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RESUMO:	 O	 presente	 artigo	 procura	 questionar	 o	 uso	 da	 obra	 de	 Mallarmé	—	 especialmente	 o	
desaparecimento	elocutório	do	poeta	—	por	Yves	Vadé	(1996),	em	seu	trabalho	dedicado	a	repensar	
noções	 como	o	 lirismo	e	o	sujeito	 lírico.	Para	 isso,	 a	discussão	será	 realizada	 com	base	em	 textos-
chave	do	caminho	poético	de	Mallarmé.	O	ponto	principal	dessa	investigação	é	verificar	até	onde	vai	
o	uso	de	obras	como	a	de	Mallarmé	por	estudiosos	que	têm	por	objetivo	renovar	o	sujeito	lírico	como	
uma	categoria	crítica.	
Palavras-chave:	Stéphane	Mallarmé;	Yves	Vadé;	lirismo;	sujeito	lírico.	
ABSTRACT:	 The	 present	 paper	 seeks	 to	 question	 the	 usage	 of	Mallarmé’s	work	—	 especially	 the	
elocutionary	 disappearance	 of	 the	 poet	—	by	 Yves	Vadé	 (1996),	 in	 a	 paper	where	 he	 searches	 to	
rethink	notions	such	as	lyrism	and	lyrical	subject.	To	do	so,	the	discussion	will	be	held	based	on	key	
texts	 from	Mallarmé’s	 poetical	 path.	 The	main	 point	 of	 this	 investigation	 is	 to	 verify	 how	 far	 this	
scholar	go	in	using	Mallarmé’s	works	on	his	goal	of	renewing	lyrical	subject	as	a	critic	category.	
Keywords:	Stépahe	Mallarmé;	Yves	Vadé;	lyrism;	lyrical	subject.	
	

	

1. INTRODUÇÃO	

	

Entre	os	poetas	franceses,	Mallarmé	é	peça	chave	na	trajetória	da	poesia	lírica	a	

partir	da	mudança	de	sensibilidade	que,	na	virada	do	século	XVIII,	atingiu	a	 ideia	de	

subjetividade.	 Em	 conjunto	 com	 Charles	 Baudelaire	 e	 Arthur	 Rimbaud,	 o	 autor	 é	

                                                             
1	Mestre,	USP.	
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entendido	como	figura	de	transição	entre	um	lirismo	comumente	nomeado	romântico	

e	outro	definido	moderno.	 Tal	como	seus	confrades,	o	papel	de	Mallarmé	 foi	 alvo	de	

interpretações	 regadas	 a	 lugares	comuns,	citações	descontextualizadas	 e	reprodução	

inconsequente	 de	 leituras	 célebres.	 As	 obras	 desses	 poetas	 exemplificam	 aquilo	 que	

João	 Cezar	 de	 Castro	 Rocha	 (2005,	 s/p)	 chamou	 autor	 matriz,	 uma	 vez	 que,	 “pela	

própria	 complexidade,	 autoriza[m]	 a	 pluralidade	 de	 abordagens,	 pois	 elementos	

diversos	 [...]	 podem	 ser	 valorizados.	 Por	 vezes,	 elementos	 opostos,	 que	 convivem	

criativamente	no	texto	ficcional,	engendram	inevitáveis	divisões	no	campo	crítico.”	À	

diferença	do	que	acontece	com	Rimbaud	e	Baudelaire,	porém,	os	escritos	de	Mallarmé	

levam	 a	 categoria	 de	 Castro	 Rocha	 a	 um	 limite,	 pois	 não	 apenas	 apresentam	 essa	

“complexidade”,	 como	 também	uma	 singular	dificuldade	 de	 leitura	 e	 apreensão	que,	

em	 si	 mesma,	 quando	 não	 afasta	 os	 leitores	 —	 fazendo-os,	 justamente,	 recorrer	 a	

intérpretes	 célebres	 —,	 dá	 uma	 abertura	 ainda	 maior	 àqueles	 três	 tipos	 de	

aproximação.	

Aos	 estudiosos	 de	 Mallarmé,	 nenhuma	 novidade.	 Trata-se	 de	 uma	 tendência	

conhecida	 e	 cujas	 consequências,	 para	 os	 próprios	 estudos	mallarmeanos,	 têm	 sido	

severas.	 Por	 um	 lado,	 findadas	 as	 leituras	 simbolistas	 do	 trabalho	 de	 Mallarmé,	

informadas	em	grande	parte	por	Paul	Valéry,	sua	obra	foi	considerada	a	de	um	poeta	

da	negatividade,	defensor	da	cisão	completa	entre	arte	e	realidade,	de	uma	recusa,	de	

um	 hermetismo	 exacerbado,	 de	 certo	 conservadorismo.	 Por	 outro	 lado,	 após	 as	

leituras	ditas	modernas,	principalmente	informadas	por	Robert	Greer	Cohn,	ganharam	

força	 interpretações	 que	 buscavam,	 fosse	 “desvendar”	 a	 obra	 do	 poeta	 através	 da	

dissecação,	 fosse	 fazer	 com	 que	 ela	 caísse	 num	 ostracismo,	 não	 sendo	 possível	

depreender	dali	nada	desvinculado	das	 ideias	de	processo,	 impossibilidade,	 impasse.	

O	alcance	de	 tais	abordagens,	para	 além	da	crítica	especializada,	 faz	 frequentemente	

com	que	o	nome	“Mallarmé”	esteja	a	um	passo	de	se	tornar	sinônimo	de	sectarismo	e	

poesia	datada.	
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Assim,	 não	parece	exagero	afirmar	que	 cruzar	 as	 fronteiras	do	pequeno	nicho	

pertencente	 aos	 estudos	 mallarmeanos	 na	 direção	 da	 pesquisa	 sobre	 o	 lirismo	 e	 o	

gênero	 lírico	 —	 os	 quais	 precisam	 ambos,	 vez	 por	 outra,	 se	 utilizar	 do	 poeta	 para	

delinear	 mais	 rigorosamente	 o	 percurso	 da	 produção	 lírica	 —,	 significa,	 ainda,	

deparar-se	com	o	fato	de	que,	mudam	os	paradigmas,	ressignificam-se	os	conceitos,	e	a	

visão	 que	 se	 tem	 da	 obra	 de	 Mallarmé	 continua	 orientada	 pelas	 leituras	 de	

início/meados	do	século	passado.	

