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CRITICA LITERARIA, HISTORIA
I,ITERARIA, LITERAIURA COMPARADA*

Poul Van Tieghem

Ar clapas do conhecimento dos livros: leitura crítica, histório li-
lerdria. - Você se encontra numa casa antiga, perdida no fundo
dc um campo, obrigado a passar vários dias sem sair. Felizmen-
te, lá você descobre uma ampla biblioteca, acumulada por várias
gerações de proprietários letrados. Amante da leitura, nela você
ntergulha. No início, procurando apenas um passatempo, e guiado
romente por sua fantasia, você pega nas prateleiras, quase ao aca-
«1, diversos volumes cujos títulos lhe despertam certo interesse,
outros cujo autor você conhece de nome. Muitas vezes, após al-
gumas páginas, o livro lhe cai das mãos; ou então, ele não de-
rtronstra qualquer talento, ou é demasiado técnico e não conse-
guc, ao instruí-lo, interessá-lo. Às vezes, você fica satisfeito com
n cscolha; sua leitura lhe agrada, você a saboreia; e, tendo aca-
hndo o livro, relê certas páginas que o divertiram ou comoveram
tlc modo especial. A seguir, tenta outro volume.

Ao fim de algum tempo, se o seu espírito já está" amadureci-
rlo, e se você tem certo interesse pelas coisas do intelecto, esta
simples leitura não lhe basta mais. Você sentiu e se deleitou, sem
nrais; agora, desejaria ter tempo para refletir e julgar. Então, vai
r\ cata de alguns dos volumes que havia separado como os mais
interessantes. Compara tal ?omance, tal peça de teatro, tal poe-
rna a outros lidos no passado, e evocados pela memória; e cons-
ttta preferências instintivas que logo procura justificar. Consigo
nlesmo, você critica a verossimilhança de tal cena, a justeza de
tal idéia. Esforça-se a fim de compreender por que razão o estilo

' vrfil TIBCUEM, Paul. Critique littérake, histoire littéraire, littérature comparée. In:
. In littérature comparée. Paris, Colin, 1931, p. 7-17.
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meut()s clue fizeram seu gênio, mas determinaram a forma literá-
fla por rncio da qual se expressou. Então, retomando certa pági-

ttn pre l'crida num dos volumes que manteve ao seu alcance, você

I tckr corn um prazer jamais experimentado e mais completo; não
lonrenlc cla desperta em sua inteligência, em sua sensibilidade,
trorrsonâncias profundas, mas também lhe parece rica de toda a
ruhstÍincia de seu autor, de seu século, e da tradição literária a

qttr lrcrtence. Assim explicada, ela o faz comungar, não mais in-
t;rrtscicntemente como ainda há pouco, e sim conscientemente,
crfnl il humanidade pensante em suas obras mais bem acabadas.

l,itrmas e Íunções ds histório literdria. - Este é, resumido
É rlrrrbolizado pelo exemplo acima, o movimento natural do es-

pfu llo no conhecimento da literatura. A primeira operação é uma
êrntlltu: só é digno do nome de literatura aquilo que oferece um
vâlrrr, c um valor literdrio, isto é, um mínimo de arte. Tais escri-
Irrr ol'crecem ao espírito, ao coração, tm gozo mais ou menos
vlvo, no qual já entra por vezes a admiração. A este primeiro con-
tato sucede a etapa da crítica literdriu, ora dogmática, polêmica
otr l'ikrsófica com Brunetiêre ou Paul Souday, ora impressionista
errrrr Anatole France ou Jules kmaitre, sempre subjetiva e não
propriamente histórica, mesmo na pluma de um Émile Faguet.

Ilrrr scguida vem a história literdria, que reintegra a obra e o au-
Ior rro tempo e no espaço, e explica sobre ela e sobre ele tudo
n tprc pode ser explicado.

