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vel que o segundo prevalecesse. se repensarmos
na cátedrade Ná.
poles e navaga que s^e deve preenchêr,
e nas suas tradições, e em
guT a ocupa (que foi, nos velhos tempos, discípulo'piãi.riao
d. Pg Sanctis) não há dúvida de qrr" u p.rqrisa erudita
de labo.
rat ório será- acompanha d a pela inàaeàôao
i"t.Éà
A respeito da revista americana, temõro ao
ir*aos
s eus fundadores, spingar
n, f ez na seção de rristoriã ritÉiririu .o*parada do congresso de paris de t9d0: ,,sobre
rit.ruiuríà1r"oigl_o,1."ê-érica do ponto de vista acadêmico, ,
SinoqrsntU em que se anunciava uma reação contra o método excrusivamente filológico que era trazido àa Aremãnt,
párãã,
versidades americanas (e que, é preciso afirmar,
""iaomú
todas as universidades da Eúropa), tomando
.oÁo
dem desta reação exatamenteàs palavras:
"rcompamtii,
re' Isto faz esperar que a nova revista americaná
,a"
á*"rcentar material amorfo ao enorme número que já
".rrrr" .u àos
r.
...ot
eruditos europeus; mas ajudará aqueta sinteie
histórico_ãri.ti"u,
aguardada ainda por todas as áreãs da história
rit..ãriu rri"!.sal. Os estudiosos do Novo
quererão,
ae
ue, em!ru"ào,
llu1do

;.;";il;ru.
dir;;;;õ.
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iitr*tu-

dar-nos possibilidade cle sair oor gáuúàtes
empoeirados, onde
a literatura perde o seu frescor, a ao'rauri.-nos
a respirar, em

companhia, as doces brisas da vida.

sua

Fernand Baldensperger

No dia em que Sainte-Beuve, em seu estudo sobre J.-J. Ampêre,
qrrc abria a Revue des Deux Mondes de 1? de setembro de 1868
lNouveoux Lundis, tomo XIII), empregou a expressão abreviaún literatura comparada, poderíamos dizer que ele prestou ao mesulo tempo um bom e um mau serviço ao gênero de estudos de
tgrrc aqui se trata? Ele lançava entre o grande público culto uma
lilrrnula cômoda, a mais cômoda, sem dúvida, que se possa utilizar para designar a investigação das "vivas relações" que ligam

"ramo de estudos comdata, na França,
pelo
literatura
comparada
de
nome
lrrccndido
rrl)cnas do início deste século": colocava assim de maneira satislirtória tanto a palavra quanto a coisa. Ao mesmo tempo, como
stii acontecer, esta expressão condensada corria o risco de dar marp,cm a falsas interpretações: foi o que efetivamente ocorreu, e eu
sri vejo a "diplomática", entre as coisas que se ensinam, que terrlra fornecido matéria a contra-sensos mais caracterizados. Daí
n necessidade, caso se aceite, decididamente, para facilitar o discurso, a fórmula empregada pelo grande crítico, de nos entenrlcrmos bem sobre o sentido mais preciso a the ser dado. Uma
litl explicação permite, aliás, retraçar a carreira realizada em um
sóculo e meio de existência por uma disciplina que, na realidade,
tcm atrás de si precedentes de toda espécie e de épocas diversas,
rnas que, como variedade consciente de pesquisas, é apenas pouco mais que centeniíria.
rus

diferentes literaturas; observava que o

* IIALDENSPERGER, Fernand. Littérature comparée:
téroture Comparée. [Paris], 1,

I

(1921),5-29.

le

mot et la chose. Revue de Lit-
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Io, pois há aí um litígio aberto
tais comparações, do ponto
rlc vista do conhecimento dos próprios objetos, deixam o mais
iltento espírito no mesmo lugar em que o encontraram. Se eu descrrbrir, por exemplo, que o livro de M. Proust, À la recherche du
tcmps perdu, lembra sob muitos aspectos a sinuosa, retrospectiva, flutuante e florida prolixidade de um Jean-Paul Richter, com
scus incisos, seus parênteses, seu abandono a qualquer metáfora
(lue se apresente, em nada terei avançado. Pois é mais do que proviivel que nenhum encontro real jamais criou qualquer depentlôncia, portanto nenhum comeÇo de explicação, de um escritor
para outro, e o paralelo que eu gostaria de instituir não poderia
satisfazer a ninguém (se ele não permitisse ir mais longe), como
ruio poderia fazê-lo uma engenhosa comparação, por algum bióIogo aventureiro do século XVIII, entre a forma e a cor de deterrninada flor e as de determinado inseto. Sabe-se que não é assim
rr realidade. Nenhuma clareza explicativa resulta de uma compa-

-

I
" l,iteratura comparadol Comparação literária! É muito barulho,
dizem ainda algumas pessoas, para o mais fútil e o mais vão dos
cxercícios! Nós o conhecemos, este demasiado engenhoso divertimento que consiste em instituir paralelos entre obras e homens
vagamente análogos e em cotejar assim, graças a algumas aparências de similaridade, Corneille e Alfieri, M'" DesbordesValmore e Elisabeth Browning, Joubert e Coleridge, Robin Hood
e Sherlock Holmes! Entende-se ressuscitar, com maior pretensão,
os saltos do cavaleiro do excelente Saint-Marc Girardin, confrontando sem piedade, em seu Cours, os Nibelungos com o Romqn
de la Rose, o Paria, de Casimir Delavigne, com o Dupuis de Collé? Vão lembrar-nos que Racine e Shakespeare procedem de estéticas muito diferentes, que a epopéia de Milton não é a de Tàsso, que a fábula segundo kssing não tem praticamente nada mais
que o nome em comum com a fábula segundo La Fontaine? Vão
competir em engenhosidade para, além disso, atrair, numa confrontação universal, os recém-chegados à literatura, os exóticos
mais imprevistos do Velho e do Novo Mundo?"
É evidente que uma literatura comparada entendida assim
não mereceria constituir-se em método independente; ou pelo menos, isso seria atribuir uma importância absurda a um procedimento instintivo do espírito. Este é praticado tão logo se esteja
familiarizado com mais de um poeta, ou se leia mais de um livro. Já o copioso Marmontel, em seus lÍléments, esperava esse
movimento de comparação de qualquer crítico digno deste nome, uma vez que somente o "crítico inferior", "desprovido de
modelos e de objetos de comparação, reduz tudo a si próprio".
Encontrar-se-ia, portanto, aqui um estágio prévio a qualquer verdadeira operação crítica, mas com os simples resultados casuais
clc uma leitura mais ou menos extensa, de uma informação mais
variarda, de uma percepção mais fácil de analogias. É possível que
rlc rrrua tal confrontação resulte um benefício: comparar pela lemIrnrrrça Servitude, de Vigny, com o Príncipe de llomburgo, de
K lcist , é pôr o dedo em duas concepções, irredutíveis
e quanpreciso
rrrut ir outra, do dever militar... Mas
eé
repeti-

Iol

-

-

ração que se contentasse com esse olhar simultâneo lançado sohrc dois objetos, com essa constatação, condicionada pelo jogo
tlus lembranças e das impressões, de semelhanças que podem muittr bem não ser mais que pontos errdticos postos fugazmente em

r'()ntato por uma simples fantasia do espírito.