É	o	que	parece	acontecer,	por	exemplo,	em	dois	estudos	que	procuram	repensar	

a	 imagem	 do	 sujeito	 poético	 vinculado	 ao	 lirismo	 romântico,	 um	 assinado	 por	 Yves	

Vadé	e	outro	por	Dominique	Combe.	

Em	reunião	de	textos	publicada	em	1996,	esses	dois	nomes	de	peso	se	prestam	a	

complexificar	a	discussão	sobre	o	estatuto	desse	sujeito,	procurando	alertar	os	leitores	

para	 o	 perigo	 das	 classificações,	 de	modo	 a	 demonstrar	 a	 variedade	 de	 faturas	 e	 de	

modus	 operandi	 que	 pode	 caracterizar	 aquele	 que	 diz	 eu	 nos	 textos	 de	Victor	Hugo,	

Lamartine,	Musset	 e	 outros	 enquadrados	 sob	 a	 legenda	 romantismo.	 O	 feito	 é	 ainda	

mais	notável	pesada	a	diversidade	constitutiva	de	cada	uma	dessas	obras,	reunidas	ao	

longo	da	história	literária	numa	única	escola,	centralizada	por	um	suposto	enunciador	

comum.	 A	 leitura	 desses	 estudiosos	 oxigena	 a	 produção	 literária	 vinculada	 à	 época	

romântica;	e	ambos,	vez	por	outra,	em	maior	ou	menor	escala,	utilizam-se	da	obra	de	

Mallarmé	na	argumentação.	

Frente	 a	 isso,	 a	 pergunta	 que	 me	 coloco	 é:	 considerada	 a	 natureza	

problematizadora	 e	 atualizadora	 que	 esses	 trabalhos	 possuem	no	 tocante	 ao	 sujeito	

lírico	romântico,	de	que	maneira	a	obra	do	poeta	finissecular	participa	da	discussão?	

Com	 que	 fins	 ela	 é	 utilizada?	 Quais	 são	 as	 citações	 escolhidas,	 por	 que	 e	 como	

corroboram	para	o	desenrolar	do	debate?	

O	 tratamento	 oferecido	 à	 obra	 de	 Mallarmé	 coloca	 uma	 questão	 fundamental	

para	o	raciocínio	almejado	por	Vadé	e	Combe,	na	medida	em	que	a	problematização	de	
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cristalizadas	determinações	do	estatuto	do	sujeito	 lírico	romântico,	 ao	 recorrer	 a	um	

uso	 mecânico	 dos	 escritos	 mallarmeanos,	 esboça	 alguns	 contrassensos.	 Não	 só	 do	

ponto	de	vista	da	crítica	especializada,	que	em	diversas	ocasiões	segue	vendo	a	poesia	

de	Mallarmé	ser	enxergada	pelos	mesmos	olhares,	mas	também	do	ponto	de	vista	da	

própria	renovação	que	os	estudos	desses	dois	autores	procuram	imprimir	às	ideias	de	

sujeito	 lírico	 e	 romantismo.	 Ora,	 se	 os	 antigos	 parâmetros	 de	 sujeito	 romântico	 são	

repropostos	através	de	lugares	hoje	comuns	da	crítica	mallarmeana	—	como	a	leitura	

de	 Hugo	 Friedrich	 (1991	 [1956]),	 por	 exemplo	—,	 esses	 autores	 correm	 o	 risco	 de	

causar	um	descompasso	na	coesão	de	suas	próprias	reflexões.	

Com	 tal	 discussão	 em	 mente,	 este	 estudo	 pretende	 investigar	 o	 recorte	

arbitrário	da	obra	mallarmeana	como	ferramenta	de	análise	nesses	trabalhos	teóricos,	

verificando	 em	que	medida	 eles	 se	 utilizam	dos	 textos	 e	 colocações	 de	Mallarmé	 ao	

longo	da	discussão	que	procuram	erigir.	Na	sequência,	será	questão	de	escrutar	o	caso	

de	Vadé.2	

	

2.	

	

Em	 “L’émergence	 du	 sujet	 lyrique	 à	 l’époque	 romantique”	 (1996,	 p.	 36),	 Vadé	

expõe	 a	 multiplicidade	 de	 estratégias	 enunciativas	 presente	 na	 produção	 de	 alguns	

poetas	 da	 primeira	 metade	 do	 século	 XIX	 francês	 (Lamartine,	 Hugo,	 Musset,	

Baudelaire3,	etc.)	em	cujos	poemas	o	 “sujeito	 lírico	aparece	 [...]	 como	a	resultante	de	

diferentes	 posturas	 de	 enunciação	 assumidas	 pelo	 ‘eu’	 do	 texto”,	 não	 sendo	

“identificável	nem	ao	escritor,	nem	a	um	personagem	fictício”4.	

                                                             
2	O	trabalho	de	Combe	será	objeto	de	analise	num	segundo	artigo.	
3	 Aqui	 não	 exatamente	 como	 poeta	 de	 transição,	 mas	 como	 poeta	 de	 veio	 romântico,	 como	
contemporâneo	de	Hugo.	
4	 No	 original:	 “Le	 sujet	 lyrique	 apparaît	 finalement	 comme	 la	 résultante	 des	 différentes	 postures	
d’énonciation	assumés	par	le	‘je’	du	texte.	Il	n’est	identifiable	ni	à	l’écrivain,	ni	à	un	personnage	fictif.”	
Os	trechos	de	Vadé	serão	sempre	citados	em	tradução	de	Francine	Ricieri,	inédita.	
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Ele	 inicia	 sua	exposição	 associando	a	poesia	 lírica	 “por	 suas	origens	 como	por	

seu	nome	[...]	não	diretamente	ao	eu,	mas	ao	canto,	portanto	à	música	e	à	oralidade”;	

afirma	ainda	que	“o	canto	e	o	acompanhamento	musical	sempre	tiveram	a	reputação	

de	 favorecer	 a	 expressão	das	 emoções	 e	o	 acesso	ao	mundo	 interior”5	 (1996,	p.	 11).	

