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DEGAS

Como acontece que um leito r um pouco distra ído r abisqu e nas
margens de uma ob ra e prod uza, ao sabor do alheamen to ou do
lápis, pequenos seres ou vagas ramagens, ao lado das massas
legíveis, assim farei, segundo o capricho da mente, em torno
desses poucos estudos de Ed gar Degas.
Acompanharei essas imagens com um pouco de texto que
seja po ssív el não ler , ou não l er de uma ú nica vez, e qu e tenha
com esses desenhos não mais que um a ligação fr ou xa e as re 
lações menos estreitas.
Será, portan to, ape nas um a espécie de monólogo, em q ue
voltarão como quiserem minhas recordações e as div ersas
ideias qu e form ei sobre um personagem singular, grande e
severo artist a, essencialmen te vo luntarioso , de uma inteli
gênc ia rara, v iva , fina, inquieta; que ocultava, sob o absolut o
das opiniões e o rigor dos julgamentos, não sei que dúvida
sobre si mes mo e que desesp ero de satisfazer-s e, sentimentos
muito am argos e muito nob res desen volvidos po r seu conhe
cimento incomum dos mestres, sua cobiça do s segred os que
lhes atribu ía, a pres enç a perp étu a em sua mente d e suas pe r15

feições co ntraditórias. El e só v ia na arte problem as de um a
certa matemática mais sutil do que a outra, que ninguém
soube torn ar explícita, e de cuja existên cia pouqu íssimas pe s
soas podem suspeitar. Falava sempre de arte científica; dizia
que um quadro é o resultado de uma sér ie de operações... En
quanto para o olhar ingênuo as obras parec em n asce r do feliz
encontro de um tema e de um talento, um ar tista dessa esp écie
profu nda, talvez mais profu ndo do que seja sensato s er, protela
o gozo, cr ia a dificuldade, teme os caminh os m ais curtos.
Degas recu sava a facilidade como recusava tudo o que não
fosse o objeto único de seus pensamentos. Sabia apenas de sejar
sua própria aprovação, ou seja, contentar o mais difícil, o mais
duro e o mais incorruptível dos juizes. Certamente, ninguém
desp rezou m ais do que ele as honras, as vantag ens, a fortuna e
a glória que u m esc ritor pode oferec er tão faci lmente ao artista
com gene rosa leviandade. Ria rispidam ente daqueles que entre
gam ao sabor da opinião p ública, dos pode res constituídos ou
dos inter esses do comércio o destino de sua obra. Como o verda
deiro crente só teme a Deus, aos olhos de quem hão existem
sub terfú gios, escamotea mentos, combi nações, col usões, atitu
des nem aparê ncias, assim ele perm aneceu intacto e inva riáv el,
submisso apenas à ideia absoluta que tinha de sua arte. Não que
ria nada além do que achava mais difíc il co nseguir de si mesmo.
Voltarei a falar sobre tudo isto, sem dúvida... Aliás, nem sei
muito bem o que dire i mais à frente. É possíve l que, ao fa la r de
Degas, eu vag ueie um pouc o pela Dança e pelo Desenho. Não
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se trata de uma biografia segundo as regras; não tenho uma
opin ião muito boa das biografias , o que pr ov a ape nas que nã o
fu i feito pa ra escrevê-las. De todo mod o, a vid a de al guém
não passa de uma se qüê ncia de acasos , e de respostas mais ou
menos e xatas a aconteci mentos casuais...
Aliás, o que me importa em um homem não são os acidentes, nem seu nascimento, nem seus amores, nem sua s tristezas,
nem quase nada d o que é observ ável pode me ser vir. Não en
contro nisso a menor clare za real sobre o que l he dá seu va lor e
o diferen cia profun dam ente de qualquer ou tro e de m im. Não
estou dizendo que eu não fique muitas vezes curioso sobre
esses detalhes que não nos dizem nada de concreto;
o que me
interessa não é sempre o que me importa, e todo mundo faz o
mesmo. Mas d eve-se tom ar cu idado com o que é divertido.
Muitas das cara cterístic as de Degas que r elato aqui não sã o
de minha lembrança. Devo-as a Ernest Rouart, que o conhe
ceu intimamente desde a infância, cres ceu na a dmiração e no
temor rev eren te daquel e mestre extravagan te, ali mentou-se
de seus aforism os e preceitos e levou a efeito por sua injunção
imperiosa diversas e xperiên cias de pintura ou de gravu ra da s
quais ap resentarei textualmente o relato cheio de humor e pre
cisão que e le teve a gentilez a de red igir p ara mim.
Por fi m, nenhum a estét ica; nenhu ma crítica, ou o menos
possível.
Degas, gene roso pa ra poucas coisas, não era dócil par a com
a críti ca e as teorias. E le dizia de bom grado —e rep etia no final
17

Comme il arrive quun le<
5teur à demi-distrait
crayonne aux marges d’un ouvrage, et produise, au gré
de 1’absence et de la pointe, de petits êtres ou de vagues
ramures en regard des masses lisiblcs, ainsi ferai-je,
selon le caprice de 1’esprit, aux environs de ces quelques études d’EDCAR DEGAS.
Jaccomp agnerai ces images d’un peu de texte que
l’on puisse nc pas lire, ou ne pas lire d’un trait; et qui
n’ait avec les dessins que les plus lâches liaisons et les
rapports les moins étroits.
Ceei ne sera donc quune manière de monologue,
oü reviendront comme ils viendront, mes souvenirs et

i
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da vid a —que a s Mu sas nunca discutem en tre si. Trabalham o
dia inteiro, bem separadas. Ao cair da noite e depois de cum
pr ida a tare fa, ao se encontrarem , elas dançam: elas não falam .
Ele era con
tudo
grande sobre
polemista
e argumen
tadoret de
erríve
l,
par ticularm
ente
excitável
assuntos
de política
dese
nho. Jam ais cedia , altera va rapidam ente a voz, lançav a as pa
lav ras mais duras, co rtava bruscamente. A lceste,1 perto de le,
pa rec eria um homem f raco e singelo . Mas, devido ao sangue
napo litano que nel e co rri a e que o fazia alcan çar logo o tom
mais agudo, podi a-se sen tir que às vezes ap rec iav a o fato d e
ser intratáve l e conheci do p or todos co mo tal.
Também tinha momentos encan tadores.
Conheci Degas na casa d o senh or H enri R ouart, po r volta
de 93 ou 94,2apresentado aos de lá po r um de se us filhos, e logo
amigo dos três outros.
A mansão da rue de Lisbonne estava repleta, desde a porta
até o quarto mais alto, de quadros apuradamente escolhidos.
Até mesmo o zelador, tomado de p aixão pela arte, cobrira as
pare des de sua g ua rita com tel as às vezes boas, comp radas no
leilão que freq üen tava com a mesma assid uidad e com a qual
outros se rviç ais vão às corrid as de caval o. Quan do era feli z
em sua escolh a, o patrã o lhe com prava o quadr o, que passav a
rapidam ente da gua rita p ara a sala d e estar.
1. Personagem do Misantropo, de Molière [n. t.].
2. Em 1893 ou 1894 [n . t.].
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Eu admirava, ve ne rav a no senhor R ouart a ple nitude de
uma c arr eir a na qual quase todas as vir tu de s do caráter e d o
esp írito en contravam-se combinadas. Nem a ambiçã o, nem a
inveja, ne m a vontade d e apare cer o atormentavam. Am ava
apenas os verda deiros v alores, que era cap az de aprec iar em
mais de um domínio. O mesmo homem que foi um dos m aiores
colecionadores de sua época, que aprecio u e ad qu iriu prem a
turamen te as obras de pinto res como Millet, Cor ot, Daumier,
Manet —e El Greco —, dev ia sua for tuna a suas co nstruçõ es de
mecâni ca, às invenções que e le leva va da teor ia pu ra à técnica
e da técnica ao estágio in du stria l. O recon hecim ento e afeto
que guardo pelo senhor Ro uart não deverão mais se m anifes
tar aqui. D irei apen as que o c oloco entre os homens q ue mais
impressão causaram em minha mente. Suas pesquisas de
metalúrgico , de mecânico e de cria do r de máquinas térmicas
nele se concili avam com uma paixão ardorosa pela pintura; co
nhecia-a c omo um ar tista e até mesmo a pra ticav a como ve rd a
deiro pintor. Mas sua m odésti a fez com q ue sua ob ra pessoal,
curiosam ente precisa, p erm anece sse quase desconhecida e o
bem exclu sivo de seus fil hos.
Aprecio que o mesmo homem possa conduzir diversos tra
balhos e propo r pa ra si mesmo dific uldades de var iad as catego
rias. À s vezes, quan do algum probl ema desafiava suas lembran 
ças matemáticas, o senhor R ouart re co rria a colegas de ou tro ra
que não ha viam deixado, desde a Escola Politécni ca, de culti
var e aprofu ndar a análise. Consultava Laguerre, grande geô20

metra, um dos fund ado res da teoria dos números im aginá rios
e inve ntor de uma d efiniçã o sin gu lar da dist ância. Subme tia-lhe algum a equaçã o d iferen cial pa ra integrar. M as, qua ndo
se tratava de pintura, e ra com Degas que conversava . Ad orava
e adm irava Degas .
Haviam sido colegas no liceu Louis-le-Grand, haviam se
perdido de vista po r anos e volt ado a se encontrar por um e s
pantoso concurso de circunstâncias. Degas contava co m pr a
zer os detalhes desse reconhecimento. Em 1870, quando Paris
era atacada, enquant o 0 senho r Rouar t, dedicado duplamente
adesua
defesa,
andava
um como
gru pometalúrgico
do batalhão ,como
Metz
e fabcom
rica va
canhões
Degasex-aluno
alistara-se muit o simplesmente na infan taria. Enviado a Vincenn es
para um exercício de tiro, percebeu que não enx erg av a 0 alvo
com o olho direito. Constatou-se que aquele olho es tava quase
perdido, o que ele a trib uiu (essa histó ria foi-me cont ada por
ele mesmo) à umidade de um q uarto no sótão onde dor miu p or
muito tempo. Sol dado d e infa nta ria inválido, foi tran sferid o
para a artilharia. Encontrou como capitão seu colega Henri
Rouart. Nunca mais se separaram.
Todas as sextas-feiras, Degas, fiel, brilhante, insuportável,
anima 0 jan tar na casa do senhor Rouart. Dissemina o espírito,
0 terror, a alegria. Ata ca, arremed a, sai-se com invectivas e spiri
tuosas, apologias, máxim as, piadas, todo s os traços da injustiça
mais inteligente, do gosto mais acertado, da paixão mais est reita
e, aliás, mais lúcida. Destrói escritores, 0 Instituto, os falsos er21

mitões, os artista s que fazem sucesso; cita Saint-Simon, Proudhon,
Racine e as sentenças biz arras de Ingres... Parece-me que ainda o
ouço. Seu anfitrião, que o adorava, escutava-o com uma indulgên
cia
admirativa,
to outros
jovens,os
velhos
generais,
senhoras
mudasenquan
, apreciavam
de convivas,
forma diferente
exercícios
de
ironia, estéti ca ou violê ncia do maravilhoso criad or de chistes.
Eu ob serva va com interes se o contrast e entre aqueles dois
tipos de homem de grande valo r. Espanto -me às vezes com que
a literatura tenha explorado tão raramente a d
iferença entre
os intelectos, as conco rdân cias e as discord âncias que surgem,
com poder e atividade mental iguais, entre os indivíduos.
Assim , conheci Degas na mesa do senhor Rouart. Tinha dele
uma ideia f ormad a a par tir de algumas obras suas que eu vira,
e de alguns ditos seus que se repetiam por aí. Sempre acho
muito interessa nte com para r uma coisa ou um homem co m a
ideia que eu fazia deles antes de os ver. Se a ideia é precisa , seu
con fron to com o objeto em si pode nos ens ina r algo.
Essas c omparações nos dão certa medida de nossa faculdade
de imaginar com base em dados incompletos. Mostram-nos no
vamente também toda a vaidade das biografias em particular, e
da histó ria em geral. É verda de, todavia, que uma coisa é ainda
mais instrutiva : a espantosa inexatidão provável da observaçã o
imediata, a falsificação que é obra de nossos olhos. Observar é,
em grande parte, imaginar o que esperamos ver. Há alguns
anos, uma pessoa que conheç o, aliás bastante pop ular, tend o
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ido a Berlim para faze r uma conferência, foi desc rita por m ui
tos jorn ais que concordaram em ach ar que tinha olhos negros.
Seus olhos são muito claros, mas ela vem do sul da França;
os jorn ais sabi am desse f ato e enxe rga ram em função dele.
Eu fazia de Degas a ideia d e um personagem reduzido ao r i
gor de um desenho du ro, um esp artan o, um estoico , um jansenista artista. Uma espécie de bru talida de de srcem inte
lectual era sua ca racte rística essen cial. Pouc o tempo antes eu
tinha escrito M onsieur Teste ,3e esse pequen o ensaio de um
retrato imag inário, embora feito de obse rvaçõe s e relações
verificáveis, tão p recisas quanto possível, não d eixava de ter
sido mais ou menos influenciado (como se diz) por um certo
Degas que eu ima ginava. A concepção d e divers os m onstros de
inteligência e consciência de si a ssombrava-m e com algum a
frequên cia naquela ép oca. As coisas vaga s me irritavam , e
espantava-me que e m ordem nenhum a houv esse quem talvez
conse ntisse em lev ar seus pens am entos até o fim...
Em minha prefiguração de Degas, nem tudo era fantástico.
Como eu po deria t er p revisto , o homem era m ais complexo d o
que eu esperava.

3. La Soirée avec M on sieu r Teste [1896] foi a primeira das inúmeras peças do
ciclo Teste. Degas recus ou a dedicatória do livro , que foi publ icado pela p ri
meira vez em Le Centaure [n.e.].
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Mostrou -se am ável comigo , como se é c om alguém que não
exis te. Eu não va lia uma p aixão à prim eira vista. Enten di en
tretanto q ue os jovens e scr itore s daquele tempo não desp er
tavam nele nenhum amor: singularm ente , ele não gostava de
Gide, que ha via con hecido s ob o mesmo teto.
Tinha mais simpatia para com os jovens pintores. Não
que isso o impedisse de crit ica r sem piedade su as telas e suas
tese s, mas col ocava nessas execuções sum árias um a espécie
de carinho estranham ente mesclado co m a ferocidad e de sua
ironia. Visitava suas exposições; obse rvava o me nor indíc io
de talento; s e o au tor se enco ntras se por p erto, faz ia um elo
gio, dava um conselho .
Reflexão:

A história das Letras e a das Artes são tão tolas quanto a His
tória Geral. Essa tolice consiste em uma estranha falta de
cu riosidade por parte dos autores. Pa recem desprovidos da
faculdade de faze r perg unta s, mesmo as mais simples. As pes
soas interrogam-se pouco, por exemplo, sobre a natureza e a
imp ortância das relações que os jovens mantêm com os velhos
em determinada época. A admiração, a inveja, a incompreen
são, os encontros; os preceitos e os processos transmitidos,
desdenhados; os julgamentos recíprocos; as negações que se
respondem , os despre zos, os retorno s... Tudo isso, q ue seria um
dos aspect os mais vivo s da Comédia do Intelecto, não deveria
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ser deixad o em silêncio. Nã o se conta e m nenhu ma História da
Literatura que alguns segredos da arte d os ve rsos foram t ran s
mitidos desde o final d o sécul o x v i até o fim do séc ulo x ix , e
que se ria fácil d iscernir, entre os poe tas desse período, os que
seguiram e os que ignoraram esses ensinamentos. E existe algo
mais intere ssan te do que as opin iões rec ípro cas de que falei?
Pouco tempo antes de sua morte, C laude Monet contou-me
que, no iníc io de sua ca rreir a, tendo exposto algum as telas em
um marchand da rue Laffitte, esse homem viu um dia par ar na
frente de sua vitrin a um personagem e sua companhei ra, am
bos de aspec to digno, e bu rgu eses até quase à majestade. O se
nhor, em face dos Monet, não pôde se conter: en trou, fez um a
cena; não concebia que fosse poss ível e xpor tamanhos horror es.
“Reconheci -o facilmen te”, acresce ntou o marchan d quando en
controu M onet e lhe fez o relato. “Qu em era?”, pergu nto u M o
net. “ Daumier...”, disse o marchan d. Pouco tempo depois desse
episódio, as mesmas obras ainda na mesma vitrina, e estando
Monet desta vez presente, um desconhecido, por sua vez, se
detém, obse rva longament e, franze os olhos, em purra a porta
e entra. “Que linda pintura”, diz, “quem fez isto?”. O marchand
apr ese nta o autor. “Ah! Senhor, que ta lento...” etc. Monet der 
rama-se em agradecim entos. Quer sa ber o nome de seu adm ira
dor. “Sou Descamps”, diz o outro, antes de afastar-se.
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DA DANÇA

Por que não fal ar um pouco da Dança, quando se trata d o pin 
tor das Bailarinas?
Go staria de fazer uma ideia bastante nítida del a, e me ar 
ra njar ei como puder, diante de todos.
A Dança é uma arte dos movimentos humanos, daqueles
que podem ser voluntários.
A maior parte de nossos movimentos voluntários tem uma
ação exte rio r como f im: alcan çar um lu ga r o u um ob jeto, ou
mod ificar alguma percepção ou sensação em um ponto deter
minado. São Tomás dizia muito bem: “Primum in causando,
ultim um est in causato” .
Atingido o objetivo, term inada a atividade, nosso movi
mento, que estav a de algu m modo inscrito na relação de nosso
corpo com o objeto e com nossa intenção, cessa. Sua determi
nação continha su a exte rmin ação; não se podia nem con cebê-lo
nem executá-lo sem a presença e o concurso da ideia de um
acontecimento que fosse se u termo.
Esse tipo de movimento efetu a-se sempre segundo um a lei
de economia de forças, que pode ser complica da po r d iversa s
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condições, ma s que não po de de ixa r de rege r nosso dispêndio.
Não se po de nem imaginar ação ext erio r terminada, sem que
certo mínimo se imponha à mente. Se pens o em me di rig ir da
Étoil e ao Museu, não pen saria nunca que posso também reali
zar m eu desígni o passa ndo pelo Pant héon.
Mas há outros movimentos cuja evolução não é excitada,
nem determinada, nem possível de ser causada e concluída por
nenhum objeto localizado. Nenhuma coisa que, alcançada, trag a
a resolução d esses atos . Cessam apenas mediante alguma inte r
venção alheia a sua causa, sua figura, sua espécie; e, em vez de
estarem submetidos a condi ções de economi a, parecem, ao con
trário, ter a pr óp ria dissipação por objeto.
Os saltos , po r exem plo, e as camba lhotas de uma crian ça,
ou de um cão, a cam inha da pela c am inhada , o nado pe lo nad o,
são ativida des que têm c omo fim apena s mo dificar nosso se nti
mento de energia, criar certo estado desse sentimento.
Os atos dessa cla sse podem e devem m ultiplicar-se, até que
uma circu nstân cia compl etament e div ers a de uma modifica
ção exterior, que el es tiverem produzido, intervenha. E ssa ci r
cunstância será uma qualquer em relação a eles: cansaço, por
exemplo, ou convenção.
Esses movimentos, que têm neles mesmos seu fim, e que
têm como fim cri ar um estado, nascem da necessida de de serem
realiza dos, ou de uma ocasião que os e xcite, mas esses impulsos
não determinam nenhuma direção no espaço. Podem ser de
sordenados. O animal, fart o da imobilidade imposta, evade- se,
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bufa, fu gindo de uma sensaçã o e não de uma coisa; extravasase
em galope e tra vessu ras . Um homem, em quem a alegr ia, ou a
raiva, ou a inquietude da alma, ou a bru sca e ferv esc ên cia das
ideias, libera uma e ne rgia que nenhum at o preciso pode absor
ver e esgotar em sua causa, levanta-se, vai, caminha a largos
passos apressados, obedece, no espaço que percorre sem ver,
ao aguilhão dessa potê ncia superabundante...
Mas existe uma form a notável desse dispêndio de no ssas
forças, qu e consist e em ordenar ou organ izar nossos m ovimen
tos de dissipação.
Dissemos que, nesse gênero de movimento, o Espaço era
apena s o lug ar dos atos: ele n ão contém seu obje to. É o Tempo,
agora, que desempenh a o pap el mais importante...
Esse Tempo é o tempo orgânico tal como é encontrado
no regime de toda s as f unç ões a lterna tivas fun dam entais da
vida. Cada uma delas efetua-se por meio de um ciclo de atos
musculares que se reproduz, como se a conclusão ou o tér
mino de c ada um deles eng end rasse o impu lso do segui nte.
A p artir desse modelo, nossos membros podem executar uma
seqüência de figuras que se encadeiam umas às outras, e cuj a
frequ ênc ia produz uma espécie de embriaguez que va i do langor ao delírio, d e um a espé cie de abandono hipnó tico a uma
esp écie de fur or. O estado de dança está criado. Uma análise
mais sutil aí ve ria sem dúvida um fenômeno neurom uscu lar
análogo à ressonância, que ocupa um lugar tão i mportante na
física; m as que eu saiba e ssa an álise não foi fei ta...
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Un iverso da Dança e o Un iverso da Músic a têm relações
íntimas sentidas por todos, mas ninguém apreendeu até agora
seu mecanismo, nem mostrou sua necessidade.
Nada é mais m isterioso do que essa per cepção tão simples
de enun ciar: a igualda de de duração, ou de intervalos de tempo.
Como podemos estimar que ruíd os se sucedem em interva los
iguais, so ar batidas igu almen te distantes? E o que sign ifica até
mesmo essa igualdade afirmada por nossos sentidos ?
Ora, a Dança engendra toda uma plástica: o prazer de dan
çar irra dia a seu redor o praz er de ve r dançar.
Dos mesmos membros compondo, decompondo e recom
pondo suas figuras, ou de movimentos respondendo-se em
interva los igu ais ou har mônicos, forma-se um ornamento da
duração, assim como da repetiç ão de motivo s no espaço, ou de
suas simetrias, forma-se o ornam ento d a extensão.
Esses dois modos , por vezes, transform am -se um no ou
tro. Veem-se, nos balés, instantes de imob ilização do conjunto,
duran te os quais o agrupam ento dos danç arinos pro põe aos
olhares um cen ário fixo, mas não du rável, um sistema de cor
pos viv os repentinam ente congelados em suas atit udes, que
oferece um a imagem sin gu lar de instabil idade. Os sujeitos
estão co mo que pr eso s em poses ba stante d istantes daquelas
que a mecâ nica e as forças hum anas perm item manter. .. ou
imaginar outra coisa.
Daí resulta esta maravilhosa im pressão: qu e no Un iverso
da Dança o repouso não tem lugar; a imobilidade é coisa im0