II
ll

Dictionnaire deLittré remetg não sem razáo, de uma certa acepparticípio comporé (comparado), ao adjetivo comparotif
(utmparotivo): 'Anatomia comparada, observa ele, diz-se menos que anatomia comparativa." O mesmo ocorre, em suma, com
rr lcrmo que aqui nos ocupa; acrescente-se que "literatüra", fla
cxllressão abreviada de Sainte-Beuve, deve entender-se antes corrrtr "história, descrição, estudo de literatura", e talvez seja de
l;urrcntar que o crítico dos Lundis tenha contribuído para a boa
sollc de uma fórmula mais fácil, mas infinitamente menos exata
rkr que outras, francesas ou estrangeiras.l
Vemos claramente que esta expressão "literatura compararllr" suplantou apenas em parte as expressões que aqui aparecem.
li"'rrtcmos fazer, senão um fastidioso inventário, pelo menos alçrro do

p.ltnlíts sondagens.
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Sirrrltlcs "comparação', que se instala como que em casa no
'lrtttrtrul étranger de 1760 ou no Année littéraire de 1754, e que
sc rrlrrcscnta quase como um método no Journsl des savants de
scrcrrrbro de 1749:- "Esta comparação proporciona sempre granrlcs vantagens..." "Estudo comparado,,, na pena de GaraI, no
Me rcure de France de fevereiro de 1780, com todo um programa:
"Um estudo comparado dos escritores que honram as nações q,r"
possuem uma literatura é, sem dúvida, o que há de mais apro_
priado para fecundar e multiplicar os talentôs...,, .,Comparaçào,,
ainda em Laharpe e em Marmontel, com desdém dogmáticó pelo ponto de partida. M." de Staêl e B. Constant, pelõ contráiio,
parecem evitar um termo tão batido para qualificar estudos que
renovam muitos problemas, através da aplicação de um método
mais histórico; da mesma forma, a tradutora d.o curso de schlegel exprime por meio de um verbo incidente um substantivo de
princípio e trad,z die vergleichung (a comparação) por ls critique compore (a crítica compara), quando o próprio ievero com_
paratista alemão havia intitulado sua brochura de lg07: Compa_
raçdo entre a Fedra de Racine e a de Euripides.
Prossigamos nosso levantamento em uma zona vizinha, se_
não idêntica. Em 1802, o abade Tiessan aventurava a Mythologie comparée avec I'histoire (Mitologia comparada com a história); a Erotique comporée (Erótico compaiado) de Villers, em
1806, representa ao mesmo tempo uma ãudácia e uma inépcia,
enquanto para Degérando, em 1804, a l{istoire comparée des systàmes de philosophie (História comparada dos sistàmas de
fiiosofia) se oferece como um elemento desta história literáriá completa e universal, com seus ,,princípios de ligação,' que Bacon
buscava com ardor. cours de peinture et de-tiitérature comparées (Curso de pintura e de literatura comparadas) de Sobryim
l8l0 e, em 1814, "exame comparativo', do abade Scoppa...
Após esses tateamentos, descobre-se logo uma terminologia
que se esboça e, ao mesmo tempo, um ponto de vista que se aiir_
rrra. Noêl e Laplace começam a publicar em lg16 sei cours de
l,.illérature Comparée (Curso de literaturo comparado). O prefá_
ci. com que Villemain abre seu Thbleau du XVIil" síàcle,'curso
tlc lu27 e 1828, fala de um "estudo de literatura comparada,,.
'1. .l' Ar,pôrg em sua aula inaugural no Ateneu de Marseltia (1g30),
prc'vi "t história comparativa das artes e da literatura em todos
.r 1rr)vt)s", cla qual deve sair a filosofia da literatura e das artes.

I lllll{ATURA COMPARADA: A PALAVRA E A COISA

l',, rra Sorbonne, em 1832: "Nós o faremos, senhores, este estudo
t'ornparativo, sem o qual a história literária não é completa..." Enlirrr, no prólogo de Littérature et voyages, onde J.-J. Ampêre reúrrc cliversos estudos, ele observa que todos os seus trabalhos se relcrcrn à história das literaturas comparadas (1333). É nesse momenl( ) (luc o Bulletin des sciences historiques abre um verbete corrente
)i lrr a "Filologia comparativa" (Vergleichende Sprachkunde).
I
Dois anos mais tarde, é Ph. Chasles quem, proferindo no
Alcrreu, em 17 de janeiro de 1836, sua aula inaugural, se escusa
grol haver escolhido a fórmula de Littérature étrangàre comparla (Literotura estrangeira comparada): "Este título, o único que
nrc pareceu conveniente, carece de precisão sob vários aspectos."
l'rrla dar conta da atividade de Chasles neste domínio, ChaudesÂigues, em seus Écrivains modernes de lo France, em 1841,
rcslringir-se-á à "história das literaturas comparadas"; Villemain
t' f 'uibusque, em 1842 e 1843, à "história comparada das literaIrrras". Da mesma forma Benloew oferece em Dijon, em 1849,
rrrrra "Introdução à história comparada das literaturas". No ano
irntcrior, Ampêre, em seu discurso de posse na Academia, havia
lrrlado uma vez mais do "estudo das literaturas comparadas".
A. Duquesnel, em 1846, dava à sua Histoire des Lettres o subtír

lrrl«r de "curso de literaturas comparadas".
Todas essas diferentes expressões, mais completas e mais exa-

lrrs, não cedem lugar à sua cômoda designação abreviada. Emlrora Delatouche publique em 1859 um Cours de littérature com1mrée (Curso de literotura comparodo), Zala, em 18 de julho de
lll(rl, escreve a seu amigo Baille: "...Da história comparada das
lilcraturas, deduzir segundo que lei se revela o grande poeta..."
Mesmo depois da espécie de golpe de estado lingüístico de
Sirinte-Beuve, não chegaram a desaparecer as fórmulas antigas.
Sc lld. Rod intitula "Da literatura comparada" sua aula inaugu-

rlrl de 1886, em Genebra, Hennequin, mencionando no prefácio
título do livro de Posnett, Comparulive Literoture, cita-o tal e qual em sua forma inglesa. J. Texte
intitula "Da história comparada das literaturas" o primeiro de
*w Études de littéroture européenee; emprega geralmente os terrrros "crítica comparativa" e "método comparativo". Brunetiêrc, igualmente, hesita entre expressões diversas, mais explícitas,
c uquela que, aproximativa, mas simples, tinha sobre todas as derrrais a grande vantagem de ser breve. A Histoire des littératures

rlc sua Critique scientifique o

't
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1

t'ttn!1rurécs (História das litersturos compqrodas) de F. Loliée é
1903, c de 1904 minha reedição da Littérature comparée (Li-

tlc

to'uturo comparada) de L.p. Betz. Finalmente, as menções oficiuis do ensino comparativo das literaturas adotam, ladó a lado:

l,ileraturas modernas comparadas e Literqtura co)mparsda.

III
Qual havia sido, então, sob tal variedade de etiquetas, a fortuna

de uma tão persistente curiosidade? Não se cessa,lncaniavelmente,
de "compaysy"
sem evitar sempre o fútil paralelo; o que é que
se compara, e como se compara, ao longo de cento e cinqüenta

-

anos? Que figura soubera fazer, ao lado dos métodos costumeiros
dogmática, ou psicológica, ou histórica,
- crítica estética,
ou cronológica
esta irmã caçula, por vezes julgada ambiciosa
e indiscreta, por- vezes reduzida ao silêncio,
-as que suas irmãs
mais velhas jamais haviam conseguido forçar ao papel de cinderela? sob este aspecto, houve, no próprió quadio da história
das doutrinas ou das práticas literáriàs a partii do fim do século
XVIII, uma evolução curiosa e instrutiva.
Inicialmente encontra-se, na maioria dos casos, o verho antagonismo entre doutrinas, hábitos e gostos, complicado por um
acirramento de susceptibilidade patriótica. Italianos, franceses,
alemães, ingleses, com o despertar das literaturas nacionais, ha_
viam todos jogado com um procedimento feito principarmónte,
em última anális.e, para estimurar a produção auióctone. Agora
que esta produziu frutos numerosos e diversos, confrontaá-se
acerbamente valores freqüentemente incomensuráveis
- paÍa
provar o quê? Que Shakespeare é superior ou inferior a corneille; que os clássicos modernos são ou não são verdadeiros clássicos;
que os franceses não conseguem entender nada de Dante.
Laharpe
.u Lessing, Johnson ou Baretti, com méritos diversos, buscam
ua 'ncomparação" armas ofensivas ou defensivas. Ou éntão um
liróron, um Linguet, dando-se conta daquilo que de estrangeiro
l)ussilra para uma obra conhecida, entregam_se ao brinquedõ das
-*u,
lrestlrrisas de fontes, não para destacar originalidad.r,
pura
r I i r r i r r i r i niciativas e para denunciar .,pil-hagens...,,.
Irrrpitsscs, tudo isso, uma vez atingido o ôbjetivo. Algumas
r