Dessa	 forma,	 o	 autor	 sugere	 que	 desde	 o	 século	 XIII	 seria	 possível	 ver	 na	 literatura	

francesa	 o	 anúncio	 de	 um	 divórcio	 entre	 texto	 poético	 e	 música	 —	 estudado	 em	

detalhe,	segundo	ele,	por	Paul	Zumthor	em	“Pour	une	poétique	de	la	voix”	(1979)	—,	e	

com	 isso,	 o	 início	 de	 uma	 formalização	 do	 sistema	 verso-prosa	—	que	 chegaria	 aos	

dias	de	hoje,	sendo	até	o	momento	o	responsável	por	reger	nossa	produção	literária.	

Vadé	segue	sua	introdução	comentando	que	

	

Na	 lírica	moderna,	que	é	mais	ou	menos	exclusiva	à	escrita	 (exclusivamente	do	
escrito),	a	relação	com	a	música	e	com	a	oralidade	só	se	mantém	pelas	restrições	
da	versificação	e	pelo	trabalho	do	ritmo.	Continuamos	todavia	a	falar	de	voz,	de	
sopro,	de	 canto	 lírico.	Denominações,	 é	verdade,	 cada	vez	mais	 frequentemente	
questionadas	ao	longo	de	todo	o	século	XX,	em	benefício	da	explicitação	disto	que	
se	 sobressai	no	 registro	da	escritura.	A	mudança	desse	ponto	de	vista,	 como	se	
sabe,	pode	ser	datada	de	Mallarmé,	quando	ele	afirma	que	“a	obra	pura	implica	o	
desaparecimento	 ilocutório6	do	poeta,	que	cede	a	 iniciativa	às	palavras	[...],	elas	
se	 iluminam	 de	 reflexos	 recíprocos	 [...],	 substituindo	 a	 respiração	 perceptível	
pelo7	 antigo	 sopro	 lírico	 ou	 a	 direção	 pessoal	 entusiasta	 da	 frase”.	 O	 período	
anterior,	 ao	 contrário,	 que	 é	 aquele	 do	 Romantismo	 em	 sentido	 amplo,	 viu	 os	
poetas	reivindicarem	mais	fortemente	do	que	nunca	este	“sopro	lírico”,	o	“canto”	
ou	“os	cantos”	que	dele	resultam.	Admitida	a	existência	de	uma	“voz”	poética,	os	
poetas	 românticos	não	vão	deixar	de	 se	 interrogar	 sobre	 sua	origem,	o	 lugar,	o	
estatuto,	 a	 veracidade	 desta	 voz.	 Questões	 ao	 mesmo	 tempo	 refratadas	 pela	

                                                             
5	No	original:	“Par	ses	origines	comme	par	son	nom	[…]	non	pas	directement	au	moi	mais	au	chant,	
donc	à	 la	musique	et	à	 l’oralité.	 […]	Mais	 le	chant	et	 l’accompagnement	musical	ont	 toujours	passé	
pour	favoriser	l’expression	des	émotions	et	l’accès	au	monde	intérieur.”	
6	A	meu	ver	elocutória	 seria	uma	solução	mais	pertinente	para	élocutoire.	 Ilocutório	nos	 reenvia	 à	
linguística	—	mais	precisamente,	a	um	dos	“atos	de	fala”	da	célebre	teoria	exposta	por	John	Austin	
em	“How	to	do	things	with	words”	(1955),	bastante	posterior	ao	texto	de	Mallarmé	—	o	que	por	si	só	
já	seria	um	contraponto	significativo	à	opção	da	tradutora.	
7	A	tradução,	aqui	também,	me	parece	colocar	problemas	instigantes.	Em	francês	temos	“remplaçant	
la	 respiration	perceptible	en	 l’ancien	souffle	 lyrique	ou	 la	direction	personnelle	enthousiaste	de	 la	
phrase”	 de	 modo	 que	 traduzir	 en	 l’ancien	 souffle	 lyrique	 por	 pelo	 antigo	 sopro	 lírico	 pode	 gerar	
confusão.	 O	 que	 está	 em	 jogo	 aqui	 é	 a	 respiração	 característica	 do	 antigo	 sopro	 lírico,	 e	 não	 a	
substituição	do	sopro	lírico	pela	respiração	(ou	vice-versa).	
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enunciação	 do	 texto	 (especialmente	 quando	 vários	 enunciadores	 lhe	 conferem	
uma	 estrutura	 dialógica)	 e	 tematizadas	 pelos	 poemas,	 a	 ponto	 de	 constituírem	
por	vezes	seu	propósito	essencial.8	(VADÉ,	1996,	p.	12,	tradução	minha).	

	
Eis	 a	 principal	 citação	 da	 obra	 de	 Mallarmé	 nesse	 texto;	 eis	 também	 uma	

elucidação	 sobre	 aquilo	 que	 Vadé	 entende	 por	 lírica	 moderna	 —	 no	 caso,	 a	 lírica	

posterior	 ao	 romantismo,	 sendo	Mallarmé	 o	 elemento	 de	 virada	 entre	 uma	 e	 outra.	