30

31

posta e forçada, est ado de passagem e quase de violênc ia, en 
quanto os saltos, os passos contados, as pontas, o entrechat ou
as rotações ver tigin osas são maneira s complet amente natu rais
de ser e fazer. Mas, no Universo ordinário e comum, os atos
são apenas transições, e toda a en erg ia que po r vezes neles
aplicamos só é em pregada para esgo tar algum a tarefa, sem re 
petição e sem regeneração de si mesma, pelo impulso de um
corpo sobreexcitado.
Assim, o que é provável em um dess es U niverso s é, no outro,
um acaso dos mais raro s.
Essas obse rvações são bast ante fecun das em analogias.
Um estado que não po de se pr olong ar, que nos põe fora ou
longe de nós mesmos, e no qual, contudo, o instável nos man
tém, enquan to o estável só fig ura po r acidente, nos dá a ideia de
uma ou tra existência p erfeitame nte capaz dos mome ntos que
na nossa são mais raros, inteiramente composta pelos valores
limites de noss as faculdades. Penso no que se ch ama vu lg ar
mente de inspiração...
Exis te algo mais impro vável do que um disc urso que seduz ,
que encanta o esp írito a cada admissão das imagens e ideia s que
desp erta, enquanto a seqüênc ia dos signos sonoros e das artic u
lações que o prod uzem aos ouvidos impõe-se, impõ e, su porta e
prolo nga o va lor emotivo da Linguagem?
Mallarm é disse que a ba ilarin a não é uma mulher que da nça,
pois ela não é uma mulher, e não dança.
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Essa observação pr ofun da não é so mente profunda: é verd a
deira; e não é somente verdadeira, isto é, fortalecida cada vez mais
com a reflexão, mas é também verificá vel, e eu a vi verificada.
A mais livre, a mais flexível, a mais voluptuosa das danças
pos síveis apareceu-me numa tel a onde se mostravam grandes
Medusas: não eram m ulheres e não dançava m.
Não são mulheres, mas seres de uma substância incompa
rável, translú cida e s ensível, carn es de vid ro alucinadamente
irritá ve is, cú pulas de seda flutuante, coroas hialinas , longas
correias viv as p ercorridas p or ond as rá pidas , franjas e p re
gas q ue dobram, desdobra m; ao mesmo tempo que se viram , se
deformam, desaparecem, tão fluidas quanto o fluido maciço
que as comprime, espo sa, sus tenta po r todos os l ados, dá-l hes
lug ar à menor inflexão e as substitui em sua forma. Lá , na ple
nitude incom pressível da água q ue não parece op or nenhuma
resistênc ia, essas cri atu ras dispõem d o ideal da mobili dade, lá
se disten dem, lá recolhem sua rad iante sim etria. Não há so lo,
não há
pa raé essas
b aila
rin as
há palcos;
mas
umsólidos
meio onde
possível
apoia
r-seabsolutas;
po r todosnão
os pontos
que
cedem na direção em que se quiser. Não há sólidos, tampouco,
em seus corpo s de crista l elástic o, não há o ssos, não há articu la
ções, ligações i nv ariá veis, segmentos qu e se possam co ntar...
Jamais b ailarin a humana, mulher inflamada, em briagada
de movimento, do veneno de suas forças excedidas, da pre
sença ardente de olhares carregados de desejo, expressou a
ofer end a im perio sa do sexo, o apelo mí mico da necessid ade de
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prostituição, como aquela grande Medusa, que, por espasmos
ondulatórios de s ua torrente de saias engrinaldad as, que ela
arreg aça repetidas vezes com uma estranh a e impudica insistê n
cia, transforma- se em sonho de Eros; e, subitamente, rejeita ndo
todos seus folhos vibráteis, seus vestido s de lábios recortados,
vira-se ao avesso e se expõe, furiosamente aberta.
Mas imediat amente se r ecompõe, freme e se prop aga em
seu espaço, e sobe como balão ã reg ião lum inos a proib ida onde
reinam o astro e o ar mortal.
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RUE VICTOR-MASSÉ, 37

Degas ag radava e desagradava. Ele possu ía e afetava o pio r cará 
ter do mundo, com dias enc antadores que ningué m sabia prever.
Era divertid o ne sses momentos; seduzia com um misto de piada,
chist e e fam iliaridad e, no qual en trava algo do aprendiz dos
ateliês de outrora, e não sei qu e ingre dien te vin do de Nápoles.
Acontecia-me de bater à sua porta muito ansioso com a recep
ção. Ele ab ria com desconfiança. Reconhecia-me. Era um dia
bom. Ele me receb ia em um cômodo comp rido, sob o telhado,
com ampla face en vidr açad a (com vid ros pouco lavados) onde a
luz e a po eira e stavam felizes. Lá amontoavam -se o lavatór io,
a banh eira de zi nco fos co, os robes sem frescor, a ba ilar in a de
cera com tutu de gaz e ver dadeira, em sua gaiola de vid ro, e os
cavalet es carregados de criatur as feitas a carvão, perfis, torsos
segu rand o um pente em torno de sua espess a cabeleira esticada
pela outra mã o. Ao longo da vidr aça vagam ente va rr id a pelo
sol, co rr ia uma mesinha estreita, to da amontoada co m caixas,
frasc os, lápis, pedaços de pastéis, pontas e coisas sem nome que
semp re pod em servir...
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Ocorre-me por ve zes de acha r que o traba lho do art ista é
um tipo muito antigo d e trabal ho; o pr óp rio arti sta é uma so 
brevivência, um o perário ou artesã o de uma espéci e em vias
de exti nção, que fabric a fechado em seu quarto, usa proc ed i
mento s muito pessoais e muito emp íricos, viv e na desordem e
na intimidade de suas fer ram entas, vê o que quer e não o que o
cerca, usa potes quebrados, suc ata doméstica, objet os con dena 
dos... Talvez essa condição es teja mudando, e vejam os opor-se
ao aspec to dessas ferram entas im provisa das e do ser sin gula r
que se acomoda nelas o quadro do labo rató rio p ictórico de um
homem rigorosam ente vestido de branco, com luvas de bo rra 
cha, obedec endo a um ho rário muito preciso, armado de apa 
relhos e instrume ntos estritame nte especializados: cada q ual
com seu lu gar e uma opo rtunid ade e xata de uso?... Até aqui, o
acaso ainda não foi eliminado dos atos ; o mistério, dos pro ce 
dimentos ; a embriagu ez, dos ho rár ios; m as não garanto nada .
Esse ateliê sem luxo o cupav a o terc eiro andar da casa em que
Degas morava quando o conheci, na rue Victor-Massé. No
prim eiro andar , instalara o s eu Museu, composto por alguns
quadros que havia adquirido com seus tostões ou por meio
de troca. No segundo, seu apartamento. Havia pendurado
as obras que pre fer ia, suas ou de outros: um Cor ot grande e
muito bonito, carvõ es de Ingres, e certo estudo de ba ilarin a
que toda vez d esp ertava m inha inveja. Ele não a havia e xata 
mente desenhado e sim verdad eiram ente co nstruído e ar ticu 
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lado como a uma ma rionete: um braço e uma p ern a dobrados
em ponta, o corpo r ígido , uma vontade implacá vel no desen ho,
algu ns detalhes em verm elho aqui e acolá. Eu pens ava, ao olhar
aqu ela obra, em um desenh o de Holbein que está em Basel,4 e
que representa uma mão. Sup onham que se faç a uma mão de
madeira, como aquela que se ajus ta ao punho de um maneta, e
que um a rtis ta a tenh a desenhado a ntes de estar acabada, c om
os dedos já reunidos e meio dobrados, ma s aind a não refinados,
de modo que as falan ges sejam outros tantos dedos alongados,
com uma seção quadrada . A ssim é a mão de Basel. Perguntei-me
se esse c urios o estudo não tivera , no pensamento de Holbein,
o signif icado de um ex ercíc io contra a flex ibilid ad e e a rotundidade do desenho.
Alg uns pintores de nosso tempo parecem ter entendido
a necessidade de construções desse tip o; mas con fundiram o
exerc ício e a obr a, e tomaram como f im o que dev eria ser ape
nas um meio. Nada mais moderno.
obra
consiste
e mO
faze
r d esap
r tudo o
queTerminar
mostra ouuma
sugere
sua
fabricação.
artista
devearece
apenas,
segundo essa condiç ão ultrapassada , reve lar-se p or seu estil o,
e deve manter s eu es forç o até que o trabalh o tenha apagado as
ma rcas do trabalho. Mas, com o a preoc upa ção com a pe ssoa
e com o i nstante su pe ra pouco a pouco a preocu pação com a
obra em si e com a dura ção, a condição de acabamento pa sso u
4. Estudo de mãos, 1520 , Kunstmuseum, Basel [n . e .].
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a pa rec er não só inútil e incômoda, c omo até mesmo co nt rária
à verdade, à sensibilidade e à manifestaçã o do gênio. A perso
nalidade tornou -se essen cial, até mesmo par a o público. O es 
boço igualou -se ao quadro. Nada mais distante dos gostos ou ,
se quiserem, das ma nias de Degas .
Naquel e apartamento do segundo and ar encontrava-se
uma sala de jantar onde comi relativa mente mal muitas vezes.
Degas temia a obstr ução e a inflamação in testinais. A vitela
sem nenhum tempero e o macarrão cozido em água pu ra que
a velha Zoé nos servia, muit o devagar, eram de uma in sip i
dez rigo rosa. Era preciso consu mir depois um certo doc e de
lara nj a de Dundee que eu não con seguia aguentar, acabei su
portando, e creio não detestar mais
por causa da recordação.
Quan do aconte ce que eu prove, hoje, esse p urê penetrado de
pequen as fibras cor de cenou ra, volto a me ver sentado na
frente de um home m vel ho horrive lme nte solit ário, entregue
a pensamentos lúgub res, privad o, pelo estado d e sua visão, do
trabalho que foi to da a sua vida. Ele me oferece um cigarro ,
duro como um lápis, que rolo en tre as mãos par a torná-lo fumável; e essa ação, todas as vezes, cha ma su a atenção. Zoé traz
o café, encosta sua grande ba rrig a na mesa e conversa. F ala
muit o bem; parece que foi pro fesso ra prim ária; os enorm es
óculos redondos que usa dão um aspecto bast ante erudito ao
rosto largo, honesto e sempre sério.
Zoé cuida da casa , assistid a por u ma moça que se chama Argentine. Uma noite, Arg en tine c orre assustada em nossa dire 
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ção, gritando que sua tia está morrendo. Degas parece p erd er a
cabeça. Eu voo até a cozinha, d eito a doente no c hão, dispenso-lhe alguns cuidados ao acaso; o mal-estar pa ssa e assis timo s à
ressu rreiçã o de Zoé. Degas fic a encant ado, chei o de recon heci
mento: ele viu um m ilag re. Quanto a mim, fico esp antad o com
a carênc ia das noções mais simples e das prá tica s mais elemen
tare s em um h omem tão inteli gente, e aliás nutrido com as letras clássicas. Em muitos pontos ele tinh a ideia s de camponesa.
A instrução que se dispensava por volta de 1850 nos colé
gios devia ser tão absurda, embora mais forte, quanto a que se
dá hoje. Nenhum d os premia dos do Con curso G era l5 ter ia sido
capaz de mostrar no céu as estrelas de que fala Vir gíli o; e esses
fabricantes de ver sos latinos ignoram radicalmente qu e existe
uma m úsica d o ve rso franc ês. Nem a l impeza, nem as menores
noções de higiene, nem a arte de se portar, nem m esmo a pro 
núncia de noss a língua apareciam no s program as desse ensino
inacr editá vel, de cujas concepções o corpo, os sentidos, o c éu,
as artes e a vid a social eram c uidadosam ente excluídos.. .
O quarto de Degas repetia a mesma negligência do resto,
pois tudo, naquela habi tação, lemb rava a ideia de um homem
que não faz mais questão de nada a não ser da vida , e porque
dela se faz questão apesar de tudo e apesar de si. Havia lá al
gum móvel estilo Im pério ou Luís Felipe. Uma escov a de dentes
resse cad a em um copo, com as cerdas meio tingid as de um cor 5. Exame nacional de fim de curso secundário [n . t.].
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-de-rosa morto, lembrava-me aq uela que se vê no nécessaire de
Napoleão, no Muse u C arnavalet ou em algum outro.
Uma noite em que ia trocar de camisa p ara jan tar fora , De
gas me fez e ntra r n aquele quarto com ele. Pôs-se inteiram ente
nu na minha fren te e vestiu-se, sem o menor pudor. Entro no
ateliê. Lá , vestid o como um pobr e, de chine los, com as calças
larg as e nunca fechadas, circula Dega s. Uma por ta abe rta deixa
ver claramente no fundo os lugares mais secretos.
Penso que esse homem foi elegante, que seus modos, quando
quer, têm a distinção mais natural, que pass ava suas noites nos
bastido res da Ópera, que freq üentava a pesagem de Long champ,
que foi o ob servad or mais sen sível da form a humana, o mais
cruel amante das linhas e das atitudes das mulheres, um co
nhece dor sofisti cado das belezas dos cavalos m ais finos, o de
senh ista mais inteli gente, o mai s re flex ivo, o mais exigen te, o
mais in sisten te do mundo... Ele também foi o homem d e es pí
rito, o conviv a cujas pa lav ras resumem, em um at o soberano d e
abuso da justiça, algum as verda des bem e scolhidas —e matam...
Ei-lo, velhote nerv oso, quase sem pre sombrio, por vezes sin is
tro e tris temen te distr aído, com reca rgas repen tinas de fu ro r
ou de espírito, impulsos ou impaciê ncias infan tis, caprichos. ..
Às vezes, volta a si: tem iluminações, momentos de uma de
licadez a comovente .
Mas hoje é um dia bom. Ele canta p ara mim em italia no um a
cavatina de Cimarosa.
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Coisa po uco comum entre os artistas, Degas era um homem
de bom gosto. D eclara va sê-lo e era.
Apesa r de nascido em pleno “Romantismo”, de lhe ter sido
preciso, perto de sua maturidade, tomar parte no movimento
“naturalista”, ter relações com Duranty, Zola, Goncourt, Duret...,
expor com os primeiros “impressionistas”, não deixava de ser
um desses connaisseurs muito agradáveis, obstinada, volup
tuosamente estreitos, impiedosos para com as novidades que
41

são apenas nov as, alimentados po r Rac ine e pela mú sica antiga,
amantes das citações e “clássicos” até à ferocidade, à extra vag ân
cia, às discussões, os quais infelizm ente são uma raça extinta.
Será que ele se tornou esse person agem ao envelhec er, ele
que, apes ar de seu c ulto por Ingres, hav ia admirado apa ixon a
damente Delacro ix?
Acontece, com a idade, que o homem, insensivelmente, espe
lhe-se nos velhos que obse rvava em sua juven tude e que achava
ridícu los ou insu portáv eis. À s vezes lhes adota os modos, torna-se mais solene, mais cortês, mais imperioso, às vezes mais ga
lante —ou até assanhado —, do que foi na época de sua juventude.
Ele me faz lem brar de pesso as muito idosas, que eu via, há
muito t empo na provín cia, e que não se vestiam mais como
haviam se vestido durante a maior parte de sua existência, mas à
moda dos velhos de sua juventude. Certo marquês acabou usando
coletes cor de lua e monóculo quadrado.
Degas, homem de bom gosto, estava nesse ponto mais atra
sado do que muitos de sua idade, ao passo que, em função da ver
dadeira ousad ia e precisão de seu espírito, estava, p or outro lado,
avançado em relação a muitos artistas, seus contemporâneos. Foi
um dos prime iros a entender o que a fotografia pod eria en sinar
ao pintor, e o que o pintor d everia e vitar tomar emprestado dela.
Sua o bra talvez tenha sofrid o com a notável quantidade e a
diversidade de seus apetites artísticos bem como com a inten
sidade de sua atenção sobre os pontos mais elevados,
mas os
mais opostos, de seu trabalho.
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Todas as artes obse rvad as por muito t empo aprofundam-se
em problem as insolúveis. O olhar prolongad o ger a uma infi
nidade de dificuldades, e essa geração de obstáculos im aginá 
rios,
escrúpulos
é prodesejos
porcionincompatíveis,
al, ou então muit
o mais edoarrependimentos,
que proporcio nal, à
inteligência e aos conhecimentos que se possuem. Como esco
lher entre o partido de Rafael e o dos Venezianos, sacrificar
Mozart a Wagner, Sh ake spea re a Racine? Esses prob lemas não
têm nada de trágico p ara o amador nem pa ra o crítico. Para o
artista são tormentos da consciência renovad os a cada obser
vação que ele faz sobre o que acabou de realizar.
Degas encontra-se pres o entre os prece itos de Ingres e os
estran hos en cantamentos de Delacroix, e, enquanto hesita, a
arte de sua época decide explorar o espetáculo da vida mo
dern a. A s com posições e o grande estilo envelhecem a ol hos
vistos junto à opinião pública. A paisagem invade as paredes
que os Gregos, os Turcos, os Cavaleiros e os Cupidos abando
nam. De strói a noção de tema, redu z em poucos anos toda a
par te intelectual da arte a uns poucos debates sobre a
matéria
e a cor das sombras. O cérebro torna-se pu ra re tina, e não se
trata mais de procurar expressar com o pincel os sentimen
tos de alguns velho tes diante de uma bela Susan a, ou a nobre
re sistên cia de um gra nd e médi co a quem oferecem m ilhões .
Por volta da mesma época, a erudição e a exploração do
mundo traze m novos elementos de pr aze r e dúvida. Muitos
modos de ver inéditos ou esquecido s são afirmad os. O gosto
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pelos “prim itivo s” decla ra-se: Gregos da época áurea, Italianos,
Flamengos, Fra nceses.. . Por outro lado, as miniatu ras da Pé r
sia, e principalmente as estampas do Japão, vêm fazer-se adm i
ra r e estudar pelos artistas, enquanto Goya e Theotocopoulos6
entram na moda ou voltam a ela. Por fim, a chapa sensível
Esse é o problema para Degas, que nada desconhece, apro 
veita e portanto sofre com tudo.
Ele adm ira e inveja a segu ranç a de Manet, cujo ol ho e mão
são certezas, que vê infaliv elm ent e aquilo que, no modelo, dar-lhe-á a oportunidad e de mo strar toda a sua força, de exe cutar
o máximo. Há em Manet um pod er d ecisivo, uma esp écie de
instinto estratégico da ação pictórica . Em suas me lhores telas ,
ele alcança a poesia, ou seja, o ápice da arte, p or m eio daquilo
que me perm itirão cham ar de... a resso nân cia da exec ução.
—Mas como fala r de pintura?

6.

Domenikos Theotocopoulos, nome do pintor El Greco [n . e .],
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DEGAS E A REVOLUÇÃO

Em 28 de julho de 1904, Degas me conta a segu inte reco rdaç ão
Tinh a uns quatr o ou cinco anos. Sua mã e, certo dia, levou 1»
pa ra visi ta r a senh ora Le B as, vi úva do famoso convencional ,
amigo de Robespierre, que se matou com um tiro de pií;iolas
no dia 9 de term idor . O filho da sen hora Le Bas, Philippe . era
um eru dito emine nte. Ha via sido prec eptor dos tios de I)ena?í
A velh a senhora morava na rue de Tournon. Degas lem
brava-se da cor vermelha do piso de cerâmica encerada que
cobria o apartamento.
Terminad a a vis ita, enquanto a sen hora Degas, segura 11*l<>
0 filho pela mão, retira va- se, acom panh ada até a porta pela ne
nhora Le Bas, viu nas parede s do cor red or de entrada o s relra
tos de Robespierre, Saint-Just, Couthon...
—Como —excla mou —, a senhora ainda conserva as cabeça»
desses monstros ...
—Cale-se, Célestine, e les era m santos...
No mesmo dia 28 de julho de 1904, Degas, animado com ai
recordaçõe s, falou-me so bre seu avô, que conheceu e cujo re
trato fez em Nápoles (ou Roma?) em 18...
4'

Esse avô es pecu lava co m trigo d uran te a Re volução. Um
dia, em 1793, qua ndo estava faze ndo seus n egócios na Bo lsa
de Grãos, então instalada no Palais-Royal, um amigo passou
às suas costas e murm urou : “Caia fora!.. . Fuja!.. . Estão atrás de
você na sua casa...”.
Ele não perde tempo, t oma em prestado s todos os assignats 7
que consegue e ncon trar na praça, sai imediatamente de Paris,
esgota doi s cavalos, chega a Bordea ux, embarca em um navio
que estava de saída. O navio chega a Marselha. Esse navio, se
gundo o relato de Degas (qu e evito interro mp er), ca rre ga p e
dra-pomes em Mars elha, 0 que me parece inv erossím il... Talvez
fosse buscar enxo fre na Sicí lia.
O sen hor Degas chega po r fim a Nápoles, onde se estabe
lece. Era um homem tão c apaz e tão hone sto que é encarre gado,
dois anos depois d e sua chegada , de cr ia r o Grande Liv ro da
Dívida Públi ca da República Partenopeia, invenção recente
de Camb on. Desposa uma se nh orita nobre de Gênov a, uma
Frappa, e constitui família.
Degas conservara relações familiares em Nápoles para
onde ia à s vezes. N uma dessas viage ns, cont udo, f oi vítima
de um roubo no tre m. A firm ava que lhe haviam dado uma in
jeção, enquanto dormia, e inoculado alguma substância n ar
cótica poderosa, e qu e roubaram sua c arteira aproveitando
aquele sono reforçado.
7. Papel-moeda emitido na França durante a Revolução de 1790[n . t .].
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Também guard ava de Nápole s im pressões e lembranças
que gostava de recorda r. Fa lava napolitano com a volub ilidade
e o sotaque mais autênt icos, cantarolav a às vez es a lguns f ra g
mentos de cançõe s populare s como se canta lá em cada esquina.
Havia, no relato de Degas que acabo de contar, um detalhe
de alguma importância.
Aquele avô ameaçado com a forca, e que fugiu tão sagaz
mente do mercado de grãos, havia sido inscrito na lista dos
suspeitos de terem sido noivos de uma das famosas “J ovens V ir 
gens de Verdun ”,8dentre as quais muitas pagar am com a vida a
recepção que fizeram, em 1792, par a o exército pr uss ian o, que,
por sua ve z, invadia a F rança para restabelecer a monar quia.
Haviam rece bido co m flores e ban deiras bra ncas as tropas e s
trangeira s, inimigas par a uns, aliadas e libertad oras pa ra outros.
Eu tinha me esquecido de tudo isso quando , por acaso, alguns
anos depois de minha conversa com Degas, abri, p erto do Odéon,
não sei que livro de história . Versava sobre a Revolução. Prestes a
fechá-lo de novo, 0 nome de Mallarmé chamou minha atenção. Li
que, em 1793,0 convencional Mallarm é havia sido encarregad o
pelo Com itê de Salvação Pública de ins truir 0 caso de Verdun,
de per seg uir não apenas as pes soas diretamente impl icadas na
quela demonstração de conivência com o inimigo, mas também