I

r

I
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n()ç()cs, no entanto, aventurosas e contestáveis em certos pontos,
pcrig,osas quando sistematizadas, permitiam aqui e ali confron-

t;rçtics infinitamente mais fecundas. Herder e Vico, precisando
rrlcius que, desde a Renascença, jamais haviam sido perdidas de

visl:r, englobando num todo a língua, a literatura e a mentalidarlc rlos povos, e condicionando assim, organicamente, a vida do
t'spírito por conjuntos de circunstâncias determinantes, arrancaviun a comparação do estéril dogmatismo das predileções que se
nl'ilrnavam como razões e argumentos. Podia-se, a partir daí, com
rr r.'r'ítica histórico, aproximar ou opor manifestações literárias cuios clesacordos se explicavam por outra coisa que não bizarrias
orr lrarbáries; podia-se escapar ao vão exercício do raciocínio, ventlo rros diferentes gostos indícios sociais, etalvez étnicos; com isso, sentia-se a inanidade dos simples paralelos infundados: "Sem

tlrrvida, é vantajoso para a arte, escreve em 1808 Sismondi a M-"
tl'Albany, que pessoas hábeis comparem os teatros das diferentcs línguas; mas é impossível proferir um julgamento baseado nessirs comparações. Cada nação tem uma poética essencialmente

tlil'crente para seu teatro; ela se propôs um outro objetivo,
srrlrmeteu-se a uma legislação distinta..." A relatividqde da arte
(com todas as aplicações, todos os estímulos que dela pode tirar,
l)()r sua vez, o impulso criador) deve, portanto, seu triunfo de
Itt30 a um novo esforço comparativo: é este que se afirma em
11'frre ds Staêl e em B. Constant, em Stendhal e no Globe, em
( ioethe e em Manzoni, enquanto, pouco a pouco, atraídapor um
('r'L^scente determinismo, a teoria dos "meios" impõe à história
rlu arte sistematizações indiscretas.
Por outro lado, a simpatia do século XVIII pelo primitivo
(' pelo espontâneo, aguçada por argumentos e antipatias de toda
cspécie, resulta por volta de 1800 nas teorias que se conhecem
sobre a poética popular, sua eminente dignidade e sua imanência por trás de qualquer literatura digna deste nome. Através de
l'l Schlegel, dos Grimm e de seus discípulos românticos, através
rlc Fauriel e de sua inestimável descendência, toda uma investigação nova solicitava o esforço dos cientistas. A comunidade de
origens, o parentesco inicial e sempre latente dos grupos arianos,
o sabor de mito que deve transmitir qualquer dado verdadeiranrente primordial ativado pela consciência popular, todos esses
postulados do romantismo conduziram a uma ordem interessante
rlc trabalhos: aquele /o lclore ou aquela Stoffgeschichte (historia
dos temas), em torno dos quais veio gravitar toda uma variedaclc
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de literatura comparada, constitui uma ordem de investigações
que parece mais curiosa pela matéria do que pela arte
.lura a
qual as sobrevivências secretas são mais interêssantes do que
a
iniciativa do artesão; é menos viva a preocupação com o .àracterístico do que com o desorganizado: assim's.ndo, . qrárrão ,.
trata de obras literárias autênticas, um Judeu Erranig um Enoch
Arden, até um Fausto ou um Don Juan correriam o rir.o de se_
rem estudados para fins mais ou menos inversos daqueles da ati-

vidade artística.
Relacionar a literatura com conjuntos sociais ou físicos; desintrincar os fios entrecruzados do iecido poético: u.r-rà-ã'q".
pouco a pouco essas duas tendências, instaladas quase de
comum
acordo, no início do século XIX, na crítica comparatista, con_
duzem a métodos muito distantes entre si os espíiitos desálosos
de compreender as coisas em certas regiões da ôriação poeiica.
A primeira dessas atividades, sobretudo na França, não po_
dia deixar de ser a mais manifesta. Firmadas
áiãió-ãrarogo-ao da existência, as diferentes literaturas nacionais,
"u.n
doravante
objetos da história literária, podiam figurar lado a lado, seã áesfavorecer demais alguma dentre elas nos quadros eraborâdos
aqui
e ali sobre os progressos do espírito humano. Como vimos, re_
sultavam estímulos imediatos do próprio princípio da relatividade do belo: nem Herder, nem Mi. dê Staêt, ,.- St.rOfrái, ,..,
Manzoni se privaram de tirar as conclusões que s" imprríhà-,
uma vez admitido o axioma, aliás contestável, de qr" ;,u literatura é a expressão da sociedade,,: uma boa parte dó impulso do
romantismo, como se sabe, provém destas premissas .iíticur.
. _ . A_que chegava,_por outro lado, a literatura comparada do
início do século XIX, quando se traíava de aprese"tui'pánm a.
vista sobre o passado e não mais de estimulà, o pr.r..rt.t À in_
ventários compartimentados da literatura universal, como eietivamente conhecemos muitos. Justaposição de séries paralelas
mais
do que interpenetração; firiações e ieqüências mais o., *"ró,
.à.rtínuas na ordem nacional, com "crisês" principalmente internas
explicadas pelas "variações do gosto,,, côm .,ieríoOor;'piá.ta_
mados gloriosos ou depreciados como insuficienter, .onfo.o,à
rccrto ideal fosse manifesto ou esquecido: é a manêira de Denina
cm seu Thbleau des révolutions de la littéroture ancienne et
morlerne ou de Guinguené na Histoire rittéraire que devia prorãngiu' scr.rs estudos italianos; é a maneira de Escúenburg,
de Bou_
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tcrwck e de outros compiladores eruditos. Dir-se-ia que, no enIrrsiusmo que seguiu sua libertação do jugo dogmático, e tamlr('rrr na sua alegria de se verem ligadas efetivamente a "nacionaIrtluclcs", nações autênticas ou nações em que há esperança, as
tlilcrcntes literaturas contentam-se inicialmente com mostrar suas
rir;rrczas e desfilar em sua respectiva posição diante da atenção
i'rcsccnte do mundo. Pois até há lugar, então, neste círculo que
rr cria, para os retardatários, os lerdos, os oprimidos, gregos morlcrnos, irlandeses, finlandeses, que não hesitam mais em divulH:u seu único bem reconhecido, sua literatura popular, Morlatlrrcs de Nodier e Illyriens do pastichador Mérimée. Por volta de
l't125, a imagem da literatura européia, ou mundial, começou cerliuucnte a refletir-se, de maneira bastante pitoresca, no espírito
tlos leitores cultos; e não é de surpreender que a literatura comprrrada tenha tirado proveito desta atmosfera tão favorável da Europa da Restauração.
Mas tudo isso eram apenas visões fragmentárias, um espellro quebrado cujas facetas, rigorosamente falando, uniam-se umas
i'rs tlutras pela noção das mesmas origens ou pela lembrança de
;rlgumas disciplinas recebidas em comum. Impunha-se uma orientrrçho nova para que fosse organizado de outro modo o resultatlo de todos aqueles inventários nacionais.