Essa	 citação	 sugere,	 além	 disso,	 que,	 na	 obra	 do	 poeta,	 o	 divórcio	 entre	 poesia	 e	

música,	 anunciado	 na	 Idade	 Média,	 teria	 sua	 sentença.	 Não	 obstante,	 para	 Vadé	 “o	

ideal	 mallarmeano	 visa[ria]	 a	 uma	 instrumentação	 verbal,	 ‘uma	 arte	 de	 alcançar	 a	

transposição,	 ao	 Livro,	 da	 sinfonia	 ou	 claramente	 de	 retomar	 nossa	 propriedade’:	 o	

que	 é	 recusado	 não	 é	 a	 música,	 mas	 a	 oralidade.”9	 (VADÉ,	 1996,	 p.	 12).	 Em	 outras	

palavras,	 Mallarmé	 levantaria	 uma	 necessidade	 de	 a	 poesia	 reconquistar	 a	 música,	

propriedade	 legítima	 daquela	 posto	 que	 o	 “desaparecimento	 [e]locutório	 do	 poeta”,	

segundo	essa	lógica,	 	aproximaria	o	texto	“da	espontaneidade	da	orquestra.”10	(1996,	

p.	 12	 apud	 MALLARMÉ,	 1893,	 p.	 191-192),	 rejeitando	 com	 isso	 o	 que	 sobressai	 no	

texto	—	essa	“oralidade”	—	por	meio	de	uma	organização	do	verbal.	

                                                             
8	No	original:	“Dans	la	lyrique	moderne,	qui	est	à	peu	près	exclusivement	de	l’écrit,	le	rapport	avec	la	
musique	 et	 avec	 l’oralité	 ne	 se	maintient	 plus	 qu’à	 travers	 les	 contraintes	 de	 la	 versification	 et	 le	
travail	du	rythme.	On	continue	néanmoins	à	parler	de	voix,	de	souffle,	de	chant	lyrique.	Appellations	
il	est	vrai	de	plus	en	plus	fréquemment	remises	en	cause	tout	au	cours	du	XXe	siècle,	au	profit	de	la	
mise	en	évidence	de	ce	qui	ressortit	au	registre	de	l’écriture.	Le	tournant	à	cet	égard,	comme	on	sait,	
peut	être	daté	de	Mallarmé,	lorsqu’il	affirme	que	‘l’œuvre	pure	implique	la	disparition	élocutoire	du	
poète,	 qui	 cède	 l’initiative	 aux	 mots	 […];	 ils	 s’allument	 de	 reflets	 réciproques	 […]	 remplaçant	 la	
respiration	 perceptible	 en	 l’ancien	 souffle	 lyrique	 ou	 la	 direction	 personnelle	 enthousiaste	 de	 la	
phrase’.	 La	 période	 antérieure	 au	 contraire,	 qui	 est	 celle	 du	 Romantisme	 au	 sens	 large,	 a	 vu	 les	
poètes	 revendiquer	 plus	 fortement	 que	 jamais	 ce	 ‘souffle	 lyrique’,	 le	 ‘chant’	 ou	 les	 ‘chants’	 qui	 en	
résultent.	L’existence	d’une	‘voix’	poétique	étant	admise,	les	poètes	romantiques	ne	vont	pas	cesser	
de	s’interroger	sur	l’origine,	le	lieu,	le	statut,	 la	véracité	de	cette	voix.	Questions	à	la	fois	réfractées	
par	 l’énonciation	du	 texte	 (notamment	 lorsque	 plusieurs	 énonciateurs	 lui	 confèrent	 une	 structure	
dialogique)	et	thématisées	par	les	poèmes,	au	point	d’en	constituer	parfois	le	propos	essentiel.”	
9	 No	 original:	 “L’idéal	 mallarméen	 vise	 une	 instrumentation	 verbale,	 ‘un	 art	 d’achever	 la	
transposition,	au	Livre,	de	la	symphonie	ou	uniment	de	reprendre	notre	bien’:	ce	qui	est	récusé	n’est	
pas	la	musique,	mais	l’oralité.”	
10	No	original:	“La	spontanéité	de	l’orchestre.”	
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O	raciocínio	parece	 igualmente	servir	de	 justificativa	para	a	suposta	recusa	do	

poeta	quanto	a	tal	“oralidade”	—	e	não	quanto	à	música	—,	termo	que	chama	atenção	

por	sua	vastidão	e	amplitude	de	emprego	nos	debates	dos	últimos	anos.	

	

3.	

	

Em	 vista	 do	 acima	 exposto,	 faz-se	 produtivo	 perguntar,	 primeiramente,	 a	 que	

ideia	de	oralidade	Vadé	estaria	se	atendo.	

A	resposta	não	parece	clara	no	texto.	Inicialmente,	ele	menciona	a	oralidade	e	a	

música	como	sendo	componentes	do	canto	nas	origens	da	poesia	 lírica.	Então,	com	o	

“anúncio	 do	 divórcio	 entre	 texto	 poético	 e	 música”,	 a	 voz	 e	 o	 corpo	 seguiriam	

diretamente	implicados	na	“mise	en	scène	do	eu”11	(VADÉ,	1996,	p.	12),	pensando	em	

Zumthor	 —	 e	 o	 eu	 ganharia	 por	 isso	 destaque,	 passando	 a	 reivindicar	 um	 “lugar”	

(ibidem,	 p.	 13).	 Trata-se,	 ao	 que	 parece,	 de	 uma	 voz	 a	 ser	 reclamada	 pelo	 lirismo	

romântico,	 que	 por	 sua	 vez	 a	 diferenciaria,	 buscando	 entender	 seu	 lugar,	 origem,	

estatuto	e	veracidade.	Assim,	essa	lírica	moderna	identificaria	o	lugar	de	tal	voz,	de	tal	

eu	 como	 algo	 menos	 importante	 do	 que	 aquilo	 que	 ele	 faz,	 e,	 por	 consequência,	

questionaria	 as	 ideias	 de	 voz	 poética,	 sopro	 lírico	 e	 canto	 colaboraria	 para	 o	

pensamento	acerca	 “disto	que	se	sobressai	no	registro	da	 escritura”	 (VADÉ,	1996,	p.	

12).	