8. Mulheres e filhas dos notáveis imperialistas de Verdun que, em 1792, ofe
receram flores e bombons de amêndoa ao rei. Após a tomada da cidade pelos
revolucionários, em 1794, essas “virgens" foram guilhotinadas [n . e .].
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(como é costume em todas as pers eguições políticas bem e ntendi
das) todas aquelas que, de perto ou de longe, lhe diziam respeito.
Aquele Mallarm é, eu sabia, era da fam ília do poeta, ances
tral direto ou não .
Demorei -me com prazer no pensam ento delicioso de um
Mallarm é preocupado em mandar cor tar a cabeça de um De
gas, e as relações entre Edgar Degas e Stéphane Mallarm é vol
taram à minha memória.
Essas relações não eram, nem poderiam ser, muito simples.
Nada se pare cia menos com o caráter deliberadamente duro, e di
reto até à brutalidade, de Degas do que o caráter deliberado de
Mallarmé. M allarmé viv ia p ara certo pensa ment o: uma obra
imaginária absoluta, meta suprema, justificativa de sua exis
tência, fim único e único pretexto do universo, habitava-o. Ele
havia transformado, reco nstruído su a vid a exterior, sua atit ude
para com os outros e com as circunstâncias, com vistas à pre
servação e à edificação sempre mais p rec isa da ideia essencial,
pura , sublime, à qual remetia to dos os valores. É pro váve l que
os homens e as obras valessem a seus olho s e se classificassem
segundo o sentimento mais ou menos definido que neles enc on
trava daquela verdade que havia descoberto. Ou seja, ele devia
abolir mentalmente, guilh otinar idealmente muitos seres: isso o
levava a se apr esentar para todos com uma graça, uma paciência,
uma co rtesia verdadeira mente raras, a ab rir sua porta a tod os, a
responder nos termos mais elegantes, e sempre os mais novos em
seu estilo, a todas as cartas... Surpreendia devido a sua prodi giosa
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civilidade refin ada e a seu sistema d e gentilezas unive rsais , com
os quais eu ficava ingenuamente chocado, mas com os quais ele
criara para si uma esfera de proteçãoimpenetrável, em que a mara
vilha de seu orgulho permanecia perfeitamente sua, tesouro da
intimidade daqu ele homem com sua pró pria estranheza.
Nada s e parec ia menos co m a intra nsig ênc ia definitiva de
Degas, com seus julgamentos expressos em chistes implacá
veis, com as execuções sumárias e sarcásticas a que jamais se
recusava, co m seu amargo r sempre sensível, c om suas te rr í
veis variações de humor, com suas raivas, do que o estilo equi
librado,
delicado,de
deliciosamente
icobastante
de Mallarm é.
Creioameno,
que Mallarmé,
alguma forma,irôn
temia
aquela personalid ade tão diferente da sua.
Quanto a Degas, ele falava de forma muito amável de Mal
larmé, mas principa lmen te do homem. A obra parecia-lhe fruto
de uma doce demência que te ria atacado a mente de um poeta
maravilhosam ente talentoso . Esses e rros de julgamento não sã o
raros entre artistas. É facilmente conceb ível que eles fossem fei
tos para não se entender. Aliás, os relatos de Mallarmé ofere
ciam grandes op ortunidades para os zombadores e os piadistas
de toda estirpe. A opinião de Degas era totalmente conforme,
nesse ponto, com a dos freqüentadores do Grenier de Goncourt,9

9. Círculo literário criado em 1885 no segundo andar da mansão dos irmãos
Goncourt, onde se reunia a nata da literatura da época, dando srcem à Aca
demia Goncourt e ao prêmio li terár io de mesmo nome [n .e .].
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onde Mallarmé ia de vez em quando. Aqueles escritores o
achavam encantador, e maravilhava-os que um homem de
uma intel igência t ão refi nada e que se e xp ressa va com uma
pureza, u ma precis ão, uma arte de dizer e su ge rir incom pa
ráve is, p ud esse produ zir monstro s de obscuri dade e d e com
plicação quand o escrevia, e aci ma de tudo res olv er en fren tar
o público cujos fav ore s e a clientela eles mesmos busca vam tão
avidamente. Aquela pequena sociedade de grandes autores,
sedentos por tiragens importantes e furiosam ente invejos os
uns dos outros , fic aria muit o espantada se alguém prev isse que
não demo raria meio século para que baixa sse ao extremo a auto
ridad e de suas dou trinas, o renome e a ven da de seus romances,
enquant o a obra peq uen a e absconsa, indep enden te da moda
e do núme ro, de sen volv eria nas me ntes mais atentas todos os
poderes da per feição devido a suas virtu de s form ais tão longa
e rigorosamente elabor adas.
Certo di a, enquanto conversa vam no Grenier, Zola disse a
Mallar mé que, par a ele, a m ... va lia o mesmo que o diamante.
“Sim”,
dissenão
M allarm
“ mas
diamante..
. é mais
aro
”. quais a
Degas
se privaé, va
de ofaze
r d iversos
ataqures
dos
poesia de Mal larm é era o objeto:
Vítima lamentável a seu destino oferecida...
Contava, po r exem plo, q ue, um dia, Malla rm é leu um soneto
para a lguns discípulos e estes, em sua adm iraçã o, quiseram
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parafrasear o poema, explicando-o cada um a seu modo: uns
viam um pôr de sol, outros o triunfo da aurora; Mallarm é lhes
disse: “ Nada disso ... Trata-se da m inha cômoda” .
Parece que Degas chegou a contar essa histó ria na frente
de seu herói, que dizem ter sorrido ao ouvi-la, mas com um
so rris o meio forçado.
Acrescento que a própria anedota me parece pouco veros
símil. Mallarm é, que eu saiba, nunca lia seus verso s na fren te de
testemun
p ara mim
o “Lance
dados”
em
1897;
mas has.
foi a Na
sós,verdade,
e a extra leu
ordinária
n ovidade
da de
obra
pareceu-lhe, sem dúvida, justific ar uma exp eriê nci a direta de seu efeito.
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Por fim, houve entre Dega s e Ma llarm é conflitos singu lares
dos quais o caráte r indócil d o pr im eiro era a causa invariá ve l.
Ma llarm é teve a ideia d e faz er com que o Estado comprasse
um Degas . Consegue obter de seu amigo Roujon, na época dire
tor da Escola d e Belas-Artes, a decisão que deseja va e voa para
a casa de Degas.
Degas, a qu em a simples menção do no me “B elas-A rtes”
lançava a extremos de furor, entra em u ma crise de raiva con
fusa, vomita in júria s e anát emas, vai de um lado a outro no
ateliê co mo um leão bravo em sua jaula.
“Os cavaletes pareciam um jogu ete entre suas m ãos”, dizia
Mallarmé.
E acrescentava , segundo o relato que me fez a senh ora Ernest Rou art,10 “que ele mesmo ter ia gostado de alim en tar um
verd adeiro sentim ento de cólera, bem conduzido, regulado
com sensatez, e não aquela ra iva discord ante e grosse ira”.
Houve outras discussões en tre eles .
Como essas relações entrem eadas de tempestades eram
minh as conhecidas, a descoberta que f iz casualme nte do pa 
pel des empenhado pe lo convencional Mallarm é na fuga p ara
Nápoles do avô de Degas e, por conseguinte, na geração de
nosso pintor, divertiu-me amiúde.

10. A senhora Ernes t Rou art é Julie Manet, filha de Berthe Morisot e sob rinha
do pintor Édouard Manet [n . e .].
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Aquele Mallarmé (François-Auguste), nascido em Lorraine
por volta de 1 756, foi deputado pela Meurthe na Assem bleia Le
gislativa, depois convencion al e a favor da pena de morte para 0
rei Luís x vi. No d ia 9 de nivoso do ano II, 0 Comitê de Salvação
Pública enviou-o pa ra os departam entos da Me use e Mosell e,
em missão muito especial “ para a execução das medidas d e sal
vação pública e para o estabelecimento do governo revolucio
ná rio ”. Foi assim que ele conheceu 0 caso de Verdun, pre cisou
perseguir, segundo todos os rigores das leis, os causadores de
distúrbios, os quais mandou para 0 tribunal revolucionário.
Trinta e cinco cabeças caíram. Foi substituído, em Lorraine,
pelo representan te Charles D elacroix, qu e não é ninguém me
nos do que 0 pai, nomin al, sem dúvida, de Eugèn e Delacr oix.
François-Auguste Mallarmé foi nomeado por Napoleão
subprefeito de Avesnes em 1814; havia us ado sua fo rtuna para
trans por tar g rupos de partidário s na époc a da invasã o. A Res
taura ção baniu-o como regicid a, e ele morr eu em 1835.
Encontrei
todos
esses detalhes
sobre seuobra
papelmuito
e sobre
ele,
no Ensaio
sobre
a Revolução
em Verdun,
interes
sante de Edmond Pio nnier (1905).
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OPINIÕES

Degas não admitia discussão quando se tratava de Ingres.
A quem lhe dissesse que o grande homem desenhava figuras de
zinco, ele replicava : “Talvez!. .. Mas então ele faz zincos geniais” .
Um dia, Henri Rouart permitiu-se criticar a frieza da
Apoteose de Homero e obs erv ar que t odos aquel es deu ses já
congelados e m suas nobres atitudes respira vam em uma at
mosfera glacial .
— Como assim! —excl amou Degas. —M as é adm irável!...
Uma atmosfe ra de emp íreo preen che a tela ...
Ele esquece u que o empíreo é um lu ga r onde há fogo.
Recordava sempre que t inha oportunidad e os apoteg mas
do Mestre de Montauban:11
“O desenh o não se e nco ntra fo ra do traço, e stá den tro dele...”
“Deve -se pers eg uir o model ado co mo uma mosca que corre
sobre um a folha de papel. ”
“Os músculos são m eus amigos, mas esqueci seus nomes.”
Degas conheceu bem Gu stave Mo reau, cujo retrato fizera.
11. Refere-se a Ingres, nascido em Montauban [n . e .].
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É levantad o em meio a muito sangue. Degas lava seu rosto. Corre
depois para bus car a senhora Ingre s na rue de l’Isle. Oferece-lhe o
braço e acompanha-a a pé até o número 10 do quai Voltaire.
Lá, encontram Ingres, que estava descendo, ainda todo
emociona do. No dia seguinte, Degas va i bu sca r n otícias suas.
A senhora Ingres recebe-o de form a muito graciosa e mostra-lhe um qu adro.
Algum tempo depois, o senhor de Valpinçon pede-lhe que
volte à casa de Ingres em seu nome, e que peça a tela empres
tada de volta.
Ingres responde que já a devolv era para seu proprietário .
Mas Degas, des ta vez, quer f al ar por si. Pensa : Preciso abso
lutamente con versa r com e le. Inicia ti midamente a conversa
e term ina declarando: “Eu pinto; estou começando, e meu pai,
que é homem de bom gosto e conhecedor, acha q ue meu caso
não é desesperado...”.
Ingres lhe diz: “Faça linhas... Muita s linhas, ora de memória,
ora de observ ação da naturez a”.
Degas, outro dia, con tou-me essa mesma vis ita com uma va 
riante basta nte importante.
Ele teria voltado para a casa de Ingres, conforme foi des
crito acima, mas na companhia de Valpinçon, e carregando
uma pas ta debaixo do braço. Ingres t eria folheado os estu dos
contidos na pasta e a te ria fechado, dizendo: “É b om! Meu jo 
vem, nunca de observação da natureza. Sempre de memória e
segundo as gravu ras dos mestres” .
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Pode-se meditar sobre ess es dois textos. Não lem bro se Degas os comentou na minha frente.
Degas fez uma terce ira visita ao ateli ê de Ingres . Foi ve r al
guns quadros que o mestre tinha exposto. In gres m ostra va suas
obras a um sen hor (Degas dizia: a um idiota) que, ao passar na
frente de um quadro chamado Homero no ban ho turco, excla
mou: “Ah! Este aqui, senhor, é a graça e a volúpia... e algo mais...”.
Ingres respondeu: “ Senho r, tenho vá rio s p incéis”.
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VER E TRAÇAR

Há uma imensa d iferença en tre ver uma coisa sem o lápis na
mão e vê-la desenhandoa.
Ou melhor, são duas coisas muito dif eren tes que vemos. Até
mesmo o o bjeto mais fam iliar a nossos olh os torna-se comple
tament e diferente se proc urarm os desenhá- lo: percebemos
que o ignorávamos, que nunca o tínhamos
visto realmente.
O olho até ent ão se rv ira apenas de interm ediá rio. Ele nos fa 
zia falar, pensar: gu iava n ossos passos , nossos movimentos
comuns; desp ertava algum as vezes nossos sentimentos. Até
nos arrebatav a, mas sempre por efeit os, conseqüências ou re s
sonân cias de sua visão , substitui ndo-a, e portanto abolindo-a
no pró prio fato de desfr uta r dela.
Mas o desenho de obse rva ção de um objeto confere ao olho
certo comando alimentad o por nossa vontade. Neste cas o, deve-se querer para ver e essa visão deliberada tem o desenho como
fim e como me io simultan eamente.
Não posso torn ar prec isa minha percepção de uma coisa se m
desenhá-la virtualmente, e não posso desenhar essa coisa
sem uma atenção volun tária que transforme de form a notável o

que antes eu ac reditara perceber e conhecer bem. Descubro que
não conhecia o que conhecia: o nariz de min ha melh or amiga...
(Há alguma a nalogia e ntre isso e o que ocor re quando que

remos espe cificar nosso pensamento com uma e xpressão mais
deliberad a. Não é mais o mesmo pensamento.)
A vontade continuada é essencial ao desenho, pois o dese
nho exige a colabor ação de aparelhos independentes que es
tão sem pre pedindo para res gata r os automatismos que l he
são pró prio s. O olho quer vag ar; a mão arredon dar, tom ar a
tangent e. Para ga ran tir a liberdad e do de senho, pela qual po
derá realiza r-se a vontade do desenh ista, é pre ciso se desvencilhar das liberdades locais. É uma questão de governo... Para
deixar a mão livre no sentido do olho, é preci so sup rim ir sua
liberdade no sentido dos músculos; em particular, amaciá-la
para traçar em qualquer direção, o que ela não gosta de fazer.
Giotto traç ava um círc ulo p uro com pincel, e nos dois sentidos.
A independência dos aparelhos diversos, suas distensões e
tendênci as própria s, suas facilidades, são opostas à execução
completamente voluntária. Daí resulta que o desenho, quando
tende a representar um objeto do modo mais fiel possível, re quer
o estado mais desperto: nada é mais in com patíve l com o sonho,
já que essa atenção deve interromper a cada instante o curso
natu ral dos atos, evi tar as seduções da cu rva que se pronuncia...
Ing res d izia que o lápis deve te r sob re o papel a mesma deli
cadeza d a mosca qu e vaga so bre um a vidraç a (não são exa ta
mente estes os term os dele, que esqu eci).

Alg um as vezes faço esse raciocín io sobre o desenho de
imitação. As fo rm as que a visão nos entrega em estado d e con
torno são produzidas pela percepção dos deslocamentos de
nossos olhos conjugad os que conservam a visã o nítida. Esse
movimento conservativo é linha.
Ver as linhas e traçá-las. Se nossos olhos comandassem me
canicamente um estilo de traçar, basta ria olhar u m objet o, isto
é, seg uir com o olhar as fronte iras das regiões diversamente
coloridas, para desenhá-lo exata e involuntariamente. Dese
nha ríam os, do mesmo mo do, o inte rva lo de dois corpos, que,
pa ra a retina, existe tão nit idamente quanto um obje to.
Mas o comando da mão pelo olhar é bastan te indireto. M ui
tas etapas intervém : en tre elas , a mem ória. Cada relance de
olhos par a o modelo, cada linh a traçad a pelo olh o torna-se ele
mento instantâneo de uma lembran ça, e é de uma lem brança
que a mão sobre o papel v ai e mpre star su a lei de movimento.
Há transformação de um traçado visual em traçado manual.
Mas essa operação é suspen sa na duração de pers istência da
quilo que chamei “elemento instantâneo de lem branç a”. Nosso
desenho se far á por porçõe s, por segment os, e é aqui que su r
gem nossas grandes chances de erro. O correrá com f acilidade
que esses segmentos suc essivos não estejam na mesma escal a,
e que se unam d e form a inex ata uns aos outros.
Direi portanto, como um paradoxo, que no pior desenho
dessa e spécie cada um dos segmentos está em conformidad e
com o modelo, que todas as partes do retrato infiel são boas,
63

sendo o todo detestável. Direi mesmo que é bastante improvável
que cada porção possa ser inex ata (supondo a atenção do artista),
pois seria preciso uma invenção continua para faze r sempre um
traço diferente daquele desenhado pelo sistem a dos olhos. Mas
a soma é tão facilmen te nãoconforme quanto cada um de seus
elementos é facilmente, e quase necess ariam ente, conforme...
O artista avança, recua, debruça-se, franze os olhos, comporta-se com todo o corpo como um acessório de seu olho, torna-se po r
inteiro órg ão de mira, de pontaria, de regula gem, de focalização.
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TRABALHO E DESCONFIANÇA

Todas as obras de Degas são séria s.
Por mais divertido, p or mais alegre que ele às vezes tenha
parecido, seu lápis, seu pastel , seu pincel nunca se abandonam.
A vontade domina. Seu traço nunca está suficientemente perto
do que ele quer. Não alcan ça nem a eloqüência, n em a poes ia da
pintu ra; busca a penas a verda de no estilo e o estilo na verdade .
Sua ar te se compara à do s mo ralis tas: uma pro sa das mais lím
pidas que encerra ou articula co m intens idade uma ob serva
ção nova e verda deira.
Ainda que se dedique às dançarinas, capturaas mais do que
as seduz. Defineas.
Como um escr itor que, desejando alcanç ar a prec isão última
de sua forma, multiplica os rascunhos, rasura, avança reco
meçando inúm eras vezes, e nunca admite qu e tenha alcançado
o estado póstumo de sua obra, tal é Degas: retoma ind efinida 
mente seu desenho, aprofunda-o, ajusta-o, envolve-o, de folha
em folha, de cópia em cópia.
Retorna às vezes a essas espécies de rascunhos; neles
adiciona cores, mistura o pastel ao carvão: as saias são ama
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relas em um, violetas no outro. Mas a linha, os atos, a prosa
encontram-se por baixo; essenciais e separáveis, utilizáveis
em outras combi naçõe s, Degas é da fam ília dos artistas abstra
tos que distinguem a form a da cor ou da matéria. Creio que ele
deve ter receado ave ntura r-se na tela e entreg ar-se à delícia
da execução.
Era um excelente cavaleiro que desconfiava dos cavalos.
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CAVALO, DANÇA E FOTOGRAFIA

O cavalo anda nas pontas dos cascos. Quatro unhas o carre
gam. Nenh um anima l se parece tant o com uma p rim eira ba i
larina, uma e strela do corpo de balé, quant o um puro-sangue
emanter
pe rfeito
uilíbrio
a mãem
o depasso
qu em
o monta
m
suspeeqnso,
e q ue, que
avança
s cu
rtos emparece
pleno
sol. Degas pintou-o com um vers o; dizia dele:
Nervosamente nu em seu vestido de seda
em um soneto muito bem feito no qual divertiu-se e pro
curo u c oncen trar todos os aspectos e funçõ es do cavalo d e
corrida : treinamento, veloci dade, apostas e fraud es, belez a,
elegância suprema.
Degas foi um do s prim eiros a est udar as verda deiras figu 
ras do nobre anim al em movi mento por meio dos instantâneos
do grande Mu ybridge. De resto, amava e aprec iava a fotograf ia,
em uma ép oca em que os art ista s a desdenha vam ou não ousa 
vam confessar que a utilizavam. Possuía algumas muito belas:
guar do com todo cuidado ce rta ampliação que me deu.
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Nela se podem ver, junto a um grande espelho, Ma llarm é
apoiad o a uma pared e e, à sua frente, Re noir sentado numa
poltrona. No es pelho,-como um fantasm a, Degas e o aparelho,
e adivinha-se a presença da senhora e da senh orita Ma llarmé.
Nove lâmpadas de querosene, um te rrív el quarto de ho ra de
imobili dade par a os retratados, foram as condições pa ra essa
espécie d e obra-prima. Possuo aqui o mais bel o retrato de Mal 
larmé que já vi , fora a ad mirável litogra fia d e Whistler, cuja
execução foi outro suplíc io para o modelo, suporta do com toda
a boa vontad e do mundo: ao longo de inúm eras sessões, ele teve
de posar quase colado a um aquecedor, ardendo sem ousar
queixar-se. O resultado v ale u o m artírio. Nada mais deli cado,
mais espiritualmente parecido do que esse retrato.
As fotos de Muybridge tornavam manifestos os erros que
todos os escultores e pintores cometeram quando repres en ta
ram as dive rsa s posições do cavalo.
Viu-se então como o olho é inventivo, ou melhor, como
a percepção elabora tudo o que nos entrega como resul
tado impessoal e certeiro da observ ação. Toda uma série de
operações m isteriosas entre o es tado d e manchas e o estado
de coisas ou objetos intervém, coordena com o pode dados bru 
tos incoerentes, resolve contradições, introduz julgamentos
formados desde a primeira infância, impõe-nos continuidades, relações, modos de tran sform ação que agrupam os sob os
nomes de espaço, tempo, matéria ou movimento. Imaginava-se então o animal em ação como se acreditava vê-lo; e talvez,
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se examinássem os com bastante sutileza as rep resentaçõe s de
outrora, encontraríamos a lei das falsif icações inconscient es
que perm itiam d esenh ar moment os do voo dos pássaros ou
dos
do cavalo,
como se interpolados
pudé ssem ossão
tê-limag
os obseinários.
rvado
semgalopes
pressa: mas
esses momentos
Atribuíam-se àqueles objetos m óveis e rápidos figuras prováveis, e seria interessante por meio da comparação de docu
mentos procura r ver ific ar essa es pécie de criação, com a qual
o entendiment o preen che as lacunas do regi stro pelos sentidos.
No que tange ao voo dos pássaros , aprovei to a oportunida de
par a d izer que a fotografia instantânea corroborou as image ns
que dele haviam dado Leonardo da Vinci em seus croquis e
os japonese s em suas estampas; um t alvez pela reflexã o, os ou
tros talvez pel a sensib ilidade e paciên cia na observação.
Degas encontrav a no cavalo de corrid a um tema raro, que
satisfazia às condiç ões que sua natu reza e sua época imp u
nham às escol has. On de enco ntrar alg o pu ro na realidade
moderna? Ora, o realismo e o estilo, a elegância e o rigor
viam -se com binados no ser luxuosam ente puro do anim al
de raça. Aliás, nada poderia s edu zir m ais um a rtista tã o refi
nado, tão difícil e amante de preparações longas, de seleções
sutis e do fino trabalho de adestramento, do que essa obra-prima anglo-árabe. Degas am ava e conhecia o cavalo de sela
a ponto d e reconhe cer os m éritos de artistas muito distante s
dele quando encon trava o cavalo bem estudado em su a obra .
Um dia, na casa d e Durand-Ruel, ele me rete ve du rante m uito
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temp o na fren te de uma e statueta de M eisson ier, um Nap oleão eqü estre em bronze, de cerca de trinta centímetros de al
tura, e detalhou para mim as belezas, ou melhor, as exatid ões
que reconhecia naquela pequena obra. Canelas, quartelas,
bolet os, postura, ga rupa... Tive de escuta r toda uma an álise
crítica e final mente elogi osa. Louvou igualme nte o cavalo da
Joana d’Arc de Paul Dubois, que se encontra em frente à igreja
de Saint- Augustin. Esqueceu de fa lar da heroína, cu ja arm a
du ra é tão exata.
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DO SOLO E DO INFORME