IV
As ciências "comparativas" em biologia, no primeiro terço do
XIX, haviam-se constituído em disciplinas especiais, nas
rltrais a história literária não podia deixar de inspirar-se à sua
rrraneira. Cuvier em anatomia comparada (1800-1805), Blainville
cnr fisiologia comparada (1833), Coste em embriogenia compar ircla (1837) todos eles tinham, com objetivos diversos, publicado
scus trabalhos sob o prisma do estudo comparativo: não a simgrlcs preocupação
demasiado evidente para qualquer observatlrrr
de cotejar os objetos análogos de um mesmo grupo para
lirrs de classificação, mas a comparação de fenômenos destacatlos, sob certos aspectos, do grupo ao qual normulmente perten«'m e submetidos a uma confrontação que evidencia um caráter
súculo

-

-
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comum e, com isso, sugere uma relação de parentesco e de de_
senvolvimento entre grupos tidos como estionhos até então.
Importa não perder de vista este ponto de partida, que o ter_
mo "compalado" por vezes faz esquecer (e é bastanté significativo que a disciplina comparativa êm bioiogia, mesmo ;tA; o,
trabalhos dos owen e dos Gegenbaur, tenha precisado muilas vezes, elatambém, lembrar suarazão de ser essãncial). Embora
evidentemente não se tratasse, no caso da história literária, de tomar emprestados às ciências biológicas um método. pro.édi-.rrtos, ela encontrava naquelas ciências uma tendênciaque tinha o
m.érito de encorajar, por sua vez, diversos estudos aà passãao.
Littré será um dos eruditos que, na França, garantirãõ com a
maior constância a legitimidade das visõei comparadas em domínios tão diferentes, ele que, ao deixar o colégió, se apaixonava
por lingüística comparada, tomava partido
nã conflito
"- ts:oe adversários
criado pela anatomia comparada enire partidários
da unidade do plano e ainda lembrava, no prefácio de lg74 de
seu último volume, Littérature et histoire, qúe as diferentes literaturas são "irmãs,, a despeito de tudo o que as separa.
Aliás, já se haviam oferecido intermediáiios em vários pontos entre o "comparatismo" das ciências da matéria e o das ôiências do espírito, e o método comparativo em lingüística produzia, após os trabalhos de A. W. Sihlegel, os de g"opp ããõi.r,
entre,outros' chegava a vez das outras ciências, mitografia
" comparada, geografia comparada, legislação comparadi_
sem fa_
lar do folclore, comparatista por nàtureza, que cilebraua ao abrigo
do romantismo alguns de seus mais popúlares sucessos.
Eir, portanto, que
apresentam, por volta de 1g30, para
-.
-se
a. história liteúria, condições de renovação e de
atividaàá's-uperior, mesmo tendo como objeto o períoáo moderno, e não úis
somente as épocas caras aos Fauriel e aos Raynouard, quando
a difusão dos temas de inspiração e a precariêdade reiaiiva do
índice nacional tornavam a matéria poêtica tão fluida e móvel,
tão vagabunda e errante quanto possível. As justaposições puras
e simples de literaturas parecem ier coisas do passadô;
ár ,ãiri"dicações nacionais por comparação parec.- irrút.ir; á interaçao
possível e os contatos evidentes permitem, até para
épocas de ex_
pressão nacional e de estilo "cristalizado", a eiposição
ligada de
ccrtas grandes épocas intelectuais. Guizot empreende cõm este
cslrírito se.u cours d'histoire moderne, villemain, em suas rições
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ltl27 e 1828, aborda o Thbleau du XVIIP siàcle atraves da
pt'stltrisa das influências inglesas: e sabe-se com que emoção o
vt'llro Goethe, desde sua longínqua Weimar, acompanhava essas
lrr,'ocs retumbantes que lhe pareciam assegurar, entre os povos motlcr rrr)s, um entendimento intelectual promissor de boa vontade
l"icllrl e humana...
Apesar dessas esperanças do século XIX em seu berço, é certo
(luc, no esforço de um Buckle, de um Hallam, nas histórias liteuirirs não obscurecidas por um egocentrismo nacional, no Sár'ttlo XVIil de Hettner, mais e mais se afirmam pontos de vista
l;rvoráveis a uma concepção mais orgânica dos grandes conjuntos literários da Europa. Sem dúvida, essas amplas apresentações
crrru demasiadamente rápidas. E como não teriam elas sido prelrnllLrras, precipitadas, superficiais sob inúmeros aspectos? Elas
rinlram pelo menos o mérito de levantar sinteticamente problenuls que a análise, a seguir, podia resolver, precisando-os. Seu
no próprio plano em que elas se coloca1rr irrcipal defeito era
viur)
submeter os fatos literários a uma espécie de direção pret'orrcebida e fazer convergir coisas em excesso para um objetivo
(lue se via antecipadamente, revolução, parlamentarismo, raciorurlismo etc.! As idéias mais que os modos de expressão, as noç'ocs intelectuais mais que as energias eram analisadas nestas amplls enquetes, realizadas, evidentemente, de um ponto de vista
(prc se poderia qualificar como "doutrinário".
J.-J. Ampêre teria sem dúvida constituído mais livremente
rr literatura comparada se tivesse percorrido toda a carreira que
c'lc se traçara na época das grandes esperanças. Com seu gosto
lrcla vida e pelo individual, sua curiosidade de viajante e de psit'tilogo, a consciência hereditária de pesquisador que possuía, ele
lroclia ultrapassar o estágio das generalizações, sair ousadamenIt: clos períodos em que a intercomunicação da Europa é coisa
cvidente: ele carregou a pena de uma mobilidade de caráter e de
e trriosidades que foi o preço de resgate das mais belas faculdatlcs.
Sua geração viu não sem preocupação instalarem-se, na histriria da literatura e da arte, as idéias às quais Tàine, na França,
lx)uco a pouco ligou seu nome. Sem dúvida, esta poderosa inteligôncia não abandonava as fecundas visões de conjunto que ultmpassavam categorias demasiadamente estreitas; em todas as par-

tcs de sua obra, a wocação dos conjuntos implícitos solicita
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cngenhosamente o leitor.
Quantas vezes não se detém ere para
opor termos sobre os quais a comparação projetará uma
luz mais
viva, Shakespeare e Racine, Mussêt. i.rryro.r, o homem
antigo
e o homem moderno, Fausto e Manfredo, hrandres
.
u riàriã; o,
para instituir analogias favoráveis à interação
aos espiriiãs, ausolutismo Francês e Restauração Ingresa, it rur..ràrtâriá"u
.
Reforma Germânica!... Entretanto,-seu princípio iur-ito
au,
"convergências", da concordância das fórças é ao, àr.iiàr, .,u
obra de arte determinada por um conjunto'qr. e o .r1àão
do espírito e dos costumes,,, a ,,estrutura interna,, q". !.rur
Àfã a"_
contra ao mesmo tempo num poema e numa raça _tàdas
essas
crescentes exigência.s de suas-teorias opunhu--i.
u .r*à ã[ti"ução mais fecunda dos métodos compàrativos.
Era necessário, com efeito, que iosse novamente maleabilizado o elo rígido estaberecido pôr sua doutrina
."tr. iàãã, u,
manifestações da vida de um pôvo. para um Descart.r,
uÀ Lu
Bruvêre, um Fontenelle, o meió consrituído
,ot";il;;;;Jto
cialou nacional não é tão hermético nem tãô fechado q*
ã riau
do es.pírito não possa dele escapar; e, como dizia
oúltim; à.rr.,
clássicos, "a leitura dos livros grégos produz em
nós o _.r_o
efeito que se nós somente despoússãmos gregas,,.
Mas sg uá.o.r_
trário, os grupos dos quais emanam criãçõ-es de arte, ii"grá,
.
literaturas, são organismos mais ou menos-fechadoq
.rtããã"omunicações literárias entre estes não passam de
episódios inorgânicos. Rejeitada tão logo recebida, ou então
rimitada a uma
ação superficial, uma influência estrangeira e-.raaa
àÍàt-ú u,
modalidades essenciais.
con..pção, como sabemos, pro_
^Desta
vêm muitas denegações formuladas
por um Nisard, ,u f,iur_
por
e
outros, alhures _ em relação às trocas inteláctuais na
ça,
atualidade, ou à sua investigação no passado, il;;r;;;üã;;g"_
centrismo faz persistir o gênio de uma nação, não apãnas
,..r,
lineamentos principais (o que é evidentej, mas
"_ uma
também em
irredutível identidade (o quê rearmente ráo ," sustenta
diante dos
fatos verificados).
Ora, a flexibilidade que nosso classicismo podia tÍazeÍ
aw
tão compacto determinismo em razã.o aa auaraaoé
áo Àrúrito
c da matéria, a ciência-recente_voltou a propô_la.JiprO_
pria pluralidade e murtipricidade. "o *uio, progr.rroáálirio"oÁ.
logia moderna, pôde escrever Renan, foi mostrar que
a vida da
pli'rl:r c a do animal não passam de uma resultante
de outras vi-
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,l;r',, lurllnonicamente subordinadas e resultando em um conjunrl uuir'()... A consciência é uma resultante de milhares de outras
' r'n,,( iôncias que convergem para um mesmo objetivo..." Esten,lr,l;r r'rs coletividades humanas, uma tal concepção leva a admiIrr ;r r'ocxistência, em determinado "meio", de disposições, de
r l r rt li:r rcias diversas
étnicas, heranças, diferen- sobrevivências
, r;t(,()cs sociais e morais
que condicionam os jogos
sobretudo
- as variedades da expresrrrrrltiplos da sensibilidade e, com isso,