lt,sta histório literdrio, à qual chegamos agoÍa, se apresenta
(onr lormas bem diversas. A primeira curiosidade que a leitura
Irrspira, já o vimos, nos leva a nos informarmos sobre a pessoa

e n vicla do autor. Por conseguinte, a primeira forma tomada pe-

ln lristória literária foi a biogrtíÍica. Nela, Sainte-Beuve se impôs
r'onltt mestre. Ele teve predecessores; mas teve sobretudo tantos
lrccssores que hoje é ela o caminho mais obstruído que o histo-
rlntlor literário poderá toma) Em todos os países escrerrem-se bio-
grrrÍ'ias volumosas de escritores cujas obras não merecem esta hon-
nr; os biógrafos se perdem nos detalhes; esquecendo que é devi-
thr i\ obra que se tem curiosidade pelo autor, perde-se de vista
H rrlrra. Uma forma vizinha e anexa da biografia é a bibliogrofia
orr lristória dos escritos. Sua função consiste em recuperar o que

ercrcveu um autor, publicado ou inédito; em conhecer as reedi-

çr1es c suas variantes; em datar com o máximo possível de preci-
rfto todas as produções dele; em examinar se as que lhe são atri-

deste autor o aborrece, e o daquele o encanta. Julga os escrito-res, seja conforme certas..egrai gerais do gosto e"Ja ãriã, ,.:uconforme suas próprias-simpatiai. Tirdo isio poal iur..-rà pri-meiro c-om a simples reflexão pessoal. Depoii uoce àncontrara
talvez algum comentrírio expficátivo, se nãoiistóri.à, uür*u no_ta, algum artigo crítico, arguma coletânea a. ."ràior:tiàtà"oo
dos autores que acaba de lei. Aí enconirará interpretações enge_
nhosas, reflexões penetrantes, impressões e idéias, qué ora retor_
çarão as suas, ora as contradirãó; julgamentos, frutos da expe_riência, que lhe ensinarão a julgai pãr si mesmo.

- Mas enquanto você se entrãgava a esse trabalho de análise
e de julgamento, uma curiosidadé nova brotavã.--*" .rp?rit".Aquela obra, aquele conjunto de obras que você leu com interes_
se, examinou e julgou, qual foi a sua oiig.*, o q".-u, ã.ãrio_nou, qual o seu destino, em resumo, sua história? Brt".rlrito,que lhe agrada, como foi sua carreira, breve ou longa, brilhante
ou obscura, abundante em publicações ou marcada por um úni_co livro que é uma obra-prima? So'b que influências se f*_ou,como se desenvolveu seu tarento, que relaçõe, .à.rt.r. Já- ur-guns de seus contemporâneos dos quais você també* t.u .ãrtu,produções? Permaneceu independente ou fez purt. àãrr*.r"o_
la? Que ação exerceu durante a.ur-du. após a;;;;tv;;ã!*ru_
ria também de obter argumas informaiões a respeito à;;-ú"-
des períodos literários, a fim de ordenàr um pouco este amon-toado confuso de obras, a fim de compreenoler tantàs àú;;""-
ças, que_vão do aspecto exterior do volume, passando pela lín_gua e pelo estilo, até as idéias, a própria concepção da vida. Vo_
cê gostaria também de agrupar ruà l.iiuras desordenada, .*Jo..ro
de algumas obras mais importantes, dramas, poemas, romances,
e de seguir através dos séóulos, graças aos pontos de referênciaque tiver lxado para seu uso, o ãesiino a" áuau im-ã.;;;;;ú",
de obras. ora, explorando merhor a biblioteca, você descobre osLundis de sainte-Beuvq as Histórias da literatura francesa de petit
de Julleville, de Lanson, de Bédier eHazard;...tu.ãiãõáãã;;"-
nografias dos grandes escritores franceses; certa coleção de tex-tos,,seja clássica seja rebuscada, cheia de notas ou introduções
eruditas e precisas. Graças a estés novos guias, poitra" áãlíu.o
você perceberá o homem que o-escreveu, e, em torno do homem,
seu meio e seu tempo, e, por trás dele, atradiçã.olite;fui;;;à;al
se vem inserir seu livro; não foram, por certo, todos estes ele_
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rí lrirssa com todas as artes. Será que vou apreciar menos a Gio-
rttrtrlu por haver estudado sobre a carreira e a arte de konardo,
çtt it Nono Sinfonio deixará de me encantar por eu me ter inicia-
rhr nl claboração da obra de Beethoven? Assim, melhor aprecia-
rci ('undide quando houver compreendido a que discussões con-
lerrrprlrâneas ele está relacionado, que etapa assinala no pensa-
lue rrttl de Voltaire, que forma de espírito e de arte representa com
excclôncia.