Degas é um dos raros pintores que deram ao solo sua importância.
Ele tem assoalhos admiráveis.
Às vezes, retrata uma dançarina de certa altura, e toda a
for ma se proje ta sob re o pl ano do palco, c omo a visã o de um
carang uejo na praia. E sse partido lhe dá vista s no vas e combi 
nações interessantes.
O solo é um dos fato res esse ncia is da visão das coisas. De
sua natureza depende em grande parte a luz reflet ida. A par 
tir do momento em que o pintor consid era a cor não mais como
qualidad e local qu e age por si pró pr ia e em contraste com a s
cores vizin has, mas como efeito local d e todas as emissões e re 
flexos que oco rrem no espaço, e que se permutam entre todos
os corpo s que e ste cont ém; a p ar tir do mom ento em qu e se
esforç a em perce ber essa sutil repercu ssão, em utilizá-la para
dar à sua obra certa unidade totalmente difere nte da unidade da
composição, sua concepção da form a se altera. No limite, ele
chega a o impressionism o.
Degas, embora t enh a conhecido muito bem e visto desen 
volver-se a seu redor essa ma neira de ver , nun ca lhe sacrificou
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o culto do contorn o em si, a que sua n atu rez a e educação o
tinham desti nado.
A paisagem, que estimulou nos artistas as interpretações
sucessivas que engendraram “o impressionismo”, jamais o
seduziu. As r ara s que fez executo u em seu ateliê e totalmente
de mem ória. Eram para ele dive rsões não isentas d e alguma
malícia c om respeito aos fanáticos pela pin tura ao ar livre.
Eram curiosamente arbitrárias: mas as que serv iram de fundo
para seus cavale iros e pa ra divers os o utros temas sã o, ao con
trário, realizadas com a precisão que e le apreciava.
Diz-se que fez estudos de roched os en tre quatro p aredes ,
usan do como modelos amontoados de fragm ento s de carvã o,
emprestados de seu forno. Ele teria d espejado o balde sobre
uma mesa e s e aplicado a dese nha r cuidadosam ente o local as 
sim criado pelo acaso que seu at o hav ia provocado. N enhum
objeto de referên cia no desenho perm itia imag inar que aque
les blocos empilhados eram apena s pedaços de carvão do ta
manho de um punho.
Se isso for verdade, essa ideia me parece bastante vincista.
Ela me faz pens ar também e m certas re flexõe s a que eu me en
tregava, há muito tempo, e que talvez não es tejam infinitam ente
distantes d aquelas que minha lem branç a de Degas me sugere.
Eu pensa va às vezes no informe. Há coisas —manchas, mas
sas, contornos, volumes - que têm, de alguma maneira, somente
uma exi stênc ia de fato: são apenas percebidas por nós, mas não
conhecidas; não podemos reduzi-las a uma lei única, d eduzir seu
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todo da análise de uma de suas partes, r econstru í-las po r meio
de operações raciona is. Podemos modificá-las com bastante li ber
dade. Elas não têm outr a proprie dade senão ocup ar uma região
do espaço... Dizer que são coisas informes é dizer não que não têm
formas, mas que suas for mas não en contram em n ós nada que
perm ita substituí-las po r um ato de traçado ou reconhecimento
nítido. E, de fato, as formas informes não deixam outra lembrança
senão a de uma possibilidade... A ssim como uma seqüência de no
tas tocadas ao acaso não é uma melodia, tampouco uma poça, uma
rocha, uma nuvem, um fragmento de litoral são for mas redutíveis.
Não quero insistir nessas considerações: elas levam demasiado
longe. Retorno ao de senho. Suponhamos que quiséssemo s dese
nhar uma dessas coisas info rmes, mas em que se pudesse todavia
reconhe
certaque
so lidariedade
entre
suasnão
partsees.
Jogo sobre
uma
mesa umcer
lenço
amassei. Esse
objeto
assemelha
a nada.
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A princípio, ele é para o olho uma desordem de dobras. Posso me
xer em um de seus cantos sem desa linhar o outro. Meu problema,
entretanto, é faz er ver, p or meio do meu desenho, um pedaço de
tecido de determinada espécie, maciez e espessura, e constituindo
uma peça única. Trata-se, portanto, de tornar inteligível certa es
trutu ra de um objeto que não tem nenhuma e strutu ra d etermi
nada, e do qual não há clichê nem lembranç a que permita dirigir
o trabalho, como se faz quando se desenha uma fig ura de árvore,
de homem ou de animal dividid os em porções bem conhecidas.
É nesse ponto que o artista pode exercer sua inteligência, e que
o olho deve encon trar, por seu movimen to sobre o que vê, os ca
minhos do lápis sobre o papel, como um cego deve, apalpando-a,
acumular os elementos de contato de uma forma, e adquirir ponto
por ponto o conhecimento e aunidade de um sólido muitoregular.
Esse exercício pelo inform e ensina, entre outras coisas , a
não con fun dir o que se acre dita ve r com o que se vê. Há uma
espécie de construção na visão , de que somos dispensados pelo
hábito. Adivin hamos ou prevemos, em geral, m ais do que vemos,
e as impressões do olho são para nós s ignos, e não presenças singulares, an terio res a todos os arran jos, resumo s, escorços, sub s
tituições im ediatas que a educação elementa r nos inculcou.
Assim como o pensador tenta se defender das palavras e
das expressões prontas que dispensam os espíritos de se sur
preen der com tudo e tornam possíve l a vida prática, do mesmo
modo o artis ta pode, pelo estudo das coisas info rmes, isto é, de
forma singular, tentar encontrar sua própria singularidade e
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o estado primitivo e srcinal da coordenação de seu olho, de
sua mão, dos objetos e de seu querer.
No grande artista, a sen sibilidade e a técnica possuem uma
relação particularm ente íntima e recíproca que, no esta do vu l
garmente conhecido sob o nome de inspiração, alcança uma
espécie de go zo, troca ou correspo ndên cia quase perf eita entre
o desejo e aquilo que o realiz a, o querer e o poder, a ideia e o ato,
até o ponto de resol ução em que se interro mpe esse excesso de
unidade composta, em que o ser excepcional que tinha se cons
tituído a partir de nossos sentidos, nossas forças, nossos ideais,
nossos
adquiridos,
se desloque,
se desfaça,
nosdeaban
done a tesouros
nosso comércio
de minutos
sem valor
em troca
percepções sem futuro, deixando atrás algum fragmento que só pode ter
sido obtido em um tempo, ou em um mundo, ou sob uma pressão,
ou graça s a uma temperatura da alma b astante div erso s daqueles
que contêm ou produzem o Seja o que for...
Digo um fragmento, pois há poucas chances de que essas uniões
muito breves nos entreguem toda uma obra de algu ma extensão.
Nesse ponto inte rvé m o sab er, a duração, as ret omada s,
os julga mentos. É preciso uma boa ca beça para ex plora r os
acasos felizes, d om inar os achados , e terminar.
Alguns se perguntam se o pintor tem necessidade de saber
outra coisa além de ver e se servir de sua técnica.
Dizem, por exemplo: Muitos maus pintores conheceram a ana
tomia que muitos bons pintores ignoraram. Logo, nada de anatomia.
O mesmo raciocínio p ara a ciênci a da perspe ctiva.
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Digo-lhes qu e ser ia pre ciso con hecer tudo; ma s, de pre fe 
rência, saber u tiliz ar o que se conhece.
Vê-se de modo completamente diverso um objeto cuja es
tru tura se conhece. Não se trata de mos trar músculo s sob a pele,
mas de pe nsa r um pouco no qu e está embaixo dela. Isso lev a
a um questionári o profundo. Não vejo senão va ntagens nisso.
Mas eis uma ob servaçã o que f aço: quanto mais se afasta a
época em que persp ectiv a e anatomia não eram negligenciadas,
mais a pintura se restr ing e ao trabalho de obse rvação do mo
delo, menos ela inv enta, c ompõe e cria.
O abandono da anatom ia e da persp ectiva foi simpl esme nte
o abandono d a ação do espírito na pintu ra em favo r apenas do
divertim ento ins tantâneo do ol ho.
A pintura europeia perdeu nesse momento algo de sua von
tade de poder...
E, por consegu inte, de sua liberdad e.
Quem se lançaria hoje na empreit ada de um Michelangelo ou
de um Tintorett o, isto é, numa invenção que brin ca com os pro 
blemas de exe cução, que en fren ta os grupo s, os escorços, os
movimentos, as arquitetu ras, os atribu tos e naturezas-m ortas,
a ação, a expressão e o cenário, com uma temeridade e um pra 
zer extraordinários?
Duas maçã s num a compoteir a, uma academia com triâ n
gulo preto nos exaurem.
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DO NU

A moda, os novos jogos, teorias diversas, curas maravilhosas,
a simplificação dos costum es que compensa a complicação da
mate rialidade da vida, o enfraquecimento de todos os empeci
lhos
es (eoro do
diabo,
semodúvida)
ab randaram s ingu
larm das
enteconvençõ
o antigo rig
estatut
da Nudez.
Na pra ia com nus incontáveis, tal vez esteja preparando -se
uma Sociedade tot almente nova. As pessoas ainda não se tra 
tam com intimidade; ainda existem c ertas form alidad es, assim
como ainda existem certa s partes escondidas; mas ouv ir: “Bom
dia, senhor”, “Bom dia, senhora”, entre um senhor nu e uma
sen hor a nua começa po r chocar.
Há poucos anos ainda, o mé dico, o pin tor e o freqü ent ado r
de bo rdéis eram os único s m ortais que conheciam o nu , cada
qual segun do sua ativid ade. Os amantes usavam-no em algum a
medida ; mas um homem que bebe não é necessa riam ente um
verdadeiro apreciador e conhecedor de vinhos. A embriaguez
nada tem a ve r com o conheci mento.
O Nu era coisa sagrada, ou seja, impura . Era permitid o às es
tátuas, por vezes co m algumas reser vas . Pessoas séria s que sen
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tiam ho rro r por ele o admiravam no márm ore. Tod os sentiam
confusamente que nem o Estado, nem a Justiça, nem o Ensino,
nem os Cultos, nada de sério poder iafunciona r se a verdade fosse
toda visível. É preciso ha ver roupas para o juiz, o padre, o mestre,
pois sua nude z arru inar ia o que deve haver de impecáve l e inu
mano em um personag em que repre sen ta uma abstração.
Em suma, o Nu tinha apenas dois significad os na mente: ora
era sinôn imo do Belo; e ora do Obsc eno.
Mas, pa ra os pintores de figur as, ele era o objeto mais im
portante. O que foi o amor para os contistas e os poetas, fo i o Nu
para os artistas da forma; e, assim co mo, para os prim eiros, o
amor oferecia uma diversida de infinita d e form as par a exerc er
seus talento s, desde a repre sentaç ão mais l ivr e dos sere s e dos
atos até a análise m ais abstrata dos sentimentos e dos pe nsa 
mentos; do mesmo modo, desde o corpo ideal até a nudez mais
real, os pintores e ncontraram no Nu o pretexto por excelência.
Sente-se claram ente que, quando Ticiano dispõe um a Vênus da mais pura carne, molemente congregada sobre a púrpu ra na plenitude de sua pe rfeiçã o de deusa e coisa pintada,
pin tar foi acariciar, juntar duas volúpias num ato sublime,
onde o domínio de si mes mo e de sua técnica , o domínio da Bela
Mulh er com tod os os senti dos, se fundem.
O car vão de Ingres p ers egu e a graça at é a monstruos idade:
nunc a as costas são macias e longas o bastante, nem o co lo fle
xíve l o bastante, e as coxas lisas o bastante, e tod as as cu rva s
do corpo c ondutoras o bastante do olha r que as env olve e toca
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mais do que as vê. A Odalisca está mais próxim a do plesi ossauro,
faz son har com o que uma seleção bem dirig ida t er ia feito co m
uma raça de mulheres especializada há séculos no prazer, co mo
o cavalo in glês o é na cor rida .
Rembrandt sab e que a carne é la ma que a luz tran sfor ma
em ouro. Su po rta e aceita o que vê: as mulh ere s são o que são.
Encon tra apenas obesas ou descarn adas. A té mesmo as poucas
mu lheres belas que pintou o sã o devido a não sei que emana
ção de vid a m ais do q ue à form a. Não teme as bar rig as caídas,
os membros grossos, as mãos vermelhas e pesadas, os rostos
muito vu lga res . Mas aqueles traseiro s, aquelas panças, aquelas
tetas, aquelas massas carnudas, feiosas e serviçais que ele traz
da cozinha para o leito dos deuses e dos reis ele os impregna
ou os toca com um sol que é só dele, mescla como ninguém o
real, o misté rio, o bestia l e o divin o, a técnica mais sutil e a mais
poderosa, e o s entimento m ais profun do, o mais s olitá rio que a
pintura jamais expressou.
Degas, dura nte toda a sua vida, pr ocu rou no Nu , obser vad o em
todos os seus aspectos, em uma quantidade incrív el de poses, e
até em plena açã o, o sistema único das linha s que formula de
termin ado momento de um corpo com a maio r precisão , mas
também com a maior gene ralidade possível. A graça ou a poesia
aparente não são seus objetos. Suas obras não cantam. É pre
ciso
de ixarajam,
algum
rastro , dom
aleatório
tr abalhoe para
que Mas
al guns
encantos
exaltem
inemno
a palheta
a mão...
ele,
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essencial mente voluntarioso, jam ais satisfeito na prim eira vez,
com a mente terrivelm ent e arm ada p ara a crítica e alimentada
em dem asia com os maiores m estres, nun ca se abandona à vo 
lúp ia natural. Eu gosto desse rigor. E xistem sere s que não têm
a sensação de agir , de ter rea lizad o o que quer que seja se não
o tiverem feito contra eles mesmos . Talvez seja esse o segredo
dos home ns verdadeiramente virtu oso s.
No Louv re, um dia , eu pe rcor ria com Degas a Grande G ale
ria. Paramos em fren te a uma impo rtante tela de Rousseau que
representa magnificamente uma alameda d e carvalh os enormes.
Depois de um tempo de admiração, o bse rve i com que cons
ciência e paciê ncia o pintor, se m pe rder nada do gr ande efeito
da massa de f olhagem, exe cuta ra o detalhe infi nito ou pro du 
zira a ilusão suficiente desse detalhe a p onto de faz er pe nsa r
em um lab or infinito.
—É soberbo —eu digo —, mas deve s er tedioso fa ze r todas
essa s folhas... Deve s er até muito chato ...
—Cale-se —diz Degas se não fosse chato, não seria divertido.
O fato é que nin guém mais se diverte dessa forma laboriosa ,
e eu só traduzira ingenuamente a repugnâ ncia cada vez m aior
dos homens por todo trabalho de aspecto monótono ou que
deve ser realizado com atos pouco diferentes e longamente
repeti dos. A máquina exterm inou a paciência.
Uma obra era, pa ra Degas, o resu ltado de uma quantidade
indefinid a de estudos e, depoi s, de uma série de operações. Acre
dito que ele pensa va que uma obra nunca pode ser co nsidera da
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terminada, e que e le não concebia q ue um a rtista pud esse re ver
um de seus quadros depois de algum t empo sem sentir a ne
cessidad e de retomá-lo e de pôr de novo a mão. Aco ntecia de

ele
retrabalha
há muit
o tempo
dasden as
paredes
da casa
d e seusr telas
amigos,
levá-las
p arapendura
seu antro,
onde
el as
raramente voltavam. Alguns, de cuja casa era freqüentador,
chegavam a esconde r o que tinham dele.
Ha veria muito para se filosofa r sobre essas questõe s. Dois
problemas, em part icula r, su rgem n este ponto. Para deter mi
nado artista, o que rep res enta seu trabalho? Paixão? Diversão?
Meio
ou fim?
uns, domina
suanvida;
pa rau outros,
de-se com
ela.Para
Dependendo
dessas
aturezas,
ns passaconfunm fa cil 
mente de uma ob ra a outra, ras gam ou vendem, e começam al go
totalmente diferente; alg uns, ao cont rário, lutam, a tacam, cor
rigem e acorrentam-se; não conseguem largar o jogo, sair do
círculo de seus ganhos e perdas: são jogadores que dobram sua
aposta de duraç ão e vontade.
O outro pro blema s urge do prim eiro . O que pen sa (ou pen 
sava), de si, determina do a rtista?
Que ideia tinha sobre o que para nós é sua
maestria, um
Velázquez, um Poussin, um dos Doze Deuses do Olimpo dos
Museus? M eu problema é insol úvel. Se o tivessem apresentado
a eles e s e ele s o tivessem respondido, poderíam os susp eitar
da resposta, mesmo a mais sincera, pois a questão vai mais
longe, ou m ais além, de toda sinceridade. A ideia que fazemos
de nós mesmos e qu e desempenha um papel essencial numa
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car reira fundada total mente nas forças que sent imos ter não
se desenvolve nem s e exp res sa clarame nte pa ra a consci ência.
Varia, aliás, como essas forças, que se exaltam, se extenuam,
renasc em p or tão pouco.
Por mais insolúvel que seja, esse problem a parece-me real
e útil de ser ap resentado.

POLÍTICA DE DEGAS

Degas ti nha suas ideias polí ticas. El as eram simple s, perem p
tórias, essencialmente parisienses. Achava que Rochefort
tinha um bom senso milagroso. Quando veio Drumont, pedia
pa
que l heolessem
seuey fus
artigo
todo
os d ias.
fanáio,
ticoradurante
c aso Dr
. Roía
as sunhas.
AoTornou-se
m enor indíc
adivinhav a, estourava, interrom pia bruscam ente: “ Adeus, se
nhor...” e vir av a p ara semp re as cost as ao adve rsário. A migos
muito antig os e muit o íntimos foram dessa form a cortados por
ele, sem apelação, sem recur so.
A política à Degas era necessariam ente nobre , violenta, im
possível
como ele.
Conhecera
ou trora Clemenceau nos bastidore s da Ópe ra,
freqüentada por esse personagem curiosamente egoísta, jacobino absol uto, aristo cra ta dos mais esnobes, zombador un i
versal, sem amigos, com exceção de Monet, mas que contava
com pes soa s fiéis a el e, um homem duro, que gostava de ser
temido, capaz de ama r um povo, de f orçá-lo ã redenção , um
homem
prazer,
de orgulho, de perigo. Ele ad orava a França
e desprede
zava
os franceses...
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Era a época em que pesavam sobre o Parlamento, sobre os
ministros, sobre a imprensa, suspeitas indefinidamente reno
vadas de corrupção, colusão, venalidade ou acordos ilícitos.
Nomessepassav
ampossível,
de boca era
em acreditado,
boca ; e, de bolso
em bol
l istas.
Tudo
torna va
indelével
nas so,
mentes.
Quanto mais cético se era, mais crédulo a respeito dos piores
rumo res. Os escritor es e artistas, que obse rvava m essa confusão
de longe, dispunham dela segundo su a naturez a, faziam chistes
terr íveis , elabo ravam seus desprezos, destilavam sentimentos
populares, uma essência de anarquia pu ra e autocracia perfeita.
Degas,
o homem
desdenhoso
su in
frág
iossíve
que
há en
no
mundo,
o mais
ignoramais
nte dos
debates ,dos
o mais
sen
l aos
cantos do lucro, ju lga va o pod er com gran de estilo, como se as
verdadeiras condições do poder pudessem algum dia perm itir
que ele fosse exerc ido com toda pureza.
Como tantos outros, era lu dibria do pela h istó ria e pel os h is
toriad ores que afirmam que a políti ca é uma arte e uma ciên cia,
o que ela s ó pode passa r por ser nos li vro s, m edian te a rt ifí
cios de persp ectiva, d ivisões a rbit rá rias e muita s conven ções,
algumas das quais parecem as do teatro, e outras as do jogo
de xadrez . É verda de que essa ilusão rea ge sobre a realidade e
produz efeitos sensíve is, geralmente desastrosos.
Assim, Degas podia imaginar um homem de Estado ideal, apai
xonadamente puro, e mantendo, para rea liza r sua obra, frente
às pessoas
a mesma
orajosa
eo
mesmo
rigoeràs
d ecircunstâncias,
princípios que ele
próprioliberdade
mantinhac em
sua arte.
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Uma noite em que lhe aconteceu estar próximo de Clemenceau, ambos s entados no m esmo banco, no foyer da Dança,
iniciou um a conversa... Contou -me essa conv ersa, ou melho r,
esse monólogo, uns quinze anos depois.
Desenvolveu sua concepção elevada e pueril. Que, se es
tivesse no pod er, a grand eza do cargo do minaria tudo a seus
olhos, qu e lev ari a um a vida ascética, mante ria uma habitaç ão
modesta, volta ria toda s as noit es, do ministé rio para seu ap ar
tamento no q uinto andar... Etc .
—E Clemen ceau —p ergu ntei —, o que resp ondeu ?