!;rr) rrtística e o vaivém das manifestações literárias.
'li:ria a literatura comparada podido avançaÍ um passo ser lil('r, sc o rigor das teorias às quais o nome de Tàine permaneceu
Irp';rrlo não tivesse sido atenuado por noções diferentes? É bem
l,{)u(() provável. Em todo caso, vemos em diversas partes, pelo
lrrr rlo século XIX, um esforço que tende, através precisamente
rlt urn método comparativo mais direto, a justapor, e freqüentenr('ntc a superpor aos conjuntos de Taine idéias que abrandam
.r ('\igência destas. Instinto de um certo cosmopolitismo em histrrrildores e críticos pertencentes a pequenas pátrias aos quais
,,rr;r irrtensidade nacional não pode bastar: os nomes de G. Branrlcs, tlc Ed. Rod, de Marc Monnier, de V. Rossel estão ligados
I'r rncipalmente a este "europeanismo" que é, em muitos casos,
;r rrrola propulsora de uma sensibilidade confinada nos limites
,l;r ;rcquena pátria. Sentido mais imperioso das grandes divisões
,,ot'iológicas da humanidade: Posnett, em 1886, baseia sua teorrr tl:r literatura comparada nos estágios sucessivos que as aglorrrt'urções humanas atravessam. Para ele e para todo um pequerro r.'cnáculo que dele procedeu na Inglaterra e nos Estados Unirlos, a evolução das sociedades
passagem do clã à cidade, do
predomina amplamente
I'r ul)o feudal ao grupo nacional, etc.
',ol»c a filiação étnica ou sobre a determinação
pelo meio físico;
.r lilcratura comparada depende dessas relações, mais ou menos
(()nsicientes, entre as artes e as variações sociais: ponto de vista
,1rrc o livro de Irtourneat, L'évolution littéraire dans les diver\t'.\' t'uces humaines, de 1894, representa numa certa medida na
I ' r ir nça, pelo menos para os grupos primitivos. Inversamente, foi
;r t'ornplexidade dos componentes étnicos que levou J.-J. Jusser;rrrrl a retomar do ponto zero ainvestigação de Tàine sobre a histr'rr irr literária do povo inglês; foi a variedade das afinidades do
,'spírito que se afirmou para E. Hennequin (1889) como o granrlt' luto intelectual, uma vez que há, entre as sensibilidades, "elos
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cletivos mais vivos e mais vivazes do que esta longa comunidade
do sangue, do solo, do idioma, da hiitória, dos'costumãr,-q".
parece formar e distinguir povos,,.
Realizava-se assim em diversos lados uma espécie de
operaç.ão_"centrífuga", se assim se pode dizer, face ar sirte*áii iíçoes
de Tàine, deixando certamente subsistir algumas verdadesl-nãiscutíveis, alguns fortes relevos, mas enfraquecendo as teorias
mestras de sua obra. A ,,emoção estética,, dã Guyau . u pr..*irên_
cia da expressão na orte cara a B. croce contribuirãó à
suu ,,,uneira para abrir caminh-o a uma concepção mais maleávei
áá, porsibilidades literárias. Mas, logo, retomàndo . ur-á"áo.o*,1-u
lógica vigorosa algumas das idéias assim enunciadas, Brunetiêre
p-ropunha, para explicar a vida da literatura, sua teoria
da evolução dos gêneros. Esta voltava a pôr em movimento .
i.rlei"omunicação diversos grupos naciônais; supunha u- .on;urio
eu_
ropeu cujas principais partes constitutivai podiam realmente
agir
umas sob_re outras, graças principarmente á formar
uo
determinismo estreito das raças ê dos meios . o mominto
isto
é, a velocidade adquirida, o legado do precursor ao sucessor,
o

*

rrp.ii*,
-

prestígio de um modo de expressão já firmado
uá"i
- adquiriu
qryrlsor tal que, por si só, esse teiceiro elemento
Oá Oá"tii"u
de Thine quase bastava parafazer "evoluir,,as literaturas.
íeste
movimento, do qual a existência d,os gêneros era a materiarização, longe de se encontrar confinado em um único grupo rà.io_
nal, criava dependências entre as diferentes literatuias, a.ããao
que a evolução de um gênero podia ser escrita
como um capítulo
da influência daltáliasobre a França, se se tratasse da
tragédia,
da Inglaterra sobre a França, se estiress" em causa o romance
histórico, da Espanha sobré a França, se fosse
cíiâio,
de Lesage, "enciclopédia do romance picaresco,,...
"itiio-o
Como nascem os gêneros, e graças a que circunstâncias de
tempo ou de meio; como se distinguem e como se diferen_
ciam; como se desenvolvem
de um ser vivo _
- à mãneira
e como se organizam, eliminando,
descartando tudo o que
pode prejudicá-los e, inversamente, adaptando_se
ou assiâi_
lando tudo o que pode favorecê-los, ,utri_lor, ajuAá_iàs a
crescer; como morrem, através de que empobrecimento
ou
de que desagregação de si próprioi; e de que transforma_
çiur, ou de que gênese de um gênero nouo sêrs destroços se
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Iunllr)r os elementos: essas são as questões que o método
cvrrltrlivo se propõe tratar...
St'rrr

tlúvida,

esse

darwinismo literário podia operar, e se ma-

rrllt'..Írrva rnuitas vezes no âmbito de uma tradição única; mas a
Irrtrr pclu cxistência, aqui invocada, levava imperiosamente as aptlrhlt's vitais de um gênero a se reforçarem através do emprésti-

lllo ()u rla emulação que as fronteiras não podiam impedir.

V
l)rr;rs rlireções mestras solicitavam, conseqüentemente, a literaIurircorllparada. Duas atividades principais podiam atrair aqueIt'r r1rc, ao estudarem o passado, dirigiam seus olhares para além
rk' rnrra só tradição, de uma linhagem única de monumentos signrlit'irtivos.
qual Gaston Paris foi, na França, o principal re[Jma
- edaque
prcscntante,
a erudição estrangeira cultivou copiosamente
eslbrçava-se por reduzir a elementos simples, tradicionais, os
rlrlcrcntes temos de que vivem as literaturas, sem renovação básir ;r tlc sua matéria essencial, sem variação outra a não ser combirrirçt)cs novas, e com uma espécie de adulteração contínua de sua
rrrrrplicidade inicial e de sua significação primeira; e com isso
rrurrrtinha-se implicitamente a noção de uma arte outrora "secrelrtllr", em sua puÍeza absoluta, por uma alma popular coletiva.
('onl uma meticulosidade compartilhada com o folclore e com
o cstudo dos mitos, a literatura comparada entendia procurar,
rlcslc lado, que fontes mais ou menos diretas se ofereciam à análrse <le uma obra literária, que análogos dessas fontes se apresentirvam em algum outro ponto do mundo, fábulas esópicas ou contos milésios, narrativas populares ou afabulações religiosas, transrrritidos passo a passo (por uma tradição oral ou por escrito) e
;reabando por aflorar na superfície da literatura, após séculos talvcz de uma vida mais ou menos subterrânea. A Matrona de Efe,ro scria a transformação, bastante irônica, de uma história relatlcla pela propaganda moral dos pregadores budistas? O conto
dc Barbo Azul valorizar\a ainda, sem se dar conta, um antiqüíssirno mito solar imaginado pelos arianos antes de sua dispersão?
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o de cinderero simborizaria

