígrafe estabelece com o poema. Nos livros de 1864 
e 1870, a referência das epígrafes se dá em sua maioria apenas pelo nome do autor, 
sem a obra ou o trecho da obra de onde a epígrafe teria sido recortada, ao passo que 
em 1875 há, para a epígrafe de “Potira”, por exemplo, o nome do autor, a obra, o 
capítulo e a estrofe dos versos de Ariosto: “Ariosto, Orl. Fur. c. XXIX, est. XXXI”.726 
Ao aprimorar a referência de suas epígrafes, o poeta fluminense revela certo cuidado 
não só com o leitor, que poderia buscar a fonte da epígrafe, mas uma preocupação em 
mostrar com exatidão ao lado de quem falava. Tanto que as Americanas são o único 
livro que não traz nenhum engano com relação à fonte da epígrafe, como acontece 
na parte III dos “Versos a Corina”, das Crisálidas, e em “Pássaros”, das Falenas. Além 
disso, como dissemos, a maneira como o diálogo entre a epígrafe e o poema acontece 
é aprimorada. Nas Crisálidas parecia que o poeta se preocupava em manter mais tra-
ços ao longo do poema que conversassem com a epígrafe, enquanto nas Falenas esses 
traços, antes vários e mais grosseiros, ajustam-se num diálogo que ainda é íntimo e 
que não necessita de tantas retomadas, como a insanidade de Dido na epígrafe e a 
de Carlota no poema, em “La Marchesa de Miramar”. Já nas Americanas, além desse 
diálogo mais fino, há a retomada aparente de textos históricos e isso fica claro quando 
se lê a epígrafe de “Potira”, de “Niâni” e de “Última jornada”, mesmo que nesse últi-
mo poema o texto da epígrafe sirva mais para se desconfiar de certa verdade que para 
recontar um momento da história. Nesse sentido, somos tentados a desconfiar que 
as epígrafes de 1875 existam num diálogo forçado, pois, já que o nacionalismo de 
algum modo estava ultrapassado, como retomá-lo senão pelo diálogo com os textos 
de outrora. Foi preciso revisitar os textos que trabalhavam o nacional como a crítica 
queria para compor os poemas americanos, ainda que nesses poemas sobreviva, como 
propõe a advertência, o essencial, que é alma do homem.

Valemo-nos das palavras de Machado de Assis nessa “Advertência” das Ameri-
canas para encerrar nossos apontamentos acerca das epígrafes: “o essencial é a alma do 
homem”.727 O poeta tentou imprimir naquele livro de outrora o que julgava essencial 
e que tinha como denominador comum a americanidade. Do mesmo modo, somos 
levados a considerar que o que nas leituras machadianas e no ambiente literário oi-
tocentista era essencial sobreviveu nas epígrafes, especialmente no segundo recorte, 
operado em 1901. Nesse segundo recorte, não apenas as epígrafes essenciais parecem 
ter sobrevivido, mas o que de sua poesia era essencial, o que ficaria para a posteridade 
em suas Poesias completas. Assim como Helena (1876), na prosa, sofreu “emendas de 
linguagem” ao sair das páginas do folhetim e ocupar as páginas do livro, Crisálidas, 
Falenas e Americanas sofreram não só tais emendas como alguns cortes. Pode ser 

726 Assis (1875, p. 5).

727 Id. ibid., p. 6.
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interessante observar esses recortes, o que fora excluído e o que fora escolhido para 
permanecer, não apenas as epígrafes que sobreviveram, mas, sobretudo, a obra poéti-
ca que sobreviveu à supressão que o autor operou e que anuncia já na “Advertência” 
que abre as Poesias completas. Podemos notar, então, que os estudos que envolvem esse 
Machado poeta minam água capaz de abastecer muitas e diversas outras pesquisas. 
A curiosidade acerca das fontes de leitura, influências, referências e diálogos dentro 
da obra machadiana nos levou, num primeiro momento, a pensar a escolha que o 
cantor de Corina fez daqueles com os quais sua poesia dialogaria, e, num segundo 
momento, essa curiosidade nos levou ao anseio de observar as escolhas que Machado 
faz dentro de sua própria poesia e que certamente é um dos caminhos que a pesquisa 
acerca desse escritor ainda precisa trilhar.