—Dirigiu-me um olhar... de um desprezo!...
Outra vez, novam ente enco ntrand o Clem enceau na Óper a,
disse-lhe qu e fora naquele mesmo dia à Câmara: “Não consegui,
durante toda a sessão” , falou, “desv iar os olhos da por tinh a que
há do lado. Ima ginava sem pre que o camponês do Danúbi o iria
en trar por lá...”.
—Ora, senh or D egas — resp on deu Clem enceau —, não o te
ríamo s deixado falar...
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MÍMICA

Havia em De gas uma curio sa sensibili dade pa ra a mímica. Aliás,
as bailar ina s e passade iras que retratou, ele as apreende u em
atitudes profissio nais significativas, o que perm itiu que reno 
vasse
a visão
dosres
corpos
e que
analisasse
inúmeras
as quais
os pinto
jam ais
se haviam
ocupado
antesposes
dele. com
Dei
xou de lado as belas mulheres languidamente recostadas, as
deleitáveis Vênus e Odaliscas; n ão procu rou m ostrar sobre o
leito algum a obscena e so beran a Olímpia, brut al como um fato.
A carne, fosse ela dourada, fosse ela branca, ou carmim, não pa
reci a incitá-lo a que a pintasse. Mas trabalhou p ara re constr uir
o animal femin ino especializad o, escra vo da dança, ou d a goma,
ou da rua ; e esses corpos, mais ou menos deform ados, aos quais
pede que adotem estados mui to instáveis de sua es tru tur a ar ti
culada (c omo am arr ar u ma sapatilha, pres sion ar com as dua s
mãos o fe rro sobre a roupa), fazem pens ar que to do o sistema
mecânico d e um ser viv o pode se contorcer como um rosto.
Se eu estivesse fazend o cr ítica de arte, creio decerto qu e
ar ris ca ria uma hipótese d e tripla raiz. Tentaria exp licar esse
modo mímico de ver em Degas pela coexistência de três con di
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ções. Há prim eiro o sangu e napolitan o do qual falei: a mímica
pertence a Nápoles, ond e não existe pala vra sem ges to, relato
sem imitaç ão, pessoa sem sua multidão de pers onag ens, sem
pre po ssíveis e sempre de prontidão.
Obse rvaria depois qu e o problema de Degas , ou seja, o par 
tido que teve de adotar na idade das decisõe s de um artist a, na
prese nça das t endência da é poca, das escol as e do s estilos r i
vais, ele o resolveu adotando as fó rm ulas simplificadoras do
“realismo”. Abandonou Semíramis e as fabricações do gênero
nobre par a dedicar-se a olhar p ara o que se v ê.
Mas ele possuía demasiada cultura e inteligência para
decidir s er apenas um obs ervad or sem escolha e um executor
puram ente revo lucion ário que preten dess e abolir tu do o que
existiu e tudo su bstituir p or si mesm o. Dega s levou para seus
estudos do rea l a preocup ação que faz os “clássic os”. Esta é a
minha te rceir a condição.
Um desejo apaixonado pela linh a única que determ ina uma fi
gura, mas essa f igura encontrada na vida, na rua , na Ópera, na mo
dista, e até em outros lugares; mas também figura surpreendida
em sua atitude mais singular, em determ inado instante, nunca
sem ação, sempre exp ressiva —tudo isso resume para mim, bem
ou mal, Degas. Ele tentou e ousou te ntar combinar o instantâneo
e o trabalho infinito no ate liê, encerrar sua impress ão no estudo
profundo; e o imediato, na duração da vontade refletida.
Quanto à sensibilidade mímica sobre a qual falava, tentare i
dar um exemplo.
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Degas, cada vez mais solitário e melancólico, sem saber o
que faz er de suas noite s, ima ginara passá-las, duran te os di as
quentes, nas imperiais12 dos bondes ou dos ônibus. Ele subia;
deixava -se le var até o fim da linha, e, do ponto final, se r rec ondu 
zido de volta p ara pert o de su a casa. Contou-me, certa vez, uma
observa ção que fizera no dia anterior, em sua im perial. Trata-se
de uma dessas ob servaçõe s que retratam principalm ente o ob
servado r. Assim, ele dizia que uma mulher vie ra sentar-se não
longe dele ; percebe u o cuidado que ela tinha em esta r bem sen
tada e bem arrumada. Passou as mãos sobre o vestido, alisou-o,
ajeitou- se e empertigou-se para melhor esp osar a cu rva da ban
queta; esticou as luvas em suas mãos, abotoou-as com cuidado,
pas sou a líng ua s obre os lábios, que mordiscou um pouco, m exeu-se em sua roupa p ara sen tir-se à vontade e fresc a nos panos
mornos. Por fim , estendeu o véu, após ter beliscado levemente
a ponta do nariz, colocou um cacho no lugar certo com dedo ve 
loz e, não sem ter ve rifica do com uma olhadela o conteúdo d e
sua bolsa, pareceu conc luir aquela série de operações adotando
as feições de uma pessoa que e ncerrou seu trabalho, ou que, tendo
feito tudo o que se pode fazer de humano antes de iniciar algo, está
com o espírito tranqüilo e entrega -se às mãos de Deus.
O bonde estre mecia e começav a a andar. A se nhora, defin i
tivamente instalada, permaneceu quase cinqüenta segundos

12. Compartimento aberto na parte superior ou traseira dos ônibus, carrua
gens ou outros veículos públicos [n . e .].
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em toda perfeição de seu ser. Mas ao fim desse tempo, que
deve ter-lhe parecido eterno, Degas (que com gestos imitava
perfeitam ente o q ue es tou descrevendo a dura s pena s) a viu
insatisfeita:
se ergueu,
ajeitou
o pescoço
seu colarinho,
enrugou umela
pouco
as narinas,
ensaiou
uma em
careta;
depois,
retomo u sua s retificaçõe s de atitude e de ajuste, o vestido , as
luv as, o nariz, o véu... To do um trab alho muito pessoal, seguido
de novo estado de equilíb rio ap arentem ente estável, mas que
durou apen as um mome nto.

Dega s, por sua vez, recom eçava sua pantomima. Estava en 
cantado. Mesclava-se à sua satisfação certa misoginia. Falei
há po uco de ani mal feminino: receio ter- me exp ressado cor
retamente. Huysmans não escreveu que ele pintava as baila
rinas com horro r? Huysmans exag erava; ma s, fora algumas
pesso as muito raras , nas quais en con trava toda a graç a e todo
o esp írito que aquele h omem refinado po der ia desejar, Degas
sem dúvida julg ava o sexo segundo s eus modelos comuns con
siderad os nas atitudes de que falei. N ão aplicava n enhuma boa
vontade em torná-las m ais belas.
Não sei qual foi sua hist ória sentimental : nossos julgam en
tos sobre as mulheres ressentem-se muitas vezes de nossas
experiências.
É prec iso se r uma espécie de sábi o para cu lpar apenas a si
mesmo quando as questões desse gênero só nos deixam des
gosto s, am arg or e às veze s coisa pi or. Mas o cará ter de Degas
me faz pe nsar que sua vid a passad a tinha pouca relação com
seu modo de red uz ir a mu lher ao que dela faz ia em sua s obras.
Seu olha r negro n ão via n ada cor- de-rosa.
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-------------------------------------------------------------------------------------

DIGRESSÃO

Não conheço arte que possa env olve r mais inteligência do que
o desenho. Quer se trate de extra ir do complexo da vis ão a des
coberta do traço, de resumir uma estru tura , de não ceder à mão,
de ler e pronun ciar dentro de si uma form a antes de escrevêla;
ou então de a invenç ão do min ar o momento, de a ideia se faz er
obede cer, se to rn ar p rec isa e se enriq ue cer com o que ela se
tor na no papel, sob o olhar ; todos os don s da mente encontram
seu uso n esse trabalho, em que aparece com não menos força
toda a perso nalid ade da pessoa, quando ela a possui.
Quem não mede o intelecto e a vonta de de Leonard o ou de
Rembrandt após um a aná lise de seus desenhos? Que m não
percebe que um deve s er colocado entre os maiores filósofos,
o outro, entre os mo ralistas e místicos m ais interiores?
Creio que, se tradições ou práticas escolares não nos im
pediss em de en xerg ar o que é e não reun isse m os tipos d e es
pírito segundo seus modos de expressão, em vez de r euni-los
pelo que têm a exp ressa r, um a História Única das Coisas do
Espírito sub stitu iria as histó rias da Filosof ia, da Ar te, da Lite
ratu ra e das Ciênci as.
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Em uma história an alógica dessa espéci e, Degas esta ria si
tuado entre Beyle e Mérimé e. Nem o gosto pela música ita liana,
o ho rro r pelas especulações de ti po alemão, a divisão do de
sejo entre a diversida de romântica e a simplicidade clássica,
os jul gamentos cortantes , radicais, exterm inado res, ou as ma
nias faltam-lhe para que possa aparecer ao lado de Stendhal.
Seu desenho trata os corpo s tão amorosa e durame nte quanto
Stendhal trata o cará ter e as motivações das pessoas. Ambos
adm iravam R afael, e o belo ideal tinha em ambos seu papel de
pedra de toque absoluta.
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OUTRA DIGRESSÃO

Paira sobre a arte mode rna uma susp eita de ignorância ou d e
impotência que a s m ais estranhas pesquisas estimulam mais
do que dissipam .
A invenção desapareceu. A composição fo i reduzid a ao
arranjo.
É mais s imples ap rese nta r de maneira bem-sucedi da uma
vitrin a de sedas ou um buquê do que organizar uma cena com
perso nage ns em que uma quanti dade semelhante de harmonia
deve coincidir com as forma s impostas e a expressão. Tal festa
para o olhar é também uma batalha...
Hoje,ou
quase
nadaquase
é feitotudo
semnão
modelo.
tudo ée,feito
estudos;
melhor,
passaQuase
de estudos,
maissem
ainda, est udos inutilizáveis! Um bom estudo deve ser mais pro 
fund o do que qualque r quadro, e permanecer na sombra do ate
liê. Não deveria jamais e star à venda, jamais em Museus.
Como chegamos a esse ponto de relaxam ento?
Primeiro, a ideia de hierarquia entre obras e entre gêne
ros se esgot ou. Se duas am eixas sobre um prato valem tanto
quan to uma Descida da Cruz ou uma Batalha de
Arb elles, e
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podem valer infinit amente mais; se um croqui de x v ale infinitamente mais do que um a ime nsa tela de y — ou seja, se o
resultad o va le m ais do que o prob lem a —, esses julgam entos,
embora inevitáveis, reduzem contudo pouco a pouco o
peso
dos elementos d e apreciação que não sejam pur am ente subjetivos. (“O Academ icismo” não passa, no fundo , de uma co ns er
vação, mais ou menos consciente, dos critérios, mais ou menos
ilusórios, de julgamentos objetivos: anato mia, perspectiva , se
melhanças, vis ão comum das cores etc .)
Conseqüência: aumento do número de maus pin tores, pois a
depreci ação de me us famosos crité rio s objetivos tem como p ri 
meiro efeit o su primir todas as dificuldades (ao menos as conv en
cionais) da arte. Nin guém se diverte mais estudando cuidadosa
mente e com reflexõe s que podem lev ar muito longe (Leonardo),
um tecido jogado s obre um a cadeira, um a folha, uma mão... nem
buscando nesse confronto com o objeto, sem pressa e sem uti
lidade imediata, certa ciência de si mesmo, da manobra combi
nada de seu intelecto, de seu desejo, de sua visão e de sua mão
sobre uma coisa dada... e com o público ausente. (Este último
ponto é capit al: deve-se tentar espanta r apenas a si mesmo.)
Outra recompen sa:
A literatura tornou-se todo-poderosa, criadora ou destruidora de repu taçõ es. O valo r ou a estima destinados a uma obra
de pintu ra depende (du rante cert o tempo) do talento do escritor
que a exalta ou critica. Não existe coisa in forme, tolice colorida,
anam orfose arb itrá ria que não se possa imp or à atenção e até à
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admir ação, por via des critiva ou explicativa, com base na cons
tatação ( vinte vezes verific ada no sécul o xix ) de um retorn o da
opinião púb lica que eleva ao nível de obra-prim a a obra i ncom
preend ida e ridicu lariza da em um prim eiro momento, e qu e
multiplica por mil se u preço de ven da inici al.
Foi assim que a infeliz Pint ura viu-se p resa dos mé todos
rápid os e poderoso s da Política e da Bolsa.

Adquirimos esse curioso hábito de considerar medíocre todo
arti sta que não começa chocando e sendo suficientemente inju
riad o ou ridicu larizad o. A quele que não nos choca ou não no s
faz erg ue r os ombros é imperceptível. C onclui-se que é precis o
chocar e dedicar-se a isto. U m bom estudo da arte mo derna de
veria evidenciar as soluções encontradas de cinco em cinco anos
par a o problema do choque, há dois ou três quartos de século...
Vejo em tudo isso o perigo da facilidade, e acredito que a
ideia da arte está cada vez menos u nida à do desenvolvim ento
mais complet o de uma pessoa e, por aí, de algum as outras.
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DEGAS E O SONETO

Por volta do fim do século x ix , o soneto, pouco estimado, mal
executado pelos Românticos, voltou à moda. Foram feitos mu i
tos sonetos admiráveis, e grande quantidade de inúteis. Foi
preciso prim eiro voltar ao rig or das regra s, coisa de que se en
carregaram os Parnasianos. Depois, Verlaine, Mallarmé e al
guns outros introduziram n essa figur a antiga e estrita efeitos
de uma graça ou de uma concentração in críve is.
Nada, em literatura, é mais próprio do que o soneto para
opor a vontade à veleidade, pa ra faze r sentir a diferença da
intenção e d os impu lsos em relação à obra acabada; e, prin ci 
palmente , para o br iga r a ment e a cons idera r o fundo e aform a
como condições iguais entre si. Explico-me: ele nos ensina a
desco brir que uma form a é fecunda em ideias, paradoxo apa
rente e princíp io pr ofun do em qu e a análise matemát ica tirou
algum partido de seu poder prodigioso.
Grandes poetas desdenh aram ou de preciaram o soneto, o que
não dim inui nem o valor do soneto nem os méritos desses poetas.
Basta respo nder a esse desprezo ou às zombarias de divers os lí 
rico s inimigos dos limi tes que Michelangelo e Shakesp eare, que
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não eram espíritos pequen os, rim aram com todas as re gras os
quartetos e tercetos que se reúnem n essa form a canônica.
Michelangel o, que escreveu :
Non ha Vottimo artista alcun concetto
Chun marmo solo in se non circonscriva

[Não vem ao excelente artista ideia alguma
Que um único mármore em si não contenhal,
pod eria ter pre scrito nos mesmos t ermos as relações entre o
soneto e um poe ta completo.
Mas o que o soneto vem fa zer aqui?
É porqu e Degas de ixou uns vin te deles notáveis. Nã o sei
como essa fan tasia passo u po r sua mente. Teria ele si do ten
tado pelas proez as de Heredia, e t alvez pelo que ou via dizer
sobre o trabalho e o tempo desmed ido que um bom soneto
exige? Ele p reza va apen as o qu e custa; o trabalho em si o esti
mulava. O trabalho do poeta , quando con siste em bu sca r p or
aproxim ações s uce ssivas um texto que satisfaça a co ndiç ões
bastante precisas, deve ter pare cido comp arável ao trabalho
do desenhista tal como ele o concebia. Mas talvez ele tenha
feit o seus prim eiros versos por brincadeira ou por paró dia.
Havia nele , aliás, um homem de letras que se m anifestav a
claramente nos chistes que fazia, e nas citações de Racine ou de
Saint-Simon qu e lhe vinh am com algum a frequência.
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Tendo-se iniciado nos sonetos, co nsultava H eredia ou M al
larmé, subm etia-lhes suas dificuldades, seu s casos de consciên 
cia, os con flitos do poema com o poeta.
Contou-me um dia qu e, jantando na casa de Berthe M oriso t
com Ma llarmé , queixou -se da extrema dificuldade que sentia
na composição poética: “Que trabalho!”, exclamou, “perdi
todo o meu dia em um m aldito soneto sem av an çar um passo...
E contudo, não são as ideias que faltam... Estou repleto delas...
Tenho ideia s demais...”
E Mallarm é, com sua doce profundid ade: “Mas, Degas, não
é com ideias que se fazem v ersos... É com palavra s".
Era o único segredo. Não se deve crer que se possa entender
sua s ubstância sem algum a medit ação.
Degas dizendo que o desenho era o modo de ver a forma,
Mallarm é ensinando que os versos são feitos de pa lavra s, resu
miam, cada um em sua a rte, o que só se pode enten der de form a
plena e útil “ se já o encontramos” .
A maioria dos sonetos de Degas fala dos objetos favoritos,
de seu láp is ou d e seu pincel : bailari na s, cavalos p uro-sangue,
im pressões da Ópera ou d o hipódro mo. E ssa únic a circu nstân 
cia j á lhes d aria um in teresse particular, pois os poetas profis
sionais nunca pen saram em exp lora r o tu rfe nem a cena, se es
ses poemas não fossem po r si de excel ente e srcin al qualidade.
A combinação entre certa falta de jeito e o sentim ento muito
claro ( e que devíamos e sp era r de um artis ta dessa espécie re fi
nada) dos recu rsos da lingua gem trabalhada, faz a graça dessas
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pequenas peças muito concisas, plenas de traços inesperados,
em que se encontram humor , sátira, ver so s deliciosos , uma
mistura e stranha e rara, combina ndo Racine com chist es, mo
dos parn asiano s adapt ados a certa vivac idad e irr eg ular e às
vezes um excelente Boileau...
Não tenho dúvidas de que o amador que soube pena r sobre
sua obra e por aí pressen tir nas re sistências e nas desobediên
cias do trabalho o próprio mistério ou a essência de nossa art e
teria sido, se tive sse se dedicado, um poeta do s mais notáveis,
do tipo dos de 1860-1890.
Os obstáculosoutros
são osentendem
sinais amque
bíguos
fre nte
quais uns
se desesperam,
há algo
a entaos
ender.
Mas ex istem os que nem mesmo os percebem...

108

DEGAS, LOUCO PELO DESENHO..

Degas, louco pelo desenho, ansioso pers onagem da tragicomédia
da Arte Moderna, dividido contra si mesmo, de um lado, ator
mentado por uma preocupação aguda com a verdade, ávido das
novidades mais ou menos felizes que estavam sendo introd uzi
das na visã o das coisas, bem como nos procedimentos da pintura;
de outro, possuído por um gênio rigorosamente clássico cujas
condições de elegância, sim plicidade e estilo ele pas sou a vid a
a ana lisa r —Degas oferecia-me t odos os traços do artista puro,
incrivelm ente ignorante de tudo o que, na vida, não pode figu rar
numa obra nem a se rv ir diretamente, e , com isso, muitas vezes
infantil po r tanta ingenuidade, mas às vezes até à profundidade...
O trabalho, o Desenho tinham se tornado nele uma paixão,
uma discip lina, o objet o de uma mística e uma ética que s e bas 
tavam po r si mesmas, uma preocupa ção sobe rana que abol ia
todos o s outros assuntos, um a oportunidade pa ra problemas
perpétu os e precisos que o livra va de quaisquer outras cu rio
sidades . Degas era e qu eria s er um espe cialista, em um gênero
que pode se alçar a uma espécie de un iversa lidad e.
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Aos setenta anos de idade, disse a Ern est R ouart:
— É pre ciso te r uma i deia elevada, n ão do que se faz, mas do
que se poderá fazer um d ia; sem o quê não vale a pen a trabalhar.
Aos
anos... orgulho, antídoto de toda vaidade.
Eis aísetenta
o verdadeiro
Como o jogador p erseg uido por combinações d e partidas,
assombrado à noit e pel o espectro do tab uleiro de xad rez ou
do fel tro onde a s ca rtas são lançadas, obce cado por imagens
táti cas e sol uções mais viv as que reais, tal é o artista es sen 
cialmente artista.
Um homem que não é possuído p or u ma presença dessa in
tensidade é um homem inab itado: um terre no baldio.
O amor, sem dúvida, e a ambição, assim como a sede do lu
cro, povoam poderosam ente uma vida. Mas a existênc ia de um
objetivo positivo, a certeza de estar pr óxim o ou distante, d e ter
alcançado ou n ão, que tal objetivo comporta, faz dessas pa ixõe s
paixões finitas. Inversam ente, o desejo d e cri ar alguma obra em
que apa reça mais potência ou perfe ição do que encontramos
em nós mesmos af asta indefinidam ente de nós esse objeto , que
esca pa e se opõe a cada um de nossos instantes . Cada um de
nossos p rog res sos o embeleza e o afasta.
A ideia de possuir inteiram ente a prática de uma arte, de
conquistar a liberdade de faz er uso de seus meios co m tanta se
guran ça e leveza quanto de nossos sentidos e memb ros em seus
usos comuns é daquelas i deias que arra ncam de certos homens
uma constância, um esforço, exercícios e tormentos infin itos.
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Um grande geômetra me dizia q ue seria preciso vi ver duas
vidas: uma para ter a posse do instrumento matemático, a ou
tra, par a utilizá-l o.
Flaubert, Ma llarmé, em gêneros e segundo mo dos muito dife
rentes, são exemplares literários da dedicação total de uma vida à
exigên cia total imag inária, que eles emprestavam à arte da pena.
Não há nada mais adm irável do qu e a vir tu de e a pa ixão
de Baucher, dedicado ao cavalo, louco por e quitação e adestr a
mento, até o minuto d e sua m orte, m ais bela que a de Sócrates,
quando usa seu derrad eiro su spiro p ara dar um úl timo cons e
lho a seu discí pulo fa vorito: “A réde a é tão bonita...” e, pegand o
sua mão, ensinando-o a posicioná-la como achava que se devia
faze r: “ Fico feliz ”, diz, “de lhe dar mais isto antes de m orrer ”.
Por vezes essas gran des paixõe s do espírito levam a alma
ao de sdém das obras exter iore s, n egligenciad as em favo r do
acúmulo das capacidades para produzi-las. Essa avareza é
paradoxa l; ma s ela s e explica seja por certa profundida de do
desejo,
seja
peloém
amor
p or que
resulta
dos dos
quais
te m ciúme
e
dos
quais
tamb
se teme
o vulgar
caçoe
ouseridicu
lariz e...
Uma das mais belas cenas (a se im aginar) da Comédia d o
ataque que Michelangelo
Espírito é esse grande e singular
ter ia d irigido a Le onardo reprovando-lhe vi olentamente por
perder-se em pesquisas e curiosidades infinitas em vez de
criar e multiplicar as obras, provas de seu valor. O Homem da
Santa
poderia
tero respondido
as estranhas
e pro fun 
das ao Ceia
Homem
do Juíz
Final... Eles cois
não tinham
absolutamente

a mesma ideia sobre a arte. Talvez Leonardo v isse nas ob ras
um meio — ou de preferên cia uma m aneira d e especular pe 
los atos —uma espécie de Filosofia necessa riamen te su pe rior
àquela que se limita a c ombinações formad as p or termos não
definidos e des prov idas de sanções positiva s.
Mas e ssa cena é s em dúvid a inventa da, o q ue, aliás, nada
altera d e seu intere sse e portanto de sua existência. Não se i o
que é a verdade histórica ; tudo o que não exis te m ais é falso .
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CONTINUAÇÃO DO ANTERIOR