um costume primitivo que atribuía
família a guarda do rar? Éàis sabe-se que
a antropoIogia, iunramenre com a mitograiia
ã o i"aúi_ã;;;;;r"_
suas sedutoras hipóreses a esta íariedade
oe tiieratuã.áÃpàruou.
A outra variedade. estendia . pr..iruru as inter_ielaçãÃ
visi
veis entre as séries nacionais au,
ôuià, fiteráriaq à;;;;;
luções do gosto, da expressão, dos genãros
e dos sentimentos,"r"_
ela
descobria fenômenos à.
a
zona
de
in"*piertirià,^á.t.r*inava
fluência externa dos grandei
escritoiás. contudo, não se tratava
mais de.organizar simpres inventaios justaposior
ãá iit..ãrrru
"européia,, ou ,,mundàI,,, *ur à.-inai.u, o que
G. Brandes cha_
mava as "grandes correntes,, que atravessam
os diferentes gru_
pos-nacionais; de acompanhar,
.o-o ú;Ê. Sú;;;;; ..,
Richardson, Rousseau e- Goethe, um modo
A. ,.rriUitiãJ. qr.
invade um gênero literário, t.u"rpàrià"Ao+e
Oa ir;l;;;;;"*
a França e da França para aAlemanha;
deprovar pelo detáhe,
como se fez com tan-ta d,igência, que prestígios
italiáno, rá]rçuram em novos caminhos a França da
Renascença; de estudar, à
maneira de Farine,i paraDante, uma granae
cerebridade fora de
seu país"' Brunetiêrq na França,
.ontíruu sendo o prin.ipáiuavogado deste estudo comparativo de
nossos grandes séculos riterários, e sua obra crítica demorstia u,,
a"s.jo crescente de subordinar a história das riteratu.ur pãrti."rur.íá
r,ir1ãri" g.ãr a,
literatura da Europa.. parece qu.,1.gu"ao
.r",
u ãoràiõàã a.
uma literatura verdadeiramente u,ol iiau
vez mais extensa no
lempo e- no espaço, ganha na medida .- qr" os estudos de J._A.
Symonds sobre a Renaissan^cr * nAii,ae Vogué sobre o Roman
russe, de J. Texte sobre.as origines
du'càsmoporitisme rittéraire,
revelam afinidades mais numõ.orá,
à"ir. paftes do mundo que
mal se suspeitava estarem tão dispósiàs participar
a
em comum
da mesma vida do espírito.
Pode-se dizer que o Congresso de
História Comparada das
Literaturas, promovido, .* pLrru Érporiçao
Universàl de 1900,
pela 6i Seção dos congressos
realizador.m paris, marcou o fraterno entendimento enrre essas duas
manei.u, ãJá;;;;ü ;fir._
ratura comparada, nomomento em que
ambas nao auuãrn _âir,
cm suma, do que resultados um tantô
,ea"riããs ã1_ àir. ,.*r_
.ilrvam, em todo caso, verificar novamente
suas .arp"aiiuu'r-a..tlc.ciais.Estecongressoerapresididopoir,.gruneii:ê;-re,il;;._
s('rt(). rrma exposição vigorosa e por veres ,.espã;i;;;,ã;
õj._
à caçula da
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rn , tlo rrrótodo, do programa e do campo de ação da literatura
ilrilrIiillr(la, considerada como a historiografia da literatura eur, rp(':r;r. "O que eu desejaria ver reconhecida é a situação respec-

tn;r rl;rs cinco grandes literaturas, em relação umas com as ourrir,,; i'ir curva da evolução da literatura européia através da hisrrlr r;r rlcstas literaturas; é, finalmente, a identidade deste tipo de
gr,',,tprisus com aquelas que constituem o objeto essencial da 'liIr'tirtulir comparada1.." E, transportando à sua maneira, do da,lrr rurcional ao plano "europeu", a antiga concepção de "organrrnlo" coletivo, Brunetiêre concluía assim:

llh, por

assim dizer, uma unidade aritmética, uma unidade

tlc repetição, cujas frações são todas iguais ou idênticas a
clas mesmas; e há uma unidade orgânica, uma unidade de
variedade, cuja harmonia resulta da própria diferenciação
rlas partes que a constituem. Se existe uma "literatura européia", só pode ser neste segundo sentido; e, supondo-se que
cla ainda esteja em estado inorgânico, então só se poderá
constituí-la com a condição de organizála. Mas ela só será
organizadana exata medida em que forem diferenciados seus
clementos sucessivos...2
Por outro lado, G. Paris, presidente de honra, lembrou que,

:ro ludo da literatura comparada que trata dos monumentos intt'lcctuais dos diferentes povos, existia uma "ciência nova que toca

;ro Íblclorg à mitografia e à mitologia comparada", que ultral)lssa as fronteiras da literatura propriamente dita, "segundo ranro da literatura comparada que não é menos importante do que
o primeiro"; embora ela não restrinja sua pesquisa às literaturas
irrtísticas, pode praticar a compamção estética das literaturas. Um
lx)uco mais tarde, no prefácio do efêmero Journal of Comparotive Literature, G. E. Woodberry enumerava as diferentes ativirlrrdes oferecidas a seu esforço (1903), e a reedição (1904) da Bitttiographie, de L. P.Betz, que se esgotara em menos de três anos,
rrorrpróvava os resultados já obtidos e o interesse que os meios
cluditos manifestavam por eles. A Zeitschrift de Max Koch trabalhava há algum tempo no mesmo sentido.
Não dizíamos nós, entretanto, que, nisso também, se havia
chegado a um "ponto morto"? Melhor dizendo, a dois pontos
nrortos, pois, na verdade, ambas as variedades da história comparada dãs üteraturas viam contestada sua eficácia, e questiotla-
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dir aquela espécie de legitimidade interna sem qual
a
não hárabur que valha. sem dúvida, muitos dos resurtador
.o"quirtuao,
cram incontestáveis; páginas e volumes excelentes
estavaã- sendo
cscritos; o impurso dado pelas teorias ratentes tir"*
rãu^.àito.
Mas, não parecia ser possíver, sem revisão, firmar-se
tos preconizados n€sses dois grupos de tiabalhaoói.r"ãr1ár".ip-u
preender com confiança pesqúisai nouas:
era o desgastÉ aas teorias implícitas e dos métodos
anárogo ao empobrecimento dos
programas artísticos_- dos quais o pâtrimôni,o
total áã.iãr.iu
não. sofre, mas que obriga os õientistâs
a trocarem o equipamen_
to de seus princípios diietores, sob pena de trabarharÉ--a

.--

-

-urgem do veio frutuoso...
Pesquisa da origem e do sentido primeiro
,.motivos,,
dos
literários? Havia muito tempo que os estudantes
à. rri"ití c.rle-gg em Dublin, tinham demônstrado com
humor qu. ú* íaiilt.,
não passava de um mito solar. Mais seriamente,
áfragilidade de
tantas hipóteses sobre as origens davam matériapuru
ã.r*ãiàru,
contestaçõe!, "O gênero mais familiar,,, escrevôru
ô.
Éà.i,
1895, "o mais natural aparentemente g sem
"rn
dúvida, ó Ãuir?ãr.C,
da Idade Média na suã forma. .r..rçáo, o gênero
das fábulas
satíricas, tem sua raízes primeiras bem longeto
tempo eããfu_
gar em que floresceu... ve1o. d-a Ásia, da
Índiã provavelãerrà p*_
sando normalmente por Bizâncio...,, Oiu, o iato qr.,
é
-iiiao,
ma época precisamente, J. Bédier propunha, .o"ã'rã.r_
*"itu
que se aderisse à hipótese, mais simires^em
muitos .uror, ãá; poligênese" dos contos, os quais poaiam muito
uem tirar'szus êtementos essenciais da combinação, sempre renascente
e apenas re_
novada, dos incidentes da soõiedade h.rrruru.
Mesmo sem esta
objeção, e considerando-apenas as hffieses
ae orilem, t""io,
contatos- interrompidos deixavam incómpreta
u
à ;;;.constituída que, freqüenternente, as relações ""aiiã.rtuU.t".iá* p.tu
stffieschichte, ignorando os intermediários orais á iráãt.iÀi_
nados, satisfaziam mal os espíritos históricos,
irt" e, nr.;"*"_
dos com séries contínugq; dái u pou.á ,.gurança
oferecida por
tantos Ahosverus Griselidis ou Seie adormãcidos,"
se"ai oiiánn
o único a. oferecer quase, pelo menos em sua carreira
literária,
a continuid_ade desejável. Énfim, menos preocupada,
poi ruir_
rcza' em valorizar as formas simples, esta variedâde
da'iiteratura
conrparada estava sem dúvida ráaaaa a ver-se prejudicada,
enqunnl. se afirmavam de novo, na estética, os
direiios aa i"âiri-
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dttnlirllclc expressiva. Dir-se-ia que, com seus admiráveis mérilor rlc cicntista e de homem, G. Paris carregava o peso da declaraçt1o registrada por Tàine em 1870: "Se eu fizesse a história de
rurrrr lilcratura, desejaria fazer abstração dos indivíduos, considerá-