Aproximando	o	conceito	de	oralidade	em	Vadé	de	um	atributo	dessa	voz	que	de	

certa	 maneira	 se	 particulariza,	 há	 uma	 chance	 de	 a	 ideia	 corresponder	 então	 à	

manifestação	de	uma	subjetividade	mediante	“restrições	da	versificação	e	[...]	trabalho	

do	ritmo.”	(VADÉ,	1996,	p.	12).	

                                                             
11	No	original:	“mise	en	scène	du	je.”	
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Mas	a	verdade	é	que,	a	rigor,	esta	parece	ser	apenas	uma	solução	paliativa	para	a	

questão.12	

Surge,	em	seguida,	uma	outra	pergunta:	sobre	o	que	Mallarmé	estaria	pensando	

o	crítico?	O	das	Poésies?	O	do	Coup	de	dés?	O	de	Divagations?	Tomando	pelas	citações	

—	 ambas	 tornadas	 célebres	 em	 “Crise	 de	 vers”	 (1897),	mas	 presentes	 também	num	

dos	textos	que	o	originariam,	“Relativement	au	vers”	(1893)	—,	o	autor	parece	estar	

levando	 em	 conta	 o	 Mallarmé	 da	 prosa	 poético-crítica	 praticada	 nos	 anos	 1890	—	

aquele	de	Divagations	(1897).	

	

4.	

	

Se	 a	 hipótese	 com	 a	 qual	 foi	 finalizado	 o	 item	 anterior	 estiver	 correta,	 um	

problema	 é	 colocado	 logo	 de	 saída:	 entre	 todos	 os	 trabalhos	 do	 poeta,	 talvez	

Divagations	 seja,	 contrariamente	 à	 preconização	 de	 Vadé,	 o	 mais	 ligado	 a	 uma	

oralidade	 no	 sentido	 que	 o	 crítico	 aparenta	 aventar,	 ou	 seja,	 não	 unicamente	 uma	

oralidade	 fônica,	 mas	 precisamente	 uma	 expressão	 da	 subjetividade	 balizada	 por	

determinadas	 restrições	 formais.	 Em	 “Mallarmé	 ‘proselibriste’”	 (2015,	 p.	 144,	

tradução	minha),	Jean-Nicolas	Illouz	discorre	sobre	a	marca	de	estilo:	

	

Em	prosa,	essa	oralidade	que	sustenta	a	escrita	tem	por	modelo	não	o	“canto”	que	
o	verso	visa	de	 início,	mas,	num	registro	menor,	 “a	 conversação”	—	 tal	 como	a	
magnificou	a	arte	dos	 salons	 no	período	clássico,	 e	 tal	 também	como	a	 ilustrou	
Mallarmé	nas	noites	da	Rue	de	Rome.	Algo	dessa	arte	da	 conversação	acontece	
efetivamente	em	algumas	prosas	de	Divagations	—	mas	se	recria	de	uma	maneira	
muito	mais	abstrata,	que	afasta,	tanto	quanto	lembra,	as	“voltas	pulsantes”	da	fala	
direta:	esse	fenômeno	—	tipo	de	oralidade	interior	ou	ideal	—	bem	foi	percebido	
por	 Albert	 Thibaudet,	 que	 reparou	 que	 a	 prosa	 de	 Mallarmé,	 inteiramente	
distinta	do	período	oratório,	frustra	a	possibilidade	de	uma	leitura	em	voz	alta	ao	
mesmo	tempo	que	requer,	contraditoriamente,	“a	prova	oral”	—	realizando	assim	
“a	 hipérbole	 de	 uma	 prosa	 falada”.	 [...]	 Em	 cada	 prosa,	 o	 ritmo	 de	 um	 assunto	

                                                             
12	No	entanto,	na	ausência	de	uma	definição	mais	clara,	é	com	ela	que	este	estudo	trabalhará. 
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ordena	uma	prosódia;	diferente	das	prosódias	de	verso	sobretudo	no	que	a	prosa	
se	 desenrola	 segundo	 uma	 temporalidade	 aberta,	 que	 não	 pode	 ser	 controlada	
mentalmente,	nem	objetivada	“sob	a	compreensão	do	olhar”.13	

	

Com	efeito,	uma	leitura	de	Divagations,	atenta	ao	aspecto	rítmico,	deixará	clara	a	

existência	 dessa	 exageração	 da	 prosa	 falada,	 de	 certa	 dicção	 oral,	 subjetiva,	 que	 não	

pode	 realmente	 ser	 delimitada	 numa	 primeira	 leitura,	 pois	 não	 é	 dado	 ao	 leitor	

nenhum	elemento	habitual	que	lhe	permita	prever	ou	controlar,	numa	batida	de	olho,	

o	 ritmo	 do	 texto	—	 nenhum	metro	 (seja	 ele	 livre	 ou	 fixo),	 nenhum	 corte	 de	 verso.	

Muito	 pelo	 contrário:	 a	 sintaxe,	 pilar	 da	 inteligibilidade	 e	 do	 ritmo	 na	 prosa,	 é	

inteiramente	reproposta:	o	texto	é	pontuado	de	maneira	idiossincrática,	dificultando	a	

interpretação.	

Para	permanecer	no	âmbito	das	citações	de	Vadé,	o	uso	das	vírgulas	no	seguinte	

trecho	de	“Crise	de	vers”	ilustra	a	técnica:	

	
Le	 besoin	 de	 poétiser,	 par	 opposition	 à	 des	 circonstances	 variées,	 fait,	
maintenant,	 après	 un	 des	 orgiaques	 excès	 périodiques	 de	 presque	 un	 siècle	
comparable	 à	 l’unique	 Renaissance,	 ou	 le	 tour	 s’imposant	 de	 l’ombre	 et	 du	
refroidissement,	pas	du	tout!	que	l’éclat	diffère,	continue:	la	retrempe,	d’ordinaire	
cachée,	 s’exerce	 publiquement,	 par	 le	 recours	 à	 de	 délicieux	 à	 peu	 près.	 14	
(MALLARMÉ,	2003	[1897],	p.	205).	