É possível que o Desenho seja a mais obsedante tentação do
espírito... É realm ente do espíri to que se deve fala r?
As coisas
nos olham.
O mundo
visível édeumseexcitante
pétuo:
tudo desper
ta ou alimenta
o instinto
apr op ria rper
da
figu ra ou do model ado da coisa que o olhar constrói.
Ou então o desejo de form ar mais minu ciosamente a ima
gem esboçada na mente faz peg ar o lápis, e eis que te m início
uma estranha partida, às vezes furiosamente conduzida, na
qual esse desejo, o acaso, as recordações, a ciência e as facili
dades desiguais que se encontram na mão, na ideia e no ins
trumento se combinam, realizam trocas cujos traços, sombras,
formas, aparências de seres e de lugares —a obra, enfim —são
os efeitos mais ou menos felizes, mais ou menos previstos...
Ocorre que esse desenho de invenção ine brie o executante,
torne-se uma a ção fur io sa que devora a si próp ria, alimenta-se,
aceler a-se, exasp era-se consigo mesma, um m ovimento de ar rebatamento que se pr ecip ita p ara seu gozo, para a posse d o
que se quer ver.
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Toda a arb itrarieda de do esp írito, assim como todo o vazio
do espaço a cobrir, sã o atacados, invadid os, ocupados p or u ma
necessi dade cada vez m ais precisa e exigente.
espíritotodas
umaela
m res
aravilha
o pouco
que
é era
prece iso
à alma
paraÉque
titua tudo
o que
esp
com de
prometa
as
potê ncia s de s uas re ser va s para ser ela mesma, que ela sente
muito bem que não é , enquanto não fo r muito diferen te de seu
estado mais ordiná rio. Ela não quer se red uz ir a ser aquilo qu e
é com mais frequên cia.
Algumas gotas de tinta e uma folha de papel, matéria que per

mite a adição e coordenação de instantes e atos, bastam para isto...
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MORAL DA HISTÓRIA

Em todos os gêneros, o homem verda deiram ente bom é aquele
que mais sente que nada é dado, que é preciso tudo construir,
tudo comprar; e que treme quando não sente a ex istênc ia de
obstáculos; que os cria...
Nele, a for ma é um a decisão motivada.
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PECADO DE INVEJA

Degas tinha palavras muito duras, e impunha a in justiça pela
justeza das avaliações.
Uma noite, em que brilh av a com todos os seus fogos c ruéis,
senti-me ardendo de algum a inveja.
(Entretanto, e le às vezes me chama va de O Anjo. Eu nunca
soube o que queri a dizer com isso.)
Não pude d eix ar de dizer-lhe:
— Vocês, pi ntores, pa ssam o dia inte iro e m se us ca valetes;
mas toda uma parte de seu tempo se orga niz a entre o olho e a
mão, e deixa sua m ente compl etamen te livre , for a desse curto
circuito. Vocês misturam suas tintas e solvent es, cozinham os
tons, co brem, esfregam ... Ora, du rante esse laze r intelectual ,
a Ma lícia está trabal hando! Ela escol he, reúne , afia , com vis 
tas aos enco ntros da noite. Cheg a o crepú sculo ; a paleta está
limpa... Cuidado com as tiradas impiedosas mergulhadas em
veneno puro por um pintor que sabe que vai jan tar fora...
À mesa, o escritor maravilhado os escuta, mudo. Todo o seu
espír ito ficou no papel. Restam-lhe apenas restos...
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ALGUNS “CHISTES” E DIVERSAS TIRADAS

Um dia, nas c orr ida s de cavalo, en contrando-se pe rto de D etaille, este lhe tomou emprestado o binóculo. Quando Detaille
virou-se para devolver o objeto, Degas lhe disse: “Parece um
Meissonier, não acha?”. Choque do outro, que não respondeu
nada, naturalmente.
Ele ainda d izia de Meisson ier, que era tão pequeno quanto sua
pintur a, e estava em voga na época: “É o gigante dos anõe s!”
Um dia em que estava em um café com pin tore s pompiersVi que
conhecia mais ou menos, pois tinha relações em to dos os gru 
pos, um deles lhe disse:
— Vamos lá! Você acha mesmo que Corot de senha bem uma
árvore?
13. Termo usado pejorativamente para a arte acadêmica francesa, emparticular
a pintura hi stórica pretensiosa, do final do século xi x . Diz-se que a expressão
(pompier é “bombeiro” em francês) tem como srcem 0 fato de 0 modelo, nas
sessões de nu, posar com um capacete de bombeiro em substituição aos capa
cetes das estátuas gregas [n .e .].
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—Vou cau sar espanto —disse De gas —, ele desenha aind a
muito melhor u ma pessoa!
—Deixe para lá —disse o terceir o ele ainda va i soltar uma
de suas loucuras.
Para voltar às suas idei as gerais sobre pintura, Degas sem
pre dizia que a Arte é uma convenção, que a pala vra arte im plica
a noção de artifíc io.
Por outro lado, para ex pressar q ue a arte, por mais abstrata
que fosse, precisava voltar de vez em quando às impressões
diretas recebidas da natureza, ele acomodava à sua moda a
fábula de Anteu:
Hércu les, tendo vencido o gigante, em vez de sufocá-lo de
imedi ato, dim inuiu a pre ssão do ape rto dizendo-l he: “Re vive,
Anteu!”, e deixou que ele pisasse de novo no chão.
Dizia também: “A pintura não é muito difíc il quando não se
tem conhecimento... Mas, quando se tem... ah! então!... É com
pletamente diferen te!”
Gostava muito d e citar dit os de I ngre s sobre p intu ra e dese
nho; sua concisão lhe a gra dav a bastante, e ele os opunh a às
frases às vezes p or demais rebuscadas e com pretensões lite
rár ias escritas po r D elacr oix, referentes às Artes, à Est ética,
à Filo sof ia etc.
Severo pa ra consigo mes mo, conta va com algum p raz er o
que um crítico disse ra sobre ele e m uma resen ha de uma ex po
sição: “Incer teza constante nas propo rçõe s”.
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Segundo ele , nada retrata va melhor seu estado de espírito
enquanto trabalha va e pen ava com uma obra.
Mais uma sobre o desenho, que era su a preocupa ção constante:
“Não se deve confundir o desenho e a distribuição dos
elementos, coisas totalmente diferentes.” Segundo ele, o
grande m érito d e Ing res h avia sido sua reação usan do o a rabesco da form a em oposi ção ao desenho f eito unica men te de
proporçõ es, em prática na época na escola de Davi d.
Depois de uma apre sentação de Fausto!... O cam arim do ca
botino (Fau re) estava cheio d e admirad ores que se extasiav am
com seu tal ento: “Adm irável, sublime, in com paráv el!” etc.
— E tão simples!!! —ecoa uma voz do fundo d o cômodo. Era
Degas.
Faure, virando -se fur ios o: “ Esta você me paga, meu caro!’
E, de fato, ele o fez pagar com mil aborrecimentos, en
viando o oficial de cobrança para os quadros que não havia
entre gad o em tempo et c...
Degas contava de modo divertido e muito vivo algumas lem
branças de sua primeira juventude, por exemplo, essa cena
entre s eus pais d urante o almo ço.
Sua mãe , irrita da com certas pa lav ras de seu pai, começa
a ba ter nervo sam ente com os d edos na beirad a da mes a, di
zend o: “Augu ste! Au gus te!”
O pai fica quieto e , uma vez term inada a refeição, sai pela

porta, coloca um casaco sobre os ombros, e se esg ue ira sem ba 
rulho pelas escadas.
Contava também um passeio que fez n a Toura ine com seu
cachorro (ainda não tinha horror a esses animais). Estava
muito quent e, o cão, sufocado pelo calor, começa a resfo leg ar.
Degas, assustado, procur a um ve ter inário e mostra-lhe o pobre
animal. O homem me rgulh a simplesm ente seu lenço na água,
derrama-a sobre o focinho do animal, que volta a si. Degas,
agradecendo, pergunta quanto lhe deve. O veterinário res
ponde: “O que o senhor pe ns aria de mim se, por t er colocado
um pouco de água em um lenço e t ê-lo esfreg ad o no na riz de
seu cão, eu pretendesse ser por vós remu nera do?’’.
Degas repetia essa frase com encantamento, apresen
tando-a como exemplo notável do elegante modo de falar da
região da Tourai ne.
Quando Degas foi a Nova Orleans, após a guerra de 70,14
sentiu-se um pouco desenraizado naquela América em que,
entre tanto, d everia en contrar um a parte de sua família .
Contava q ue depoi s da prim eira noite passada naquela ci
dade, ao cheg ar do Norte (Nova York), foi acord ado de manhã
por p edre iros que trabalhavam na casa vizinha: Ei ! Auguste!
“E ra a Fran ça!”, dizia Degas, e aquele grito inopinado, ouv ido
tão longe de sua terra, emocionar a-o profundam ente.

14 . Guerra franco-prussiana [1870 -71 ] [n . e .].
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Era muito patriota, até mesm o chauvinista: Halév y criticou-o bastante po r isso, princ ipalm ente duran te o caso Dreyfus .
Quando fa lav a da bata lha de Tailleb ou rg,15 que adm irava
muito, dizia, en tre ou tras coisas: “ O azul do casaco de São Luís
é a Fran ça!!!”.
Léon Bru nschvicg contou-me que, quando jovem estudante
de filosof ia, enco ntrou Degas, na ru e de Douai, na casa de L udovic Halévy, e foi aprese ntad o a ele.
Degas, qu ando soube que estava falando com um meta fí
sico, puxou-o pa ra pert o de uma janela, e d isse-lhe vivam ente:
“Vejamos, meu jove m. Voc ê pod eria me ex plica r esse Spinoza
em cinco minutos ?”.
Creio que essa pergunta surpreendente dá o que pensar.
Talvez não fosse totalmente antifilosófico, nem desp rovid o de
conseqüências interessantes, div idir todos os conhec imento s
em duas classes, os qu e podem ser e xplicados em cinco minu
tos e os outros...
Bru nsch vicg não me contou o que respond eu a Degas j unto
àquela janela fatal; mas se eu estivesse em seu lugar, teri a pe
dido a Degas que me explicas se, em cinco minutos, a pintura .
Sobre as co rrid as de cavalo, eis uma histó ria que e le gos
tava de contar:

15. Quadro de Delacroix A batalha de Taille bourg vencida p or São Luís , 1837,
Gale ria das Batalh as, Versalhes [n . e .].
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Ele havia tomado o trem para ir a um hipódromo de su
búrbio, onde tinha a intenção de desenhar pernas de cavalo.
Eim seu compartimento, encontravam-se diversos indiví
duo s de aspect o meio suspeito que começaram a jogar cartas
e,, naturalmente, convidaram -no a pa rtic ipa r do jog o. D egas
recu sou , dizendo qu e não jogava. “O que o senho r vai f azer
na s co rrid as de cavalo, se não joga?” , retr uc ara m com um ar
aimeaçador. Degas, que não e stav a se sen tindo bem com o as
pecto que as coisas iam tomando, disse-lhes, apostando com
aud ácia, e estampando um so rris o cheio de subentendido s inquiietantes: “Vocês ficariam muito espa ntad os se eu contasse
o que venho fazer aqui!”. Os outros, achando que ele era da
polícia, nã o d isser am um a palav ra, e escaparam rapidamente
na prim eira para da.
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OUTROS “CHISTES”

Sobre um a rtista cu ja auste ridad e (estética) parecia-l he com
sucesso,
binar com as condições mundanas e políticas do
Degas dizi a:
—Ma is um desses erm itões que sab em o ho rário dos trens.
Sobre outro que, por volta de 1885, fazia 0 público dos Salões
aceitar e experim entar um modernismo bem temperado e d e se
gunda ou terce ira mão: “Ele and a com nossas próp ria s pe rnas”.
Degas co nversa va de bom grado com suas m odelos.
Estas desempenhavam, no univers o da pintura, um papel
que ia além de oferecer suas formas para a análise do olhar.
Algumas, como insetos em um jardim, esvoaçam de flor em flor,
fecun dam e fazem, ao ac aso, cruzam entos de espécies, levando
de ateliê para ateliê conversa s e julgamentos, semeando na ore 
lha de um a piada ou vida no ateliê d o outro.
Uma delas conta um dia a Degas que Boug uereau, invejoso do
banquete que seria oferecido a Puvis de Chavann es, exclamara
furiosa men te: “M as alguém fez um ban quete pa ra Rafael?...”
Degas não deixou esca par a caricatura.
Degas tinha um fraco po r Forain.
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Fora in dizia “s eu D’gas”, como Degas dizia “ senh or Ingre s”.
Lançavam um ao outro zombarias terríveis.
Quando Forain co nstru iu pa ra si um a mans ão, mandou
instalar um telefone, na época ainda pouco comum. Quis usá-lo prim eiro p ara im pressio nar Degas . Convid a-o para jan tar e
pede a um amigo que t elefone na hora da refeição. Apó s tro car
algum as pa lav ras , Forain volta à me sa... Degas lhe di z: “É iss o
o telefone?... Tocam o sinete, e voc ê aco rre”.

126

REFLEXÕES SOBRE A PAISAGEM
E MUITAS OUTRAS COISAS

A paisagem foi inicialmente um fundo campestre sobre o qual
aconteci a alguma coisa. Creio qu e os Holandes es foram os pr i
meiros a se inte res sar pela paisagem em si mesma , ou pel as
belas vacas que nelas expunham.
Entre os Italianos e entre nós, ela adquire a importância de um ce
nário. Poussin e Claude Lorrain a ordenam e compõem de form a
magnífica. O local canta: ele é para anatureza o que a ópera é para
a vida comum. Usam-se a árvo re, o bosque, águas, montes e fáb ri
cas com uma liberdade totalmente ornamental ou teatral. Todavia,
fazem-se estudos muito exatos e perfeitamente comparáv eis àque
les que se farão um século depois. Chega-se ao extremo da fantasia.
A carreira da paisagem imaginária completa-se nos papéis
de par ede e nas toiles de Jou y .16A verdade entr a em ação.

16. Tecido srcinário da cidade de Jouy-en-Josas, na França, onde, na Maison
Oberkampt, fundada em 1760, foram feitas as primeiras telas de linho ou al
godão, estampadas com paisagens campestres insp iradas na pintura da época.
O termo passou a designar esse tipo de estampa [n . e .].
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Surgem paisagistas muito importantes que, de início, man
têm a preocupa ção de compor su as obra s; escolhem, eliminam,
ajustam; mas, aos poucos, entram em um corpo a corpo com a
natureza em si.
Trabalh am cada vez menos no ateli ê; cada vez mais nos cam
pos. Lutam contra a própria solidez ou fluidez das coisas; al
guns atacam a luz, querem captar a hora, o ins tante; sub stituir
as form as finitas por um invó lucro de reflexos, de elementos
do espectro sutilmente dosados.
Outros, ao con trário, constroem o que veem.
Foi ass im que o i nteresse da paisagem se des locou pr og re s
sivamente. De acessór io de um a ação, mais ou menos coman
dado por ela, tornou-se lu gar de ma ravilh as, sítio de devaneio,
pra ze r dos olhos dis traídos. .. Depois, a impressão vence: M atéria ou Luz dominam.
Observa-se então que o domínio da pintu ra foi in vadido em
pouc os ano s pelas im agen s de um mundo sem homens. O mar,
a floresta, os campos em e stado desé rtico satisfazem a maior ia

dos olhos. Seguem-se muitas co nseqüên cias notáveis.
Sendo a árvore e os terrenos muito menos familiar es para nós
do que os animais, a arbitra riedade aumenta na arte, as simplif i
cações, mesmo grosseiras, tornam-se habituais. Ficaríamos choca
dos se uma pe rna ou um braço fossem figu rados como se faz com
um ramo de árvo re. Distinguimos muito m al entre o possível e o
impossível em termos de formas minerais ou vegetais. A paisagem
oferece portan to muitas facilidades. Todos começaram a pintar.
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Outro reflexo: a figura hum ana, outror a objet o de um tra
tamento espec ial —a ponto de a anatomia ter sido introduzida,
desde Leonardo, entre os conhecimentos necessários a um
art ista —, viu-s e a ssim ilad a a um objet o qualq uer: o brilh o, a
text ura da pele fa zem d esdenh ar a modulação das form as; toda
exp ressã o d esaparece dos rostos, t oda i ntenção está ausent e
deles. E o retrato entra em deca dênc ia.
Por fim, o desenvolvi mento da paisage m parece claramente
coincidir com uma dim inuiç ão singularmente ma rcada da parte
intelectual da arte.
O pintor já não tem mais tanto o que racio cinar. Não que não
possamos e ncon trar muitos que especulam sobre a estética e a
técnica d e sua profissão: mas cre io que pouquíssimos calculam
determinada obra que desejam fazer. Nada os obr iga a isso, visto
que tudo se rest ring e à paisag em ou à naturezamorta, que, por
sua vez , foram r eduzidas a um divertimento de interesse local.
Não é mais a época e m que um ar tista não achav a que estava
perdendo seu tempo ao meditar, por exemplo, sobre os mo
vimentos ou as atitudes próprias às mulheres, aos velhos, às
crianças, escrevendo suas o bserv ações antes de fixá-las e m sua
mente. Não estou dizendo que nã o seja possí vel p assar sem elas.
Estou dizendo que a grande arte não dispensa inutilid ades dessa
espécie, e estou dizendo que existe um a grande arte. V oltare i
talvez a fala r sobre isso mais adiante .
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Tudo o que ac abo d e expo r na ordem da pin tur a encon tra na
orde m das Letras uma m aravilhosa simili tude: a invasão da
Literatura pela descrição foi pa ralela à da Pintura pela pais agem; po ssui o mesmo sentido que esta e a mesma conseqüência.
Em ambos os casos, o sucesso deveu-se à inte rvenção de gr an
des artistas, e levou identicament e a certa “capitis diminutio” .
Uma descrição compõ e-se de fras es que se pod em, em geral,
perm utar: posso descreve r este quarto com uma sér ie de pro 
posições cu ja ordem é mais ou menos ind iferente . O olha r vaga
como quer. Nada mais natural, nada mais verdadeiro, do que
essa vadiagem , pois... a verd ade é o acaso...
Mas, se essa latitude, e o hábito de facilida de que comporta,
chega a se r dom inante nas obras, pouco a pouco des enco raja
os escritores a us ar suas faculdades abstrat as, assim co mo re
duz no leitor a necessidade da mínima atenção, para seduzilo
soment e com os efeitos instantâneos, com a retóric a do choque...
Esse modo de criar, legítimo em princípio e ao qual se de
vem tantas belas coisas, leva, como o abuso da paisagem, à
dim inuiçã o da parte intelectual da arte.
Aqui, mais de um irá exclamar que pouco importa! Quanto
a mim, creio que im port a de fato que a obra de arte seja a ob ra
de um homem completo.
Mas, como é possív el que se atr ibu ísse o utro ra tamanha im
portância ao que hoje é considerado tão naturalmente como
irre leva nte? Um amador , um conhecedo r da arte do tempo de
Júlio ii ou de Luís x iv ficaria muito espantado se lhe contassem
13 0

que quase tu do o que el e consid erav a ess encial na p intu ra é
hoje não somente negligenciado como está radicalmente au
sente das preocupaçõe s do pin tor e das exigê ncia s do púb lico.
Até mesmo que, quanto mais esse público é refinado, mais ele
é avançado, ou seja distante dos antigos ideais dos quais estou
falando . Mas é do homem total que estamos nos distanciando
assim. O homem completo está morrendo.

ARTE MODERNA E GRANDE ARTE

A arte moderna tende a explorar quase exclusivamente a sensi
bilidade sensorial, em preju ízo da sensibilidade g eral ou afetiva,
e de nossas facu ldades de construção, de adição das durações e
de transform ações pela mente. Sabe maravilhosam ente bem des
pertar a atenção e usa todos os m odos para estimulá-la: intensidades, contrastes, enigmas, surpresas. Captura, por vezes, pela
sutileza de seus meios ou pela audácia da execução, algumas
presas muito preciosas: estados muito complexos ou muito efê
meros, valores irracionais, sensaçõe s em estado nascente, res
sonâncias, correspondências, pressentimentos de uma profu n
didade inst ável... Mas nós pagamos essas vantag ens.
Quer se trate de política, economi a, modos de viver, diverti 
mentos, movimento, observ o que o modo de ser da modernidade
é exatamente o de uma intoxicação. Precisamos aumentar a dose,
ou trocar de veneno. E ssa é a lei.
Cada vez mais adiante, cada vez mais intenso, cada vez
maior, cada vez mais rápido, e sempre mais novo, essas são as
exigências, que correspond em necessaria men te a certo endu
recimento da sensibilidade. Precisamos, para sentir que es
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tamos vivo s, de uma intensida de cada vez m aior dos agentes
físicos e de diversão perpétua... Todo o papel que era desem
penhado, na arte de outrora, p elas cons ideraçõ es de duração
foi praticamente abolido. Creio que ninguém faz nada hoje
para se r apre ciado d aqui a duzento s anos. O céu, o in fer no e
a posterid ade p erderam muito na opinião públic a. Aliá s, não
temos mais tempo de pre ve r e aprender...
O que chamo de “Grande A rte” é simplesme nte a art e que exige
que todas as facu ldade s de um homem sejam ut ilizad as n ela, e
cujas obras sejam tais que todas as fac uld ad es de outro sejam
invocadas e se interesse m po r entendê- las...
O que há de mais admirável do que a passagem do arbitrário
para o necessário, que é o ato soberano do artista, pres sionad o
por u ma necessidade, tã o forte e tão insistente quanto a neces
sidade de faze r amor? Nada mais belo do que a vontade extrema,
a sensibilidade extrem a e a ciência (a verd ad eira, aquela qu e
criamos, ou recr iam os p ara nós), juntas, e obt endo, por algum a
duração, essa troca entre o fim e os meios, o acaso e a escolha, a
substâ ncia e o acidente, a pre vis ão e a oport unida de, a matéria
e a form a, a potên cia e a resistê ncia , que, semelhante à ardente,
à estranha, à est reita luta dos sexos, co mpõe todas essas e ner
gias da vida humana, exacerba-as um a com a outr a, e cria.
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ESCORÇO DA PINTURA

Se determina da pin tura convém a uma época, a época seguinte
vê nessa conveniência uma convenção.
O tempo (que sup ort a tudo em matéria de expli cações) faz
pa rece r convencional o que parecia na tureza e necess idade .
O Demô nio da mud ançapelamudança é o verda deiro p ai
de muitas coisas...
Ele nos lanç a do belo pa ra o verdadeiro, do verdadeiro pa ra o
puro, do puro para o absurdo, do absurdo para o tedioso.
Ele canta de século em século sua grande á ria da Invocação
à Natureza, pelo menos um a vez a cada ce m anos. Mas nunca é
a mesma
Natureza.
Isso sem
pre causa alguma impressão. Mas, assim que e le
vê alguma multidão a sua volta, eis que se esquiva, se trans
form a e vem m urm ura r dentro d o grupo. S opra aqui e ali no s
ouvid os que a Natureza, també m, é uma convenção. Começ a
opondo impression ismo e realis mo. Su gere que não há objetos,
que é preciso proibir-se a exp ress ar m ais do que as pr op rie 

dades da retina.. . Tudo com eça a vib rar.
Mal a luz foi laboriosame nte reco nstituída nas telas, ele d e
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imedi ato se queixa de qu e ela devora as form as, que nada há
neste mundo cromático além de fantasm as, de folhage ns borboleteantes , de poças secas, de sombra s de constr uções, e aliás,
poucos seres vivo s. Então , de não sei que res erv a, tão profun da
que as mai s velhas velh aria s que dela sae m surg em como nov i
dades, ele tira um a esfera, um cone e um cilindro; e finalme nte
um cubo, que deixav a para a melhor parte.
Ele propõe tudo construir com esses sólidos, ou brinquedos
de crianças geômetras. O universo do pintor torna-se passí
vel de expressão em poliedros e corpos redondos. Não há seio,
coxa, bochecha , cavalo ou vac a que não se possa c on str uir com
esses elementos duros. Disso resultam nus t er rív eis . O amor,
sem dúvida, foge d esses blocos cujos ân gulos o assustam.
É com isso que contav a esse Demônio qu e, sorra teiram ente,
se volta pa ra o Guido e para o Alban o17: as Graça s e as N infas,
as ternas M adonas em leite de amêndoa, a s Vênus suav emente
palpáveis, que acreditávamos distantes, no infinito, parecem já
sur gir no hori zonte do possível da pintura.