lur eorno porta-vozes, escrevê-la como um tratado de química."
A objeção, com relação a Brunetiêre, era de outra ordem.
('orrí'erindo aos gêneros literários uma espécie de necessidade,
alribuindo-lhes uma existência independente, este espírito imperloso criava entidades às quais o passado estava sujeito por um
fhrnlismo que nenhuma realidade justificava. O que, por outro
latlrr, conduzia aum impasse a literatura comparada preconizadu ;lur Brunetiêre era que seu mapa da história literária, por mais
orglnizado que fosse2por mais móvel que pretendesse ser, era
ídlo rle acordo com cís obros mestas e com as grandes correntes
ulttulmente memortíveis. O passado, ele o via em seus resultados
aluulmente aceitos, e não em sua gênese tateante. Já se viu que
elc lirnitava naturalmente a literatura européia às "cinco grandes
lllerlturas". Seu Panteão internacional, igualmente, era composto
tlnqucles que a posteridade nele instalara, e não daqueles que tiverlm a maior participação nas evoluções abolidas: ponto de vista
exeelcnte sob o prisma social e pedagógico, mas pouco eficazpata
n lcconstrução histórica. Com efeito, considerando-se apenas os
resultados filtrados hoje, e aliás sempre provisórios, da notorietlurlc e da reputação, como saber que Gessner desempenhou um
pnllcl na literatura geral, que Destouches, mais do que Moliàre,
errcantou os alemães, que Delille foi julgado tão absoluto e sul)rcrno quanto, mais tarde, Victor Hugo, que Heliodoro talvez seja
ino importante quanto Ésquito no legado da Antigüidade? Corrro impedir-se de escrever, como o faz Brunetiêre, que deveriam
rel cxcluídos da literatura européia os outos espanhóis, por causrr cla fraca influência que tiveram... fraca se se ignora seu prestígio em todo um distrito do romantismo.
É aí que se encontra, a meu ver, o ponto falho da concepçiirl muitas vezes proposta pelo veemente crítico. Parece-me que
n objeção atinge os principais "manuais" de literatura compamda ou de literatura geral que foram tentados até aqui, o de F.
l,uliée na França, o de R. G. Moulton nos Estados Unidos, o de
Mazzoni e Pavolini naltália, o de G. M. Saintsbury na Inglaterlu c o de Engel na Alemanha: sua "alquimia literária", como a
rlcnomina C. de Lollis, opera sobre os resultados aparentes e não
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sobre os fatores verdadeiros.
É o que G. Renard, em seu
Méthoj
t ifi q u e d e

d e scien

ii

n irr-ii" oAr.ruãrul*. ;;;; . qu.
G' Lanson fazia admiti. p.ro
ér.rnprà-. p.to preceito: nesta
téria, eru impos síver ri.ir;r-*
;;-;;;es obras crassificadas ; manão
era' de modo alosln, somente
eníre estas que devia ser estabeleci da a contin u i dãÇr";^ry,
d à".r'r. uur.u r u ma,,evo I u ção,,.
E mais: era preciso fazer :.,,evoluir,,
(isto é, simplesmente,
transformar_se) nãosom.rt.
o, gérãos, mas os pontos de vista,
os púbticos, o obieto e o
sujeito"s,rnultán.àr.ni.].àJrrJL"a",
podiam obter-se ner-s-pectivas
àte ..riã ponto próximas da
rearidade do passado. Naãiáiffi;;;#que
p. Bourger observou
que um rivro não permanece
o mesmo a vinte anos de intervaro.
Somente assim, o movimen
r,
;õ.ã
cessário submeter retrospectivu-.ri.-uBrunetiêre sentia ser ne_
vida das formas e das
idéias, tinha condig9g, d;á9;;"d;.
demasiadamenre a ver_
dade. E por isso oue o autor
au, pr.í.ntes Iinhas consagrou
mais
de cinco anos a dT]l^*iiirr.rírp"*"_enre
os principais perió_
dicos franceses, .iorna.is-e-revistas,
ãu?po.u de 1770_lgg 0, para
chegar à noção de mobiridaà..ãéi"*"e
revar, se possíver fosse,
pela onda' parece-rhe qrã
i-poiirü^reencont.ar o dinamismo
de que eram animaaur,
ááo ràãint"ã, àu.u, rerevanres
das quais
ainda guardamos,
t., h i s r o

i

1.-uirrçá,;;;;rsa das criações, indife_
rentes hoje, que sustentavam;a;;H.ã.ncortra.
também a opinião, favorável ou contrária, q;;;';;ava
e as tendências so_
ciais, iguarmente levadas ;
r; ffi]};u}ã. .- torno dessas obras,
que se tornaram hoje.,,teste_rrha,
li_ui, o" ..nJ, uJia"ilur.
J' Texte em *us ua"r iràürlr,ã,
.à-.nuru
a citarabundantemente a imprensa, os testemunt
os
temporâneas, mesmo meaiocres, sácuraa.ios, as opiniões con;";;;;", pesquisadores com_
preen deram quantas
visões ..trorp..iiiãs eram proporcionadas
através do revantam enro d
es s as uãi.r-.#rua
nefÍcio para o espíriro será sempre;;';;, *ár.-ô í.r;""'ü;ft .ver, uma melhor per_
cepção da mobilidade-do
munàfãã, eãr,"r,
cessos e das glórias.
g9m a possibilidã..
com mais justiça mánirestàiã:ü;.ffiôe a. assim se avaliarem
a seguir, para ategria
nossa, se fixaram, ou que
se dissolveráÃ ro esquecimento,
que participaram todaq
mas
em dadó màri.r,o, daquelas
contínuas
associações e dissoruçõ".
a. roiÃar í-t."racn.ius. Encontravam_
sc aí, para a literatura
comparada, .oráiio", novas para
vi.ade' Em vez de considei;;ilffi.tcerebridades sua ati_
como as_

il;*il,;;rirr_
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rro:; crrja ascensão e órbita se podia seguir no meio de um ceu
I r r r r, i rrr port ava dar conta da mobilidade dos próprios planos nos
rlrrris se destacam as estrelas cujo brilho chegará ao futuro.
ll desnecessário lembrar aqui que circunstâncias favoreciam
,"...r l}anca admissão da mobilidade no alvor do século XX' Além
,l;rs Iripóteses científicas e de suas grandes aplicações práticas,
irltlrrr do próprio espetáculo das coisas contemporâneas, é evidente
rlu(':rs mais recentes estéticas e as mais sedutoras doutrinas do
( onlrocimento estavam abrindo caminho para uma história liter;ir il assim entendida. A literatura comparada, sem cair no erro
,1rt' scria transpor um método científico para outro domínio, não