As influências: nacionais, ontigas, estrangeiros, modernas.
A lilcratura comparodo. - No entanto, um ponto ainda perma-
Irrcc nral esclarecido. Ainda há pouco falávamos das influências
lrl'r'idas ou exercidas; e com isto nos referíamos também às fon-
It's, aos empréstimos de temas, de idéias ou de formas. Numa
tlctr:r'rninada literatura, estas influências podem já ser importan-
lr.§. c merecer um estudo detalhado. Em seus Pensées Pascal se

nl()slra nutrido por Montaigne, a quem segue de perto, e contra
(llrenr, no entanto, reage. Voltaire e os outros trágicos do século
X V lll tomaram Racine por modelo; Tâine se reconheceu como
tliscí1lulo de Guizot, Paul Bourget, de Stendhal, Paul Valéry, de
Mlllarmé. Mas, entre escritores da mesma raça e da mesma lín-
guir, a imitação não é muito fecunda. Ou ela se reduz a uma in-
llrrêrrcia geral, a um despertar de disposições latentes devido ao
tlrtrrclo e à admiração de um precursor tomado por modelo; ou
crrtlu é muito servil e exclui toda originalidade interessante. Mes-
rrro ucste último caso, ela não pode ser muito precisa.

Em compensação, se, percorrendo a literatura francesa, aten-
ltu nlos para seus contatos com outras literaturas, veremos de ime-
rlirrto sua quantidade e importância. A história literária, tal co-
lrrrr rr descrevemos, tem de tratar com freqüência de influências,
lrrritações e empréstimos. Ela não pode estudar a Pléiade sem di-
/§r' o que Ronsard, du Bellay e os outros devem aos poetas gre-
gos, latinos, italianos. Se passa para Montaigne, este é alimenta-
rkr grclos antigos, e sobretudo, coa\o ele próprio reconhece, por
l'lrrtarco e Sêneca. Toda a nossa pôesia e parte de nossa prosa,
tlrrrlute o Renascimento e nos dois séculos clássicos que o seguem,
estiio impregnadas de antigüidade grecoJatina. Corneille foi bus-
tu O Cid na Espanha, Moliêre lhe deveu Don Juan, e Lesage,
(iil Blas. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau devem mui-
Io à lnglaterra; nossos poetas românticos, a todas as literaturas,
'lirinc, à lnglaterra e à Alemanha, Renan, especialmente a esta

buídas realmente lhe pertencem, e reciprocamente. A crítica ieatribu.ição exige não apenas muita erudição, -; ã;;ã;ãuita
sagacidade e acuidade psicorógica, de que Lanson e Bédier dei-xaram exemplos até hoje lembrados.

Diante de determinada obrariterária, o historiador encon-tra amplo-programa a cumprir. Estudará iucessivamá,rrte Ã ori_gens da obra, seja na ca_rreira do próprio ;;ãr, ;;j; iárJã.r.,
seus antecedentes, suas fontes, as influências que o u:rããà* u
n-asce,r etc; sua gênese, isto é, as etapas sucessivas de sua rái-a_
ção, desde a primeira concepção, às vezes, longínqua, ;r;-rno_mento de sua publicação; seu cornteúdo: fatos,"iaei;;;;tir".r_
tos etc.; sta arte: composição, estilo, versificação; i"ã jiiluro,
su_cesso junto ao púbrico, recep ção d,acritica, iéà-ãüá.i'iãrire"-
cra, as vezes tardia.

A primeira e a última dessas questões ultrapassam o livroconsiderado, e constituem por si sói um estudo .rp".i* À.ãuu-mos de falar das influências sob as quais este ou aquere livro foiescrito, de seus antecedentes; depois, das influên;i* q;;-;r-
ceu, de sua descendência. Com eieito, raramente uma produção
do espírito é isolada. Como um quadio, uma estátua, únu ránu_ta, um livro também se insere numa série, estejà 

" il;;;;;"r_ciente ou não de tar fato. Ere terá tido precursores; eterásuces-
sores. A história riterária deve situá-ro no gênero,'na forma dearte, na tradição à quar pertence, e apreciai u oríginuriáuàã aoautor, medindo o ou9.e.le herdou e o que criou. páá;;_pr;."_
der bem o que as Méditations de Lamartine ofere.ia* O.-rãro,
é preciso conhecer a poesia eregíaca e filosófica il;;i;. ã--bém se percebe melhor o alcanõe de uma obra examirurrAo ,rruposteridade. As confessio,ns de Rousseau não têm impáriáncia
apenas por si mesmas, e sim pera murtidão ae autouioliãiil;;;"-
timentais que sugeriram. certos livros iu,,oro, são antes resul-tados; outros, pontos de partida; muitos são uma e outra;;i".
De qualquer modo, o jogo de influências sofridas ou exercidas
é um elemento essencial da história literária