17. Referência aos pintores italianos Guido Reni e Francesco Albano [n . e .].
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ROMANTISMO

Há coexistências m aravilhosas, que pode mos com parar com
acordes dissonantes, ainda enriquecidos por saborosas dife
renç as de timbre.
Degas e Re noir; M onet e Cézanne; c omo exis tia V erlaine
e Mallarm é...
A riqueza daquela época em Paris!... A quantidade de inven
ções em pintura e poesia entre 1860 e 1890!... Vimos 0 fim daquele
belo concerto de homens e de ideias. Direi m eu sentimento?
Aquele período de trin ta anos parecerá mais feliz e mais
imp ortan te do qu e aquele que, d e 1825 a 1855, com preende 0
famoso romantismo.
É que quase todos os “Românticos” estavam envenenados
por lendas e pela história, que eram para eles tão indiferen
tes no fundo, quanto eram excitantes ou sedutoras por fora.
Os maiores dentre eles arrastam armaduras, caparazões, rosá
rio s e nar gu ilés, tod o um vão material de teatro e carnaval, e
uma coleção de ídolos, de almas absurdas e ingenuamente ex
cessiv as, que atribuí am a si mesmos e aqueciam com o podiam.
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Um verdad eiro Romântico é acima de tudo um ator. A simu 
lação, o exagero (que é simulação pela intensidade da expressão),
a facilidade, em que ca em todos os qu e visam apenas pr odu zir
sensações imediatas, são os vícios desse momento d as artes.
É notável que as pessoas dentre aquelas cuja glória, um sé
culo quase trans corr ido, não extenu ou, sejam també m as mes
mas nas quais a vontade de t rabalho, a pa ixão p elo ofício em si, o
desejo de adqu irir um a ciência de seus meios cada vez mais só
lida e sutil não tenham sido virtudes negligenc iadas nem sacri fi
cadas aos err os de seu tempo. Hugo, Delacroix , são testemunhos
disso. Quanto mais cam inham, mais sabem, e sabem que sabem.
Os ver sos feitos por Hugo aos setenta ano s soterram todos
aqueles que el e fizer a no resto de sua vida.
Em outros , ao contrário, o melhor perten ce aos prim eiros
tempos. É também fru to do pri meir o imp ulso.
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O DESENHO NÃO É A FORMA..

Degas gostava d e falar sobre pintu ra e não supo rtava que se
fala sse sobre el a.
Não supo rtava isso nem um pouco da parte dos homens
de letr as. Tin ha co mo questão de ho nra im por-lhes silêncio.
Mantinha de re se rv a para eles não lembro mais que aforismo
de Proud hon sobre a “gente de letra s”...
Como eu não escrevesse, e ele repetisse com muita fre
qu ência o tal aforism o, eu não ficava choc ado. Ao co ntrário,
divertia-me fazendo -o enfu rece r-se com facilidade.
Dizia- lhe: “Mas, a final, o que você entend e po r Desenho?”.
Ele respon dia com seu c élebre axiom a: “O Desenho não é
a for ma, é a maneira de ve r a form a”.
Nesse ponto des aba va a tempestade.
Eu murm urav a: “Não entendo” , num tom q ue su ge ria cla
ramente que a exp ress ão p arecia-me vã e insignifi cante.
Imedi atament e ele gritava. Eu o ouvia be rra r que eu nã o
enten dia nada, que me m etia em coisas que não eram da mi
nha alçada...
Ambos tínhamos razão. A expressão tem o senti do que s e
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lhe queira dar, e é verdad e que eu não tinha nenhum
cimento para discuti- la.

conhe

Eu intu ía bastante bem o sentido do que ele qu eria dizer. Degas
opunha o q ue chamava d e “pôr no lug ar ”, ou sej a, a rep re sen 
tação fide dign a dos objet os, ao que ch am ava de “desen ho”, ou
seja, a alteração par ticu lar que o modo de ver e execu tar de um
artista impõe a essa repre sentaç ão exata, aquela que o uso da
câmara clara daria, por exemp lo.
Esse tipo de erro pessoal faz co m que o trabalho de re pre 
sen tar as coisas com o traço e as sombras po ssa se r uma arte.
A câmara clara, que tomo para defin ir o ‘‘pô r no lugar", per
mitiria com eçar o trabalho por um ponto qualquer, at é mesmo
não olhar pa ra o conjun to, não pro cu rar relações entre as li 
nhas ou a s sup erfí cie s; não agir sobre a coisa vista para trans
form á-la em coi sa vivida, em ação de alguém.
Ora, existem desen histas, cujo m érito não se deve negar,
que possuem a precisão, a igualdade e a verd ade da câmara
clara. Possuem igualmente sua frieza, e quanto mais próxi
mos estivere m da perfeiçã o de seu tra balho, menos po dere 
mos difer en ciar sua obra da de out ro. Acontece o con trário
com os artistas. O va lo r do artista está em certa s desigualdades de mesmo sen tido ou de mesm a tendência, que reve lam ao
mesmo te mpo, em uma fi gura, um a cena ou um a paisagem, a
facilidade, as vontades, as exigências, o poder de transposição
e de reconstituição de alguém. Nada disso pode ser encon140

trado nas coisas; e não hav erá nun ca o mesmo em dois i nd i
víd uos diferentes.
O “modo d e v e r” do qual falav a Degas deve portan to ser
entendi
do de
ber,
qu erer..
. form a ampla e incluir: modo de ser, poder, saEle repetia muitas vezes esta fra se que encontrara, creio, em
Zola, e Zola em Bacon, e que define a Arte: Homo additus naturae.
Resta apenas a trib uir um sentido a ca da um desses term os...

RECORDAÇÕES DE BERTHE MORISOT
SOBRE DEGAS

Eis algu mas o bserv ações de Degas, feitas à mesa de Berthe Mo riso t e anotadas p or ela em uma c ade rneta 18.
Degas disse que o estudo da natureza era insignificante, já que
a pintura é uma arte de convenção, e que valia infinitamen
te mais a pena aprender a desenhar segundo Holbein; que o
próprio Édouard,19 embora se orgulhasse de copiar servil
mente a natureza, era o pintor mais amaneirado do mundo,
pois nunca dava uma pincelada sem pensar nos mestres, não
fazia unhas nas mãos, por exemplo, porque Frans Hals não as
desenhava. [Pareceme que Degas comete um erro aqui. Hals desenha unhas, até mesmo em Descartes.]20
(Durante um jantar, com Mallarmé): A Arte é o falso! e ele
explica como um artista só é um artista em poucos momentos,
18. Informação da senhora Ernest Rouart.
19. Édouard Manet.
20. Quadro de Frans Hals,Retrato de R ené Descartes, c. 1649, Musée du Louvre,
Paris [n . e .].
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por um es forço de vontade. Os objetos têm o mesmo aspec
to para todos...
Degas disse: “o alaranjado colore, o verde neutraliza, o
violeta
criaaconselhara
sombra”. a Charpentier que fizesse, na épo
Degas
ca da passagem do ano, uma edição do Bonheur des Dames
acompanhada de amostras de tecidos e passamanarias. Mas
Charpentier não entendeu. Ele (Degas) professa pelo caráter
tão humano da jovem vendedora de loja a mais viva admira
ção. Segundo ele, Zola só criou a Obra para provar a grande
superioridade do homem de letras sobre o artista; o infeliz
pintor morre por causa de sua tentativa de nu na vida rea l.
Encontrando-se um dia em uma das extremidades de
uma mesa em que Goncourt, Zola e Daudet falavam de seus
assuntos, Degas permanecia silencioso. “Ora bem!" disse-lhe
Daudet, “o senhor está nos desprezando!” “Desprezo-os como
pintor”, respondeu.
Degas lembra de um chiste de Édouard Manet ao lhe apresen
tar P. Alexis:
—Ele faz cafés de observação direta!

14 4

A LINGUAGEM DAS ARTES

Degas defendia a linguagem de sua arte.
Essa linguagem, como a de qualquer arte, não é um modelo de
precisão: ba sta para os artis tas que eles se entendam o suficiente
para não se entenderem. O mesmo acontece com os filósofos.
Degas apre cia va o jargão dos pintores, devido a certo gost o
pelos arcanos. Via na pintura uma disciplina toda especial,
mistérios, um esoterism o técni co; e não lhe desagra dava que
um vocabulário —do qual a pr ática , su as necessidades e as re 
flexões que el a engend ra são as única s a oferecer a chave —afas
tasse o profano e, d e form a singu lar, o indiscreto das Letras...
Nada mais tradicional do que esconder o que se sabe pre
cioso. Meu em inente col ega das Inscrições, Ale xa nd re Moret,
conta-nos que, no Egito, “todo ofício ou função podia ser se
creto fora de seus pró prio s mem bros”.
De início, só vejo van tag en s ne sse ciúm e que se o põe ao de
sejo que t odos têm de fala r sobre tu do. Ningu ém se pergunta ,
quando uma opinião vem a seus lábios à pr im eir a vista do que
quer que s eja: “Se eu tivesse p rati cado extensam ente nessa
ordem, refletido vin te anos sobre isso, estudado as obras que
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tratam disso, eu teria o mes mo sentimento? Eu jul ga ria este li
vro, este quadro, esta política, como estou fazendo, à prim eira
impressão, no instante imediat o? Quanto vale minha rapid ez?”
Mas, para que uma linguagem pa rticula r e al go velada
sirv a apenas para um bo m uso, se ria preciso que s e limitasse
a des ignar o que pertenc e apenas e precisam ente ao pró pr io
ex ercício da arte. Não é o que acontece. A ling ua ge m do país
das A rte s é turv ad a com toda uma m etafísica qu e se mescla
de maneira muito íntima às puras noções da prática. En
quanto estas são claras e estáveis po r si mesmas, e designam
propriedad es ou procedimentos sensíve is e comunicávei s, a
parte m etafísica deriv a do sent imento, de diversa s aproximações im em oriais, da moda e d a contra-moda, e gera um tipo
de debat e que nada pode resolver. Existem muitas pala vra s
como que encarreg ada s da transm issão do vago , de époc a
pa ra época...
Reconhec emos, a o contrário, os problemas re ais p or esse
cará ter segundo o qual alguma ex per iên cia os termina, ou, ao
menos, pode terminá-los. E reconhecem os as noções úte is pelo
seguint e: elas permitem exp ress ar esses problemas rea is com
toda precisão.
O que há de mais belo e mais pos itivo do que a lingu agem da
marinha ou a da grande arte da caça? Esta, por exemplo, contém
apenas p alav ras que designam o q ue se pod e ver e fazer em ter
mos de caça, tudo o que é necessário para nomear exatam ente os
conhecimentos de um animal de caça, os rastros e vestígios que
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deixa par a trás, até perm itir a descrição de seus odores, qu e de
vem ser farejados e levados no fundo do chapéu ou no pavilhão
da trompa. Mas não há nada nesse nobre vocabulário, assim como
tampouco
dos marinh
que convide
in sensivelm
ente
o es
pírito parano
a mais
remotaeiros,
metafísica
, pois trata-se
apenas,
nessas
artes, de atingir a execução mais rápida e segura, nas circu nstân
cias mais diversas. Sabe-se o que se quer.
Tais linguagens tendem a expressar exatamente o menor
detalhe, enquanto a das grandes artes sempre puxa para in
certezas etern as e ambigüidades inv encíveis. Discut e-se ainda
como se, até o presen te momento , ninguém tiv esse nunca pin 
tado, desenhado ou escrito. O estilo, a forma, a Natureza, a Vida
e outros nomes de possibilid ades de erro vêm brin ca r com as
mentes e formar adiante delas uma infinidade de combinações
vãs e estimulantes, enquanto não se pode entender nem ler nada
de prec iso sobre o que é. Nunca vi nada de certo e ordenado so
bre o desenho, por exemplo, que é ante s de mais nada uma art e
complexa, cuja a nálise óptica e motora não foi re alizada, nem
mesmo iniciada, a meu conhecimento.
Se tivesse e xistido, a célebre ex pres são de Dega s, “o modo
de ver a form a”, ter ia sido complet amente diferente: teria ex
plicado o que ele queria dizer, e não o sentido que cada um
pode atribuir-lhe.
Mas eis a pior conseqüência da
impureza da l inguagem
das grandes artes: ela leva a não se saber mais o que se quer.
Nada mais espantoso d o que certos comen tários ou pro gr a
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mas de artistas, carre gad os de filosofia, de con sideraçõ es às
vezes matemáticas e frequentem ente in gênuas, invocadas
com vista s a pre pa rar para o entendim ento de suas o bras e
a dispor o públic o para sup ortar sua visão. M as, a o contrá
rio, a visão, nas artes, deve po r si só introd uzir a fruiçã o e, se
hou ver algum a idei a a suge rir, conduzir a ela po r suas p er
cepç ões . Um pintor d eve ria sempre pe nsa r em pin tar pa ra
alguém que não tives se a faculdade da lingua gem articulada.. .
Não devemos e squec er que uma c oisa muito bela nos de ixa
mudos de admiração...
Aí está o que se deve querer produzir, e que não deve ser
confun dido com o mutismo do estupor. Este é o grande negó 
cio de muitos moderno s. Ele não disce rne os tipos de surpre sa.
Exis te uma s urp res a, renov ada a cada o lhar, e que se faz tanto
mais ind efinível e sensível quan to mais profundam ente se exa 
mina e se fa m ilia riz a com a obra. É a boa su rpre sa . Quanto à
outra, resu lta ape nas do choque que rompe uma convenção ou
um hábito e se red uz a esse choque. Basta , para amp liar o cho
que, reso lve r m udar de convenção ou de hábi to.
Voltando à questão tão in te ressante da linguagem espe
cializada, não posso deixar de lembrar o leitor, já que ficou
entendido qu e me apro xim arei n estas páginas de tudo o que
tive r vontade de me apr oximar, que o s povos prim itivos ou
selvagens, entre os quais as faculdades de observação estão
para as nossas assim como o olfato do cão está para o do ho
mem, desenvolvem seu vocabulário segundo a quantidade
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de nuanças que percebem no estado das coisas ou dos seres.
O falecid o cien tista sueco Nordenskjõld, que explo rou , há três
ou quatro anos, a reg ião do Panamá, conta que os índios cuna s,
que habit am aquel e país, possuem n omes para a diversidad e
das dobras das folhas segun do a hora e o vento, e que possu em
nada men os do que quatorze verbos para designar os qu atorz e
movimentos da cabeça do jacaré.

Será que os pintores possuem tanto s termos p ara todos o s
modos de segu rar e ma neja r o pincel, ou então pa ra todos os mo
dos de inte rven ção do olho em seu trabalho? Tenho dúvida s;
mas nã o duvido que se es pantem e até mesmo riam às ga rg a
lhadas dessa obse rvação que fiz tão ing ênu a quanto pude.
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QUESTÕES DE ÉPOCAS

Degas despre zava aqueles a qu em chamava de “pensadore s”.
Os reform ado res, os racion alistas, os homens “d e justiça
e ver da de ”, os abstratores, os crítico s de arte.. . Essa s pessoas
tão séria s lhe exace rbava m a vivacidad e, a elegância, o desej o
de não se r engana do, toda a sua natureza, que un ia um sen ti
mento quase trágico so bre a difi culdade e o ri go r de sua arte
a certa traqu inagem e uma tendênci a pe rve rsa de perceber o
ridíc ulo e a tolice do s ideais alheios.
Não longe dos “pensadores” (era preciso ouvi-lo articular
essa pal av ra pesada e triste), ele colo cava de bom grado os “a r
quiteto s”... Colocava-os no “últim o degr au da so cieda de”...
Atribuía aos pensadores e aos arquitetos os maiores males
que atingem nossa época. Vimos aliás naquele tempo (por volt a
de 1890) pronunc iar-se em algumas mentes d istintas um senti
mento de reação contra a modernidade e seus teóricos. S urgiu um
positivism o em pírico que, longe d e pa rti r como 0 outro de uma
tabula rasa, invocou a experiên cia, não a dos laboratórios, mas,
mais p ura e simplesmente, a dos séculos. Voltou-se a falar das ca
tedrais, de Poussin e de Racine . Houve uma paixã o pelo artesão
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da Idade Média, e alguns pintores ou escultores vestiram-se como
ele. O nometradição foi pronu nciado. Algun s foram levados por
seu zelo pelo passado até ao pé dos altares que haviam tanto neg li
genciado desde a infância; muitos, até o claustro. Outros perma
neceram pagãos, colhendo na tradição apenas o que lhes agradava.
Vários que conheci, de alma inteiramente anarquista, colocavam
Luís x iv acima de tudo.
Esquecia m que uma tradiçã o só existe para ser inconsci ente
e que não suporta se r interrom pida. Uma continuidade inse nsí
vel faz parte de sua essência. “Retomar, reatar um a tradição”
é uma expre ssão de simula ção. A coroação de Carlos x p arece u
necessa riame nte m ais cômic a do q ue augusta. Quando uma
tradição se propõe na ment e como tal, pa ssa a ser apenas um
modo de ser ou de agi r que se coloca entre ou tros, e que está ex 
posto à crític a de seu val or p róp rio como os outros. Acontece
que se deva proce de r a tais exames, e que s e seja obrigad o à
delic ada análise que distin gu irá pa ra nós, no que resta de um
passado, o q ue merece se r respe itado do qu e exige ser d eixado
de lado. Não é semp re muito fácil sep ara r a sujeira da pátina...
É muito natu ral que os artistas de hoje olhe m para o utros
tempos que imaginam melhores. O futuro lh es promete apena s
coisas fun estas. Sua época de ouro foi a dos grandes caprich os
pesso ais e da confiança na duração, quer se trate da duração de
um regim e, de uma fam ília, de uma crença ou da fa ma.
Mas, não há mais ninguém... Não há mai s monarcas, gra n
des bispo s, s enh ores todo-poderosos que tenham o po der de
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mand ar con struir palácios, jardins, igrejas, túmulos, joi as ou
móveis, monument os de orgulho, arrepen dim ento ou prazer,
tão preciosos, tão srcinais... pois não há mais srcin
ais, ho 
mens volun tarioso s que só prestam contas a si mes mos. Res
tam apenas as massas; mandatários e comissões. Percebo de
fato, aqui e ali , dois ou trê s homens capaz es de arrasta r povos,
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mas eles s ó podem querer o que conseguem s ug erir ou intimar
que a multidão queira.
Os tipos são cada vez mais raros; os homens b iza rro s e sin
gula res desaparecem; são trancados, aliás, mal são percebidos,
nos asilos atuais onde o s psiquiatras faze m deles belos liv ros .
Alguns bilionários da Am érica tentaram brincar de Médici,
mas às cegas, ou seja: bem aconselhados!...
Agiam, aliás, movidos pelo efeito, dos jornais, dos museus,
do bem público...
Não pelo prazer.
Esta é a qu estão: a vo lúpia está m orrendo. N inguém mais
sabe fruir. Alcançamos a inte nsidade , a enor midade, a veloci
dade, as ações indiretas sobre os centros nervosos pelo cami
nho mais curto.
A arte, e até o amor, devem ceder frente a novas form as de
dissipação do tempo liv re e da supera bund ância vital; e essas
form as serão o que puderem ser...
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RECORDAÇÕES DE ERNEST ROUART