porlia deixar de tirar proveito dessas condições tão vizinhas
tempcde Cuvier e de Geoffroy Saint-Hilaire, tir;rur partido do comparatismo biológico.
Com isso, ela passava a ser mais e mais uma "genética", uma
rrror lblogia artística; quero dizer que, recusando-se a considerar
r orrro acabâdas as obras e as reputações, ela se instalava mais nos
lrrs(idores do que na sala de espetáculo: preferia, segundo um
( ()nsclho dado ao mesmo tempo por Montaigne e por Goethe,
lror l)escartes e por Sainte-Beuve, surpreender em sua formação
l cnr S€u devir as obras que acrtticaimpressionista ou dogmáti( ir via tais e quais, definitivas, fixadas, sólidas em seu brilho ou
('nl sua mediocridade.
Graças ao benefício tirado de uma viva noção das gêneses
rrrtt'lcctuais, a literatura comparada podia não se alarmar muito
( ()nr as objeções que de diversos lados lhe eram formuladas: seu
rrlclesse aparentemente mais considerável pelas articuloções en'
trt'irs literaturas do que por seus sucessos, parecendo que istmos
r cslrcitos a atraeÍn pelo menos tanto quanto oceanos e contirrcrrlcs; o perigo de que despreze analogias que, entre literaturas
rlrlt'r'cntes, não seriam o resultado de influências (D. N. Smith);
ir irrrportância que, em um bom método, dwe continuar recebenrkr o cstudo das formas lingüísticas (E. Elster). Ela mereceria,
t'rrr contrapartida, todas as denegações, se se enganasse quanto
;t nllportância dos "infinitamente pequenos" que deve recolher
t' st' pretendesse algum dia fornecer, sozinha, a chave dos fenô,rl,',,irs do espírito, pelo simples jogo das vivas relações entre lircrírlrlras diversamente diferenciadas; felizmente, ela se abstém de
ost cn(ar semelhantes pretensões.
lcléias, imagens, emoções, tendências que procuram colo-

ír,,sirn como, no
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car^-se

1m

forma; fiirmu-ros, quadros excelentes ou

simpres sobrevivências, resíduos. das formas .orrágràaus
ou invórucros mortos
que se aplicam a estados de
alma ou a"movim."t"r ã".rüia
sempre jorram armados paraaexistêncá;
nuanças da sensib,iàadq
passos da inteligência que
são servidás ou traídos, satisfeitos
ou
ultrapassados por dererminadu,
d.
p;;à.iãr*i_
nados derarhes da obra de arre; -à"ã.u,
aa rida sáciàü*,.rtemunham, pelo sucesso ou pelo-o-àíior
aplauso, sua adesão a obras ou
a "heróis" que, por isso mesmo,
ár;.rpiiÀ.À;;,ãrrit"ipãr...
para quem a consideia não um panteão
de cetebrida_
:l:r::Lll"
oes
acertas, mas um campo fechado de
energias;&rã;ür,"*ur_
tância e atributos, fyndó . ro.rnur.
É é-necessá.io, sob pena de serem apenas memoriaristas infiéis, que
os historiááárellitãài",
se preocupem em retraçar os episódios
discerníváilà;r", i;..r_
santes movimentos; o gênio, eite
Deus ex machino cômodo dos
apologistas românticos, parece nao
oÃemp.nt u, ààir riliup.r
absoluto: ou melhor, presente em doses
vanavets em qualquer cria_
ção, ele não basta -âi, puru
coisa do que uma es_
pécie

rr..

dr;i

de fato vital superior,

".pfi.-trrra
pi-io gã"àti.o

a.

Ãa;;;;;;,""

nova utilização de erementos" anterioãs,
Na mobilidade do mundo do espírito (onde, aliás, a tr"aúàà,ã
finguagem, as idéias ge_
rais, o prestígio dos.modeÍor oi.;;;;;;onros
fixos anárosos ao
que são a consciência e a memória
na
esforço pelo individual é a nor-à,
como a caracterizacão
do individual deveria. se Í a ÍegÍa da
crítica.oi",
áâ ,i"i_
versal variação,3 a riteratuà .o-puiàáã
entende simpresmente
permanecer atenta a fato.s cuja
importância não deixou à. áu*!"tar em uma época de reraçõês inô.*á"iár
e fáceis
gúuã.'àr"
sabe conservar mais ou.menos
""
o lugar
cuja significação
seria
igualmente

rià"ãà;;";;;Íã?:], ,
à*i"*ü.i*
_

inadmissívet..o*ir ouã*àgerar

que desempenha,
em economia porítica ou em história,
õ estudo du,
o que é externo, das iniciativu. o,
",*à-ãr;;aar pi.ssões de
das aventuras ou das fatalidades
ári.riãrãr, com que os- grupos
hu_
e-

manos embaralham e complicam
sua

-

"re--ii"úiàr,
-rvv'
atividade.

VI
extrapotar uma.zona tegítima de observação
),il:lti:,ll".isso
e ar_
um desvio de método? significaá
introduzir uma nova fi'scar
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nalitlitrlc no estudo do passado? Àqueles dentre nós principalrti(.nlc que foram, em sua posição, atores no grande drama do
rlrurl niio é permitido alhear-se, parece hoje, em 1920, que o esIrrtlo rlos fatos e das formas literrárias não pode restringir-se à simplrs crítica dos fenômenos, das influências exercidas ou sofridas,
ncnr nresmo à determinação dos grandes conjuntos da Cidade
rkr lispírito.
Na medida em que a substância da histórialiterária parece
rrrtlvcl c diversa, limitada unicamente pelas próprias fronteiras do
erpír'ito humano, não será importante estabelecer um centro esrt'rrciirl paratanta efervescência de superfície? Quanto mais intlctcrnrinada e fitgaz é amatéria das nebulosas em fusão, tanto
rtrrris o núcleo em torn2do qual ela se move deveria ser definido
e silliclo. Da mesma forma, seria sobretudo, a meu ver, a preparrrçrio de um novo humsnismo o resultado de uma prática ampliirda da literatura comparada, após a crise que ainda nos doIrrirra: uma espécie de arbitragem, de clearing, a que levaria o esliu'ço do "comparatismo", abriria caminho para certezas novas,
llunranas, vitais, civilizadoras, nas quais poderia novamente asrcrrlur o século em que vivemos.
E por que não? A literatura comparada inicialmente ajudou
os dogmatismos pós-clássicos a se dissolverem e os pontos de vista
tivirlade do belo armou-se de argumentos eficazes. Depois os nar'iorralismos literários, que ela contribuíra para formar, foram obrigrrrlos por ela a confessar muitas analogias e muitos elementos
('olnuns, e não poucas dívidas imperceptíveis e contatos secretos.
Scr'í absurdo esperar que, sem se deixar levar por quimeras mais
pcrigosas, a literatura comparada concorra para definir tanto os
lirrrites quanto as contribuições essenciais daquilo que uma vez
rrriris haimonizaria

-

como outrora o patrimônio antigo

-

as

scnsibilidades e as tendências da humanidade esclarecida? Saber
rrl(' onde vai, em consciências estrangeiras representadas por sua
lile ratura, a fortuna de uma idéia ou de um sentimento; verificar
urrclc termina a incredulidade voltairiana, o apelo ao superIrorncm, o misticismo tolstoiano, determinada forma de cômico,
()u nuanÇa de patético, ou audácia de expressáo1, totalizar as adesrlcs e avaliar os descréditos, observar as mutações de valor pelas
tlrrtis um livro, considerado ático por uns, é rejeitado por outros
ticviclo a seu bizantinismo, enquanto uma obra desdenhada aqui
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f":tl**1"*,::t:^f=_u.j3u.permitiriam,methordoquecer-

uçD4l Ll
:"i:0"T,:1"{o1rgrnec.1.an1,mãr1ããil#i,,i,ü.:",H"r;T:
do
mais ou menos precário a" rãrà..,
.omuns.

seara se estende á perder de
visra; mas
P.:"ff""-."*.:::.^i
paÍa se esperar recolher

tsso não é demais,

das

do esforço comum de todas as boas as mais ricas biaçavontades.
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Ar clapas do conhecimento dos livros: leitura crítica, histório lilerdria.
- Você se encontra numa casa antiga, perdida no fundo
dc um campo, obrigado a passar vários dias sem sair. Felizmente, 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 algumas páginas, o livro lhe cai das mãos; ou então, ele não dertronstra qualquer talento, ou é demasiado técnico e não conseguc, ao instruí-lo, interessá-lo. Às vezes, você fica satisfeito com
n cscolha; sua leitura lhe agrada, você a saboreia; e, tendo acahndo 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" amadurecirlo, 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 poerna a outros lidos no passado, e evocados pela memória; e consttta 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
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