E que não se repita mais que a história literária impede odeleite das obras-primas, sobrecãrregando-as devido uo, .ã-àr-tários. Ela acrescenta ao prazer sensível dos beros ;;,*;;áuü"-
3ll:l::_l emoção que inspiram sentimentos e idéias, 

"- pãr",
lntetectual, o de compreender e tornar-se claro. cada .rrr, à.rr",prazcres, longe de prejudicar o outro, o aviva e r.fo.çu.ô;.;o
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clriritores, algumas jamais foram traduzidas para o francês. Se-
tln, pois, necessário que o historiador da literatura francesa fos-
lc vcrsado em várias línguas estrangeiras. Além disso, deveria ser
hrieiarlo em várias literaturas; porque não basta conhecer aque-
ler tcxtos em questão, é preciso situá-los nos conjuntos aos quais
pcrlcncem. Portanto, o historiador das letras francesas verá sua
lnrcla crescer infinitamente.

lJ que será, caso ele considere, como deve, os escritores fran-
çrlies que estiver estudando, não mais como resultado de diver-
rss correntes ou influências, e sim como ponto de partida de on-
dns que se propagam através das fronteiras e das gerações? Um
erludo completo de Racine, de Rousseat, de Zola tem de com-
prccnder não apenas a sobrevivência da obra deixada por eles e
:tru influência na França, mas também seu destino em terra es-

trrrrrgeira. Para fazer ao menos um esboço deste quadro, seriam
neccssários amplos conhecimentos nas mais diversas literaturas.
O lristoriador que estudar em conjunto estes escritores e tantos
orrlrt)s, poderá apropriar-se dos resultados obtidos por pesqui-
*rtlores mais especializados e expôJos; dificilmente ele poderá,
rnlvo no caso de certos pontos que lhe venham a ser mais acessí-
vcis, descobri-los por si mesmo.

Até agora ficamos, e de propósito, exclusivamente no cam-
gro cla literatura francesa. Mas é óbvio que os mesmos argumen-
los poderiam ser usados partindo-se de qualquer outra literatu-
rrr. Na ltáiia, na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia, o jogo das
lrrl'luências estrangeiras teve no mínimo tanta importância quan-
Io na França. Em cada um desses países - e mais ainda tratando-
re tlc literaturas de difusão limitada, como, por exemplo, a da
llolanda, da Dinamarca, da Suécia, da Hungria, da Polônia -t'onro poderia o especialista da literatura nacional conhecer um
rrrinrcro suficiente de idiomas e de literaturas estrangeiras para
tlescobrir, para seguir de perto as múltiplas influências sofridas
t os empréstimos feitos pelos escl-tores que ele está estudando?
lil vcrdade que muitos desses pesquisadores têm sobre seus cole-
gts Í'ranceses a vantagem de uma familiaridade maior com as lín-
grrls estrangeiras. No entanto, não se pode exigir deles, para ca-
tlrr um dos autores que estudarem, uma variedade de conheci-
rrrerrtos precisos que ultrapassam as forças e o tempo que lhe po-
tlcnr consagrar.

Existe uma única maneira de resolver este problema; é fazer

última; e poderíamos 
_por certo multiplicar os exemplos e pro_

longá-los até nossos dias.
Que fará o historiador da riteratura francesa, tendo chega-

do a este ponto de suas pesquisas, e diante de uma rede quase
ilimitada de forças que agiram sobre os escritores estudados por
e1e? Enquanto lhe bastava considerar ações exercidas no interior
da literatura francesa, ele ainda se seniia em casa. s" ãstu p"çu
de.Moliêre,se inspira num conto de Scarron, e aquela, .rr.ná 

"o_média de cyrano de Bergerac ou numa farsa dà Idade uJdia,
ele encontra tais textos, por assim dizer, na mesma sala da bi-
blioteca; eles lhe são acessíveis e inteligiveis. Mas puru ,ub., o
que pertence a Moliêre em r-iétourdi, Don Juon ou r:Avore, cumpre
conhecer o que ele encontrou em Beltramo, em Tirso dá uofna
ou cicognini, em Plauto, e estudar de perto semelhanças e dife-
renças. chateaubriand é tributário da Bíblia, de Homeio, de os-
sian, de Thsso, de Milton; é também dos apologistas ingÍeses do
cristianismo. No que tange a certos escritores-frarr.arãr, o -.-nor estudo sobre as origens de sua obra leva a percorrer um do-
mínio muito extenso,.e, às vezes, pouco explorádo. Coáó pàA._
rá o historiador da literatura francesa resolver tal problema?