Eis algumas recordações muito preciosas que me são trazidas
por Ern est Rouart. A mente experim ental e as incertezas d e
nosso pinto r aparecem nelas d a forma mais viv a e mais di ve r
tida. Esse rel ato pode nos lev ar a faze r a seguinte p ergunta:
Um artista medíocre não ser ia p refe rív el, como mestre, a u m
grande artista? Devemos confessar que, em muitos casos, os
medíocres possuem m ais certezas do que os gran des; e isso é
quase uma definiçã o.
Degas não se contentava muito facilmente, e raro achava
que uma pint ura estivesse no ponto. Não que procurasse, em
outras obras além das suas de juventude, essa execução mi
nuciosa, esse acab amento, que outros pud eram ach ar ex ces
sivos, mas que contudo fizeram-no criar quadros notáveis e
muitas vezes obras-primas.
Para ficar satisfeito, aquilo de que precisava é que sua obra
fosse completa, não na perfeição dos detalhes, mas na impres
são de conjunto que ela daria; na construção, antes de tudo, e
na coordenação dos elementos diversos que a compunham, ou
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seja, nas relações co rretas das linhas do desenho, dos valores
e das cores entre si.
Atribuía um valor imenso à composição, ao arabesco geral
das linhas, depois ao aspecto da forma e do modelado, ao acen
to do desenho, como ele dizia. Nunca achava que tivesse ido
longe o bastante na expressão v igorosa de uma forma.
Num dia em que se encontrava comigo em uma exposição
na qual figurava um de seus pastéis, um nu que data va de vá
rios anos, disse-me após tê-lo examinado cuidadosamente:
“Está frouxo! falta acento!”. E apesar de tudo quanto pude di
zer para defend er aquele nu, que realmente era uma bela coi
sa, ele não quis demover-se de sua opinião.
Quando encontrava uma de suasobras, maisou menos antiga,
sempre tinha vontadede colocá-la de volta no cavalete e retocá-la.
Foi assim que, revendo constantemente na casa de meu
pai um pastel maravilhoso que este havia adquirido e do qual
gostava muito, Degas foi tomado de sua habitual e imperiosa
necessidade de retocar o quadro.
Voltava ao assunto incessantemente e, cansado, meu pai
acabou deixando que ele levasse o objeto. Nunca mais ovimos.
Meu pai sempre pedia notícias de seu querido pastel;
Degas respondia de forma a alongar o prazo, mas acabou ten
do de confessar seu crime; tinha demolido totalmente a obra
entregue a ele para um simples retoque.
Desespero de meu pai, que nunca se consolou por ter dei
xado destruir um objeto que tanto amava.
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Foi então que Degas, para compensar aquela perda, levou-lhe um dia as famosas Bailar inas na barra.
O cômico da coisa foi que, desde então, durante longos
anos, ouvimos Degas, ao passar em frente àquelas bailarinas,
dizer a meu pai: “Decididamente, esse regador é idiota, preci
so absolutamente retirá-lo!”.
Creio que tinha razão, e que a supressão daquele utensílio
só poderia melhorar o efeito do quadro. Mas meu pai, instruí
do pela experiência, jamais con sentiu em deixar que ele fizes
se essa nova tentativa.
Comentou-se até que a tela estava presa na parede com um
cadeado para que Degas não pudesse levá-la.
Isso é pura fantasia.
A necessidade de retomar uma coisa que considerava in
completa jamais o abandonou e, em sua casa, inúmeras eram
as telas que tinha a intenção de retocar, não as achando dignas
de deixar seu ateliê no estado em que se encontravam.
É por isso que temia tanto um leilão em massa de seu ate
liê, e é por isso que esse leilã o foi uma traição.
Outro exemplo dessa mania, eu diria dessa consciência
artística, muitas vezes fatal, reconheço, nos é dado pela aven
tura do importante quadro chamado Obalé da Fonte.
Nele se vê a senhorita Fiocre, bailarina, com seu figurino, os
pés descalços, à beira de uma lagoa, na qual, perto dela, um ca
valo bebe água. A composição é encantadora e imprevista, mas...
Degas enviara esse quadro para o Salão, não lembro mais
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em que ano. No dia dovernissage (na época não era uma pal a
vra à toa),21 ele olhava com muita ansiedade para sua tela, não
achando que fizesse um efeito muito bom. Ainda fresca (traba
lhara nela até o dia anterior), estava evidentemente cheia de
verniz, e parecia opaca.
Vendo então o vendedor de tintas que passava com seu pin
cel e seu pote de verniz: “Vamos! Vá em frente! Passe uma cama
da nela!”. A obra ganhou com essa operação? Não sei... Em todo
caso, ao voltar para o ateliê, certamente não agradou a seu au
tor, que mandou retirar o verniz para retrabalhá-la. Desastre!
Ao retirar o verniz, retirava-se naturalmente metade da tinta!
Para não destruir tudo, foi preciso deixar o trabalho inacabado.
A tela permaneceu tal e qual em um canto do ateliê durante anos.
Somente muito depois (entre 92 e 95), Degas, voltando a
encontrar esse quadro, pensou em trabalhá-lo novamente.
Chamou um restaurador (ainda não era amigo de Chialiva),
que, bem ou mal, retirou o que restava de verniz, e deu as indica
ções necessárias para executar os retoques e consertar os danos
causados. Degas ficou apenas meio satisfeito com o resultado.
Quando mandou-me copiar o Mantegna do Louvre, A Sabedoria vence os Vícios, tinha então ideias novas sobre o conhe-

21. Vernissage (envernizagem): o termo vem da aplicação de verniz que os pin
tores davam aos seus quadros na ocasião da inau guraçã o da exposição, como
última etapa antes da finalização das pinturas. Passou a significar a abertura
de uma mostra artística [n . e .].
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cimento dos antigos, e pretendia fazer com que eu executasse
essa cópia segundo uma técnica imaginada por ele e que lem
brava muito mais a dos Venezianos do que a de Mantegna.
Em suma, queria experimentar em diversas combina
ções os procedimentos que havia imaginado em sua mente
fértil, mas das quais não tinha muita certeza quanto a sua
realização material.
Percebi-o claramente durante a execução.
Diz-me primeiro: “Você vai me preparar isso em verde.
Deixaremos secar durante meses ao ar livre. Ticiano espera
va talvez um ano antes de retomar um quadro! Depois, sobre
essa preparação bem seca, vamos fazer uma veladura com
vermelho, e teremos a tonalidade desejada”.
Esboço meu quadro em terra verde, Degas vem me ver no
Louvre: “Mas isso não é verde! Isso é cinza! Faça-me isso em
verde-maçã!...”.
Pego então as cores mais vivas para encontrar um verde
que lhe convenha. Os visitantes do Louvre me acham louco.
“Como? Osenhor vê este quadro dessa cor?”, “Claro, não percebe
que ele é todo verde?”
Por fim, o esboço é terminado com muita dificuldade.
A composição é complicada e a distribuição de todas aquelas
figuras me dera muito trabalho.
Enquanto isso, Degas me dizia: “Mas você está demorando
para acabar, comecei uma cópia em casa, quase terminei o de
senho, venha ve r”.
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Vou até seu ateliê, e ele me mostra então uma tela que es
tava esboçando com pastel, em camaieu ,22a partir de uma fo
tografia. Na minha frente , cheio de ardor, fez alg uns acentos
em seu desenho. Aliás , deixou-o naqu ele estado.
Essa tela foi ao seu leilão com a atribuição: “Escola fran
cesa”. Voltei a encontrá-la após a guerra com um marchand
que pagara duzentos francos por ela. (Naquela época, eu
estava mobilizado em Chalons, e não pude acompanhar o
leilão.) O marchand reconhecera a obra de Degas, e, natural
mente, me fez paga r sensivelmente mais caro. (Tal como está,
é para mim uma preci osa recordação.)
Uma vez term inado meu esboço, o quadro foi tran sporta
do para a rue de Lisbonne para secar no pátio. Após três me
ses, foi levado de novo para o Louvre, e marcamos um encon
tro a fim de começar a aplicar a veladura.
Chego no dia combinado e, durante todo o dia, espero
Degas, que não aparece.
Não sabendo o que ele queria exatamente que eu fizesse,
não toquei na tela. No dia seguinte, volto para o Louvre para
esperá-lo novamente.
Por fim, eis que ele chega, caminhando com um passo
apressado, patinando sobre as tábuas do Louvre, e balan
çando, como um pássaro a suas asas, as largas mangas de
seu macfarlane.
22. Em vária s tonalidad es de uma só cor [n . e .].
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—Como! Você não fez nada!
—Mas eu o esperava...
Algum resmungo de sua parte e, da minha, um silêncio
um pouco embaraçado. Em s uma, ele que ria que eu começas
se a sofre r em minha tela, enquanto ele viria mais tarde dar
algumas indicações magistrais.
Mas, como eu nãotinha feito nada, era preciso pôr mãos à obra.
Pegamos um belo vermelho que espalhamos em veladura
sobre o verde da preparação a fim de obter os tons de carne.
Não funciona muito bem. Acrescentamos terra de Siena,
continuamos a tentar ainda por algum tempo. Finalmente, ele
me deixa, dizendo:
—Você vai colocar todos esses tons (os azuis, os vermelhos,
os amarelos), muito levemente, como na aquarela, para deixar
aparecer o que está embaixo, vai ficar muito bom.
Lutei como pude sobre aquela tela infeliz, e devo confessar
que o resultado não foi br ilhante . O excesso de veículo utiliza
do para a execução fez a tinta amarelar terri velmente.
A cópia de Carpaccio que eu fizera antes de forma menos
sistemática me parece melhor.
É preciso diz er que o srcin al, como técnica, aproxima-se
muito do que Degas tinha em mente. O Mantegna, pintado
com tinta a base de ovo, tem uma técnica completamente dife
rente, e creio que meu caro mestre cometeu um erro queren
do que eu o pintasse à maneira veneziana, ou, ao menos, de
uma maneira que acreditava ser assim.
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Afinal, apesar de tudo, essas diversas tentativas não me
foram inúteis, e creio te r aprendido muito.
No fim de sua vida, ele tinha se enamorado mais da cor, e
do efeito que se podia tirar dela. Tinha então sobre o colorido
e seu uso no quadro teorias que me expunha com gentileza,
mas que nem sempre eram fáceis de entender, e principal
mente de explicar ao discípulo que o escutava boquiaberto
(a parte de baixo em camaieu, as veladuras etc...).
Foi nessa época que executou esses pastéis tão ricos, e tão
brilhantes de cor. Infelizmente sua visão, enfraquecendo cada
vez mais, não permitiu que realizasse as grandes telas que es
boçava então e que permaneceram inacabadas.
Sua admiração pela cor e pela técnica dos antigos levava-o com frequência a fazer pesquisas nesse sentido e a desen
volver teorias e sistemas sobre a execução natural da pintura,
sobre a técnica, como ele dizia.
Essas ideias eram tão claras em sua mente quanto ele pre
tendia? Eu não ousaria afirmá-lo, embora ele se inscrevesse de
bom grado ao oposto da afirmação de Boileau: “0 que se con
cebe bem se enuncia claramente...” Esse era um de seus lemas,
mas voltava sempre a ele, dizendo que nada está mais errado.
Em todo caso, quando me fez fazer uma cópia de Mantegna
para exp erimentar suas novas ideias, vi claramente, durante
a execução, que ele não estava, uma vez em campo, tão certo
do que fazia quanto parecia ao falar. Nada mais natural, aliás,
nem mais humano. É lutando sobre a tela que um artista como
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ele consegue conciliar a teoria e a prática. Mas, para o aluno, é
outra história!
Ele era muito criativo, não só quanto à concepção de suas
obras,
como também
no que tocava
execução,de
aossuas
meios
de realizá-las.
Essa faculdade,
unidaa àsua
habilidade
mãos e ao gosto pela bricolagem, contribuiu em grande parte
para o apreço que sentia pela gravura, com a qual se divertia
muito. Nela também ele imaginara alguns procedimentos dos
quais teria certamente tirado um partido extraordinário se o
tivessem incentivado nesse caminho (do ponto de vista finan
ceiro, é claro).
—Se Rembrandt tives se conhecido a litografia - gostava
de dizer —Deus sabe o que teria feito com ela.
As duas grandes ideias de Degas, no que toca às relações entre
o Estado e as Belas-Artes eram:
—Primeiro, vincular o orçamento das Belas-Artes à Assis
tência Pública em vez de encher as praças públicas e os mu
seus de província com encomendas feitas aos artistas.
—Depois, fazer a Escola Politécnica participar do Prêmio
de Roma.23
23. Pr ix de Rome: concur so i nstituído em 1666 pela Acad émie Royale de Peinture et Sculpture de Paris para selecionar os estudantes que passariam um
período de 3 a 5 anos na Académie de France em Roma. Ao longo do século xix
foi 0 acontecimento mais importa nte da vida artístic a francesa. Degas foi um
dos artistas inscritos que não obtiveram 0 prêmio [n. e .].
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Na casa de meu pai, ele sempre fazia troça da Escola
Politécnica, tanto quanto podia, apesar dos muitos colegas da
Escola que lá se encontravam (artilheiros, sapadores etc...).
E minha mãe dizia-lhe baixi nho (ainda éramos crianças):
“Por favor, não fale muito mal da Escola Politéc nica na frente
de meus filhos”.
A maneira como voltou a encontrar Bonnat, que perdera de
vista havia muito tempo, é bastante divertida.
Indo para Cauterets fazer uma cura de águas, encontrou-se na imperial do ônibus ao lado de um senhor que o conhe
cia. Era Bonnat. Foi então que este lhe disse: “Degas, que
fim levou o retrato que você fez de mim algum tempo atrás?
Gostaria de tê-lo...”.
“Ainda está em meu ateliê, vou dá-lo com muito prazer.”
Após um momento de hesitação, Bonnat arriscou: “Mas você
não gosta do que eu faço!” (ele pensava sem dúvida em pro
por-lhe algo em troca). Degas, muito chateado, disse-lhe: “Ah!
Bonnat, o que você quer, atiramos cada qual por seu lado”. E a
coisa ficou por aí.
Mas a promessa de Degas não se realizou espontaneamente.
Foi preciso que meu pai, a pedido de Bonnat, pedisse o retrato,
e ainda com alguma insistência. Degas resolveu levá-lo um dia
para a rue de Lisbonne. Quis até mesmo que meu pai ficasse
com o retrato para si. Meu pai não fez nada disso, naturalmente.
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CREPÚSCULO E FIM

Naquele dia 25 de setemb ro de 1917, eu soube da morte de Degas.
Há anos não 0 víamos mais, após alguns outros anos du
rante os quais o encon trávamo s semp re mais selvagem, mais
absoluto e insuportável.
Terá ti do con sciência de que e stávam os em gu erra ? O si
nistro e longo crepúsculo de sua vida se encerra, antes que se
perceba m os sinais do fim da imensa e vã batalha.
Morr e tendo viv ido demais , pois mo rre depois de sua luz .
O começo de sua lenta diminuição fo i marcado pelo en fraq ue
cimento mais pron unciado da visão . O trabalho, pouco a pouco,
tornou-se impossível para ele, e sua razão de viv er esvaiu-s e
antes de sua vida. Uma das últimas obras que fez foi seu retrato
com barba branca, arr epia da e curta, e co m boné. Mostrava- o
e dizia: “Pareço um cach orr o”.
Mas suas mãos ainda buscavam formas. Ele tateava os
objetos; co mo o sentido do toque era n ele cada vez m ais do
minante, costumava descrever usando os termos do tato;
elogiava um quadro declarando: “É plano como a
bela pin 
tura”, e os gestos de sua mão figuravam essa planeza que o
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encantava. Alternan do a palma e o dorso da mã o, passav a e
rep assa va sobre um p lano ideal , alisando- o e acarici ando-o
como se tivesse um pincel suave. Quando um de seus velhos
amigos morreu, pediu pa ra ser levad o junto do cadáver e quis
apalpa r seu rosto.
Os olhos perdidos, que tinham trabalha do tanto; a mente
entre a ausência e o desespero; as manias e repetições multi
plicadas; silênci os te rrív eis que terminam com um horr ível “só
penso na mo rte”, nada m ais trist e do que a degradaçã o de tão
nobre existênc ia pela id ade. Um assu stado r têteàtête ocupa-o,
substitui nele a viv a d iversidad e das ideias, do s desejos, do s
projetos do grande artista.
Não se pode deixar de pensar que essa decadência mise
rável, esse abandon o de si mesmo por pa rte do velho que não
consegue mais susten tar a vid a exterior, desenvolveu-se sobre
uma natureza muito inclinada a se apartar, a desconfiar dos
homens, a denegri-los, ou a s implifi cá-los e resumi-los te rri vel
mente. O misantropo talvez contenha um germ e de senilidade,
sendo uma disposição triste a priori e uma atitude idêntica
frente à varie dad e dos indiví duos...
Degas sem pre se sentiu solitário , e o foi em toda s as moda
lidades da solidão. Solitário pel o seu c aráter; solitário pela dis
tinç ão e pela particu larida de de sua natureza; solitário pela
probidade; solitário pel o orgulho de seu rigor, pela inflex ibi
lidade de seus prin cípio s e de s eus julgamentos; solitário por
sua arte , ou seja, pelo que exig ia de si me smo.
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Algumas pesquisas, cuja exigência é ilimitada, isolam aquele
que nelas mergu lha. Esse isola mento pode ser imperceptível:
mas um hom em que se aprofun da, por mais que encontre ou
tros homens , con verse, d iscuta co m eles, res erva o que acredita
ser sua essência e só entrega o qu e sent e ser inútil para seu
gran de objetivo. Uma parte de sua mente pode tranqu ilamen te
ser usada para responder aos outros, e até para br ilh ar a sua
frente; mas, longe de confundir-se por meio desse esquec imento
de si gerado pel o comércio excit ante das sim ilitudes de imp res
sões e dos contrastes de ideias, ele s e sep ara po r meio da próp ria
troca,
queo faz
comr-se
q ueem
sinta
mais n itidamente
suavivam
difere ente
nça, ea
convidaa retira
si mesmo,
consigo, mais
cada c ontato. Assim se forma, por reação, uma solidã o secu n
dária, que lhe é como que necessária para se tornar incompa
rável de forma secreta, estudiosa e ciumenta. Mais do que isso,
ele leva esse isolamento e essa retom ada tão longe que isola a s i
mesmo do que foi e do que fez: não há ob ra de sua s mãos que ele
não reve ja sem desejar ardentemente destruí-la ou retomá-la...
Não se ria hoje uma espécie m ais ou menos desaparecida, essa
espécie de personag ens difíceis e inco rrup tíveis? Nosso te mpo
é severo pa ra com o s srcinais. O bserva-se cada vez menos o
desprezo das grandes massas. O indivíduo está morrendo, in
capaz de sustentar o estado de dependência excessiva que as
imensas e inum eráveis conexões e relações que organizam o
mundo mod erno lhe impõem. Uma noite, Degas fazia troç a de
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Forain, que co rria, chamado por um timbre imperioso, par a
atender o telefone. “É isso, o telefone?... Tocam um sinete e
você acorre...” Seria fácil generalizar essa expressão sarcástica.
“É isso, a Glória?... V ocê é citado, e ach a que é alguém!... ”
Mas Degas recusava essa g lória vaga e fabricada, a glória
gerada pelos prestígios estatísticos da imprensa. Desprezava
os elogi os daqueles a qu em pro ibia que algum dia viesse m a
entend er sua arte. E o proc lam ava debaixo de seus narizes.
O conhecimento l egítimo dessa arte pa recia-lhe per ten cer a
pouquíssima gente, pois ele refletira de maneira tão longa e
apaixonada sobre o pr oblema da pi ntura, descob rira ou introdu
zira tantas dificuldades que fizera dela uma ideia incom unicável
ao homem vul gar , que não desconfia da sutileza das pesquisas,
dos mistério s dos procedimentos, da nobre za nem do espír ito
das composições, das força s ou do refinamento da execução.
O próp rio Pascal não escapou do engano, pois tratou dessa
arte com soberba, e a red uz ia à vaidade de per seg uir laboriosa
mente a semelhança das coisas cuja visão é destituída de inte
resse, o que prov a que não sabia olhar , ou seja, esq uecer o nome
das coisa s que se veem. E o que teria dito dos refinam entos e da
casu ística dos jansen istas da pint ura e da poesia, os Degas , os
Mallarmé, que vivera m apenas para reu nir e aperfei çoar, um ,
algum a forma, o out ro, algum sistema de pa lavr as, mas qu e
colocaram nesses objet os fúte is de seu desejo e de suas penas
uma espécie de infinito, e em su ma... tudo o que se precisa pa ra
acreditar que já se encontrou !
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CRÉDITOS DAS IMAGENS

pp. 4-5 “Ar abes qu e" aberta pela p ern a direita, com 0 braço es querdo
col ocado para a frente (segundo est udo), bronze, 30 x 4 2 x 18 cm ,

Mu seu de Ar te de São Pau lo Assis Chateaubriand. Fo to Lui z
Hossaka.
pp. 6-7 “Ar ab esq ue” sobre a pern a direita, com o s braço s em lin ha com 0
corp o, 0 direi to para a fren te, 0 esquerdo p ara trás , bronze, 30 x 45 x
10 cm, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Foto Luiz
Hossaka.
pp. 8-9 Tercei ro tempo da “ gr an de a rab esqu e”, bronze, 49 x 40 x 24
cm, M useu de A rte de São Paulo As sis Chateaubriand. Foto Luiz
Hossaka.
p. 18 Página 1 de Dega s Da nse Dessin, na edição d e Am bro ise Vollard,
1934, com ilustraçã o de Degas. Bibliothèq ue Litté raire J. Dou cet,
Paris.
p. 22 Retrato do senh or H. R . (também conhecido como Henri Rouart
na frente de sua fábri ca), c. 1875, óleo sobre tela, 65,6 x 50,5 cm,

The Carnegie Mu seum o f A rt, Pitts burgh, aqui siç ão graças à
generosi dade da família Sa rah Mellon Scai fe.
p. 31 Ba ilarinas do cor po de dança, c.

1896. Fotos provavelmente tiradas
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por Degas, ou, pelo menos, orientadas por ele. Bibliothèque
Nationale de Fran ce, Paris,
p. 41 Degas e Bartholom é, Rue Victor-Massé, 1910, fotografia de Degas,
Bibli othèque Na tionale de Fran ce, Par is. Na pared e, a pintura
O presu nto e a litografia Polichinelo, de Manet, e, acima, o quadro de
Degas Sr. e sra. Edo uar d M anet.
p. 5 1A apoteose de Degas (paródia da Apote ose de Homero, de Ingres),
1885, foto grafia de Barnes, Bibliothèq ue nationale de France, P aris.
Em pé, Catherine e Marie Lemoine, e mulher não identificada;
sentados em frente de Degas, Elie e Daniel Halévy.
p. 58 Esboç o de um a bailarina,

aguada de marr om-es curo e guache

bran co sobre papel, 31 x 44 c m, The M etropolitan Museum of Art,
Nov a York, coleçã o Robert Lehman,
pp. 64 -65 Quatro bailarinas em cena , c. 1885-90, óle o sobre tela , 72 x 9 2 cm,
Mu seu de Art e de São P aulo As sis Chateaubriand. Foto Luiz Hossaka.
pp. 70-7 1 Cavalo a galope,

bronze, altura 30,5 cm, Muse u de A rt e de São

Paul o As sis Chateaubriand. Fot o Luiz Hossaka.
p. 73 Estudos de cavalos,

não datado, lápis sobre papel, coleção particular,

p. 74 Renoir e M all arm é, c. 1880, fo to de Degas, coleção partic ular ,
p. 79 O rio, c. 1878-80, monot ipia, 9 x 17,3 cm, Museu m of Fine A rts ,
Boston, fund o Kathe rine B ullard.
p. 9 1M athilde e Jea nn e Niaudet, D aniel Halévy, Henriette Taschereau,
Lud ovic Halévy, Elie Hal évy, 1895, fotografia de Degas, Musée

d’Orsay, Paris, coleção sra. Joxe.
p. 96 M u lh er s egura ndo um chapéu, 1 882-8 4, pastel sobre pa pel ,
46 x 60 cm, c oleç ão particular.
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p. 103 Duas bailarin as descansando,

c. 1896, carvão sobre papel,

74 x 78,5 cm, coleção particular,
p. 131 Paisagem da Borgonha,

1890-92, m onotipi a a cores, 30 x 40 cm,

Musée du Louvre, Paris, Cabinet des dessins.
p. 141 M ulh er enxugando 0 bra ço esquerdo (A pó s 0 banho), c. 1884,
paste l sobre papel , 58 x 64 cm, Museu de Arte de S ão Paul o Ass is
Chateaubriand . Fot o Luiz Hossaka.
p. 149 Quatro ba ilarin as a meiocor po, c. 1899, ca rvã o e pastel sobre
papel, 69,8 x 72 cm, coleção particular,
p. 149 M u lh er se pente ando, bronze, altura 46 cm, Muse u de Arte de São
Paulo Assis Chateaubriand. Foto Luiz Hossaka.
p. 153 Bailarinas na barra , 1876 -77, óleo sobre tel a, 75,6 x 81,3 cm, The
Metropolitan M useum of Ar t, No va York, coleçã o H. O. Havemey er,
legado de sra. H. O. Havemaeyer.
p. 168 Deg as no j ardim de Bartholo m é, rue Raffet, 1915, Bibliothèque
Nationale de France, Paris.
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