                                                             
13	No	 original:	 “En	 prose,	 cette	 oralité	 qui	 sous-tend	 l’écrit	 a	 pour	modèle,	 non	 le	 ‘chant’	 que	vise	
d’emblée	le	vers,	mais,	selon	un	registre	moindre,	‘la	conversation’,	—	telle	que	la	magnifia	l’art	des	
salons	dans	 la	période	classique,	et	 telle	aussi	que	 l’illustra	Mallarmé	dans	les	soirées	de	 la	rue	de	
Rome.	 Quelque	 chose	 de	 cet	 art	 de	 la	 conversation	 passe	 en	 effet	 dans	 certaines	 proses	 des	
Divagations,	—	mais	il	s’y	rejoue	d’une	manière	beaucoup	plus	abstraite	qui	écarte,	autant	qu’il	 les	
rappelle,	les	‘tours	primesautiers’	de	la	parole	directe	:	ce	phénomène	—	sorte	d’oralité	intérieure	ou	
idéale	—	a	bien	été	perçu	par	Albert	Thibaudet	qui	remarquait	que	la	prose	de	Mallarmé,	distincte	en	
tout	 point	 de	 la	 période	 oratoire,	 déjoue	 la	 possibilité	 d’une	 lecture	 à	 haute	 voix	 en	même	 temps	
qu’elle	 requiert,	 contradictoirement,	 ‘l’épreuve	 orale’,	 —	 réalisant	 de	 la	 sorte	 ‘l’hyperbole	 d’une	
prose	 parlée’.	 […]	 En	 chaque	 prose,	 le	 rythme	 d’un	 sujet	 ordonne	 une	 prosodie,	 différente	 des	
prosodies	de	vers	en	ceci	surtout	que	la	prose	se	déploie	selon	une	temporalité	ouverte,	qui	ne	peut	
pas	être	ressaisie	mentalement	ni	objectivée	‘sous	la	compréhension	du	regard’.”	
14	Para	melhor	identificação	do	fenômeno,	preferi	citar	no	original.	Traduzo	aqui:	“A	necessidade	de	
poetizar,	 por	 oposição	 a	 circunstâncias	 variadas,	 faz,	 agora,	 após	 um	 dos	 orgíacos	 excessos	
periódicos	de	quase	um	século	comparável	à	única	Renascença,	ou	a	vez	que	se	impõe	da	sombra	e	
do	resfriamento,	de	jeito	nenhum!	que	o	brilho	difere,	continua:	a	retêmpera,	em	geral	escondida,	se	
exerce	publicamente,	recorrendo	a	deliciosos	quases.”	
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Há	 nesse	 fragmento	 uma	diferença	 flagrante	 entre	 o	 valor	 das	 vírgulas.	 Numa	

mão,	aquelas	entre	as	quais	se	 lê	par	opposition	à	des	circonstances	variées	e	aquelas	

entre	as	quais	se	tem	maintenant,	aprèsun	des	orgiaques	excès	périodiques	de	presque	

un	 siècle	 comparable	 à	 l’unique	 Renaissance,	 ou	 le	 tour	 s’imposant	 de	 l’ombre	 et	 du	

refroidissement	 possuem	 ambas	 o	 valor	 de	 separar	 aposições.	 As	 demais	 —	 isto	 é,	

aquelas	após	maintenant,	Renaissance	e	diffère	,	na	outra	mão,	possuem	valor	distinto:	

o	de	subordinar	a	sentença	geral	(Le	besoin	de	poétiser	fait	pas	du	tout	[!]	que	l’éclat,	

il15	 continue).	 Mas	 esse	 fato	 é	 de	 custosa	 compreensão	 sem	 uma	 leitura	 prévia;	 o	

repetitivo	 uso	 dessa	 pontuação	 não	 pode,	 numa	 sentença	 tão	 longa,	 indicar	 os	

distintos	tons	que	devem	ser	dados	a	cada	uma	dessas	separações.	

Anos	antes,	em	“Notes	sur	le	langage”	(1869-1870),	Mallarmé	já	refletia	sobre	a	

questão:	

	
Sentido	das	palavras,	difere,	primeiro,	depois	o	tom;	o	novo	é	encontrado	no	tom	
com	que	uma	pessoa	diz	tal	ou	tal	coisa	—	nós	tomamos	o	tom	da	conversação,	
como	limite	supremo,	e	onde	devemos	nos	interromper	para	não	tocar	na	ciência	
—	como	parada	de	círculos	vibratórios	de	nosso	pensamento.	
Enfim,	 as	 palavras	 têm	 muitos	 sentidos,	 senão	 nos	 escutaríamos	 [on	
s’entendrait16]	sempre	—	nos	aproveitaremos	disso	—	e	para	o	sentido	principal,	
procuraremos	qual	 efeito	elas	nos	provocam	pronunciadas	pela	voz	 interior	de	
nosso	 espírito,	 [...]	 decantada	 pela	 consulta	 aos	 livros	 do	 passado	 (Ciência,	
Pascal),	se	este	efeito	se	distancia	daquele	que	nos	é	causado	atualmente.17	(2003	
[1926],	p.	72,	tradução	minha).	