Há que distinguir dois casos. O mais simples é o da imita_
ção das literaturas antigas: grega, latina e hebiaica, esta última
conhecida entre nós principalmente através da vulgata latina ou
das versões francesas.

Esses textos são diretarnente acessíveis aos humanistas nu-
tridos pelas línguas clássicas; os outros, cujo número aumenta
a cada dia, poderão encontrar facilmente boas traduções; supre-
mo recurso, um tanto humilhante, e, além do mais, cheio de in_
convenientes.

- Mas, no que tange aos contatos de nossos escritores com es-
critores modernos de línguas estrangeiras, a questão é mais deli-
cada. Quando - e é o que acontece muitas vezes - o autor fran-
cês só tomou conhecimento do texto estrangeiro numa tradução,
basta consultar estq mesmo trodução paruíure, todas as peiàui-
sas necessárias. se Rousseau imitou Richardson e gostou oe cêss-
ner, foi através de Prévost e de Huber, pois não conhecia nem
inglês nem alemão. Mas voltaire, Diderot, chateaubriã"ã, ÍiÀ"v
sabiam müto bem o inglês, e os clássicos franceses do sécdo XÍII
liam italiano e espanhol. Neste caso, é conveniente voltar ao tex-
to. Aliás, entre as obras estrangeiras que inspiraram nossos
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intervir a diferenciação de tarefas e a divisão do trabalho. como
todas as partes que compõem o estudo completo de uma obra
9y de um escritor podem ser tratadas apenas com os recursos da
história literária nacional, exceto a peJquisa e a análise das in-
fluências sofridas e exercidas, convém reservar esta para uma dis-
cipl.ina especial, que terá seus objetivos bem definidos, seus es-
pecialistas, seus métodos. Ela prólongará em todos or'r.ntidot
os resultados obtidos pela história literária de uma nação,
reunindo-os com os que, por seu lado, obtiveram os historiado_
res das outras literaturas, e desta rede complexa de influência se
constituirá um domínio à parte. Ela não prãtenderá de modo al-
gum substituir as diversas histórias literárias nacionais; há de
completáJas e uni-las; e, ao mesmo tempo, tecerá, entró elas e
acima delas, as malhas de uma história fiferária mais geral. Esta
disciplina existe; seu nome é Literatura comparoda.

OBJETO E METODO DA
LITERAIURA COMPARADA*

Marius-Fronçois Guyard

A litcratura comparada é a história das relações literárias inter-
Itncionais. O comparatista se encontra nas fronteiras, lingüísti-
enlt ou nacionais, e acompanha as mudanças de temas, de idéias,
de livros ou de sentimentos entre duas ou mais literaturas. Seu
tttétodo de trabalho deve-se adaptar à diversidade de suas pes-
qrrisas. Há, no entanto, condições prévias que ele deve preencher,
nÍlo importa qual seja a direção que pretenda tomar: um certo
"equipamento", como diz Van Tieghem, lhe é indispensável.

| - O equipamento do comporatisto

a) Primeiro, ele é ou quer ser historiador: historiador das
llleltturas, sem dúvida alguma, mas podemos julgar honestamente
lkrssuet, se ignorarmos tudo sobre a situação da Igreja, no sécu-
lo XVI[, na França? O comparatista deve ter, portanto, uma cul-
luru histórica suficiente para recolocar no seu contexto geral os
iirtos literiários que ele examina. Teria sido impossível a Paul Ha-
rrrlcl fazer o estudo I-a Révolution fronçaise et le lettres italien-
rrrr (1910), se não conhecesse, e muito bem, a história da França
e tla ltália nos fins dos séculos XVIII e XIX.

b) Mas, o comparatista é o historiador das relações literá-
rlrrs. [,ogo, deve estar a pa\ tanto quanto possível, das literatu-
ms de diversos países: necessidade evidente.

c) Ele deve ser capazde as ler na sua língua original? A ques-

r ( ll IYARD, Marius-François. Objet et méthode. Lo littérature comparée. Paris: PUR
l9rl, p. l2-26.