                                                             
15	O	apagamento	de	sujeito	é,	segundo	constatei	em	outro	momento,	uma	das	marcas	da	prosa	crítica	
de	Mallarmé	—	por	 isso	 il	 não	 aparece	 na	 sentença	 original.	 Para	 uma	 análise	mais	 detalhada	 do	
procedimento	mallarmeano,	Cf.	MICAELIA,	2019.	
16	Parece	pertinente	notar	que	no	texto	de	Mallarmé	o	verbo	entendre	pode	—	como	poucas	vezes,	
aliás	—	 sugerir	 uma	 tradução	 por	 entender	—	 e,	 na	 verdade,	 talvez	 até	 a	 chame	 com	mais	 força.	
Acredito	ser	interessante,	entretanto,	traduzir	por	escutar.	Não	por	ser	esta	a	tradução	mais	corrente	
—	embora	ela	de	 fato	seja	—,	mas	por	ser	a	que	nos	oferece	outras	veredas	pelas	quais	percorrer.	
Ademais,	considerada	uma	discussão	como	a	que	venho	elaborando,	que	aborda	também	a	questão	
de	uma	oralidade	na	obra	do	poeta,	procurando	dar	um	passo	adiante	em	relação	às	leituras	que	o	
tinham	como	o	“extremo	do	escrito”,	acredito	que	“escutar”	seja	uma	escolha	mais	potente.	
17	No	original:	 “Sens	des	mots,	diffère,	d’abord,	puis	le	 ton;	on	trouve	du	nouveau	dans	 le	 ton	dont	
une	 personne	 dit	 telle	 ou	 telle	 chose	—	 nous	 prendrons	 le	 ton	 de	 la	 conversation,	 comme	 limite	
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É	verdade	que	no	trecho	acima	o	que	está	sendo	pensado	são	majoritariamente	

as	palavras.	Contudo,	o	problema	do	tom	nos	termos	do	poeta	oferece	indícios	do	que	

viria	 a	 ser	 um	 procedimento	 recorrente	 em	 sua	 obra,	 observado	 por	 Jean-Nicolas	

Illouz	(2015).	No	trecho	de	“Crise	de	vers”	previamente	destacado,	o	uso	de	um	só	tipo	

de	 pontuação	 para	múltiplos	 fins	 e	 a	 extensão	 da	 frase	 distraem	 o	 olhar.	 É	 preciso	

voltar.	 Somente	 uma	 nova	 leitura	 parece	 tornar	 a	 ideia	 geral	 —	 de	 que	 após	 a	

emancipação	 da	 prosa	 e	 a	 quebra	 do	 verso	 a	 necessidade	 de	 poetizar	 continua	—	

minimamente	passível	de	compreensão.	Ora,	o	que	seria	então	essa	distinção	de	tons	

pouco	evidente	entre	exemplares	de	um	mesmo	símbolo	gráfico	que	não	a	expressão	

daquilo	 que	 “se	 sobressai	 no	 registro	 da	 escritura”	 (VADÉ,	 1996,	 p.	 12)?	 De	 fato,	

parece	controverso	dizer	que	Mallarmé	recusa	“não	a	música,	mas	a	oralidade”	(VADÉ,	

1996,	p.	12).	

O	trecho	de	“Relativement	au	vers”	especificamente	trabalhado	por	Vadé	(1996)	

permite	aferir	a	minúcia	de	tal	constatação:	

	
A	obra	pura	 implica	a	desaparição	elocutória	do	poeta,	que	 cede	a	 iniciativa	às	
palavras,	 pelo	 choque	 de	 sua	 desigualdade	 mobilizadas;	 elas	 se	 acendem	 por	
reflexos	recíprocos	como	uma	virtual	trama	de	fogo	sobre	pedrarias,	substituindo	
a	respiração	perceptível	no	antigo	sopro	lírico	ou	a	direção	pessoal	entusiasta	da	
frase.18	(MALLARMÉ,	2003	[1897],	p.	211,	tradução	minha).	

	
Em	adição	a	isso,	o	excerto	dá	abertura	para	uma	discussão	sobre	aquilo	de	que	

trata,	no	 final	das	contas,	essa	desaparição	elocutória	do	poeta.	 Seria	desaparição,	no	

                                                             
suprême,	et	où	nous	devons	nous	arrêter	pour	ne	pas	toucher	à	la	science	—	comme	arrêt	de	cercles	
vibratoires	de	notre	pensée.”	
Enfin	les	mots	ont	plusieurs	sens,	sinon	on	s’entendrait	toujours	—	nous	en	profiterons	—	et	pour	
leur	 sens	 principal,	 nous	 chercherons	 quel	 effet	 ils	 nous	 produiraient	 prononcés	 par	 la	 voix	
intérieure	de	notre	esprit,	[…]	déposée	par	la	fréquentation	des	livres	du	passé	(Science,	Pascal),	si	
cet	effet	s’éloigne	de	celui	qu’il	nous	fait	de	nos	jours.	” 
18	No	 original:	 “L’œuvre	 pure	 implique	 la	 disparition	 élocutoire	 du	 poëte,	 qui	 cède	 l’initiative	 aux	
mots,	 par	 le	 heurt	 de	 leur	 inégalité	 mobilisés;	 ils	 s’allument	 de	 reflets	 réciproques	 comme	 une	
virtuelle	traînée	de	feux	sur	des	pierreries,	remplaçant	la	respiration	perceptible	en	l’ancien	souffle	
lyrique	ou	la	direction	personnelle	enthousiaste	de	la	phrase.	”	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

MICAELIA,	C..	A	desaparição	elocutória...	 263	

poema,	da	oralidade	como	subjetividade	construída	em	meio	à	própria	enunciação?	Da	

figura	do	poeta	como	sujeito	que	se	exprime	(lembrando	as	consagradas	definições	de	

poesia	romântica)?	Do	eu	lírico	enquanto	máscara	atrás	da	qual	o	poeta	se	esconde,	ou	

quem	sabe	do	poeta	sumindo	atrás	dessa	máscara	no	desenrolar	do	texto?	

	

5.	

	

O	 ponto	 fulcral	 da	 enquete	 sobre	 a	 desaparição	 elocutória	 do	 poeta,	 na	

contramão	 do	 que	 pode	 parecer,	 não	 figura	 nem	 na	 desaparição	 nem	 no	 poeta:	

élocutoire,	 instância	determinante	da	expressão,	é	um	neologismo	vindo	de	élocution	

(elocução),	 isto	é,	articulação,	dicção;	 ideia	associada	a	eloquência,	derivada	do	 latim	

elocutio,	uma	das	regras	da	retórica	clássica19.	 Isso	significa	dizer	que	o	 interesse	da	

construção	 de	 Mallarmé	 encontra-se,	 na	 verdade,	 voltado	 para	 a	 desaparição	 da	

elocução	do	poeta	—	ou,	ao	menos,	de	uma	manifestação	possível	dessa	elocução,	dado	

o	evidente	caráter	eloquente	de	um	trabalho	como	“Crise	de	vers”.	

O	aspecto	para	o	qual	Mallarmé	levanta	um	porém	não	se	encontra	no	sujeito	da	

enunciação	em	si	mesmo	—	até	porque	o	próprio	Vadé	(1996)	provou	que	os	 limites	

de	 tal	 sujeito	 já	haviam	sido	evidenciados	pelos	poetas	que	antecederam	o	autor	do	

Fauno	(1876).	Ele	se	encontra,	mais	detidamente,	na	própria	enunciação,	o	que	implica	

que,	se	Mallarmé	é	um	poeta	de	virada	entre	um	tipo	de	subjetividade	e	outro,	a	volta	

que	 ele	 produz	 não	 perturba	 exatamente	 o	 nível	 do	 sujeito,	 mas	 o	 do	 discurso	

produzido	por	ele	—	reflexo	das	muitas	revoluções	pelas	quais	passou	o	século	XIX.	
                                                             
19	Tem-se	a	inventio	—	ligada	à	escolha	do	assunto	—,	a	dispositio	—	relacionada	a	sua	organização	
—,	 a	 elocutio	 —	 vinculada	 ao	 estilo	 que	 a	 ele	 seria	 mais	 adequado	—,	 a	memoria	 —	 própria	 à	
necessidade	de	guardá-lo	—	e,	por	fim,	a	actio	—	concernente	aos	aspectos	físicos	de	sua	produção.	
Isso,	quer	consideremos	Cícero,	quer	consideremos	Aristóteles	—	com	a	diferença	de	que	este	último	
não	 leva	 em	 conta	 a	 actio,	 sendo	 ela	 uma	 contribuição	 do	 orador	 latino.	 Sobre	 essa	 última,	 seria	
interessante	pensar	em	que	medida	poderíamos,	hoje,	associá-la	à	ideia	de	“performance”,	conceito	
capital	para	o	pensamento	contemporâneo.	Aqui,	contudo,	prefiro	deixar	a	reflexão	aos	pensadores	
dos	Estudos	Clássicos,	dando	destaque	para	uma	referência	que	me	parece	tocar,	em	alguma	medida,	
em	possibilidades	estimulantes	para	tal	discussão	(FLORES;	GONÇALVES,	2017). 
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No	universo	dessas	últimas,	uma	das	mais	significativas	para	a	literatura	talvez	

tenha	 sido	 a	 separação	 completa	 entre	 aquilo	 que	 é	 da	 ordem	 da	 racionalidade	 e	

aquilo	que	não	é	—	entre	logos	e	mythos.	Isso	se	explica,	trazida	à	tona	no	Iluminismo	e	

desenrolando-se	 no	 curso	 do	 período	 anterior	 a	 Mallarmé,	 porque	 tal	 separação	 já	

provocava	 nos	 poetas	 da	 época	 romântica	 a	 percepção	 de	 uma	 defasagem	 entre	 a	

terminologia	por	eles	utilizada	(uma	terminologia	ligada	à	tradição)	e	as	questões	que	

eles	 se	 colocavam	no	 que	 se	 refere	 à	 voz	 poética,	 ao	 sopro	 lírico,	 ao	 entusiasmo	—	 e	

Vadé	 (1996)	 percebe	 isso	 quando	 assinala	 que	 esses	 escritores	 “usam	 e	 abusam	 de	

imagens	de	alaúdes	e	de	liras.	Mas	com	a	vaga	consciência	de	uma	inadequação	entre	

esta	 imagística	 e	 a	 experiência	 renovada	 que	 eles	 têm	 da	 poesia.”20	 (1996,	 p.	 29).	

Mesmo	 assim,	 “o	 artista	 romântico	 não	 cessa	 de	 se	 referir	 a	 uma	 transcendência”21	

(ibidem);	 “tudo	 se	 passa	 como	 se	 a	 interrogação	 do	 interior	 só	 fosse	 possível	 pela	

certeza	de	uma	transcendência.”22	(1996,	p.	12	apud	BEAUVERD,	1976,	p.	30).	

O	que	parece	ficar	claro	no	tempo	de	Mallarmé	é	que	um	discurso	movido	pela	

transcendência	—	 ou,	 ao	 menos,	 de	 terminologia	 transcendente	—,	 como	 era	 o	 dos	

poetas	 ditos	 românticos,	 não	 tinha	mais	 condições	 de	 se	 sustentar	 no	 então	 debate	

contemporâneo	 sobre	 a	 poesia	 ou	 sobre	 o	 discurso,	 não	 podendo	mais	 se	 encaixar,	

portanto,	na	enunciação	do	sujeito	poético,	a	não	ser	enquanto	contraponto,	enquanto	

problematização.	 Em	 outras	 palavras,	 o	 que	 muda	 em	 Mallarmé	 —	 e,	 de	 outras	

maneiras,	 também	 em	 Baudelaire	 e	 em	 Rimbaud	—	 é,	 a	 rigor,	 a	 constatação	—	 e	 a	

crítica	—	desse	desajuste,	dessa	inadequação,	justamente.	

Conforme	 mostra	 o	 exemplo	 acima,	 é	 visível	 em	 sua	 obra,	 num	 sentido	 mais	

amplo,	 a	 valorização	 da	 ideia	 plural	 de	 subjetividade	 inaugurada	 pelos	 poetas	

anteriores	 (tanto	 que	 os	 maiores	 mestres	 franceses	 de	 Mallarmé	 foram	 Hugo	 e	

                                                             
20	No	original:	 “Ils	usent	et	abusent	des	 images	de	 luths	et	de	 lyres.	Mais	avec	 la	vague	conscience	
d’une	inadéquation	entre	cette	imagerie	et	l’expérience	renouvelée	qu’ils	ont	de	la	poésie.”	
21	No	original:	“L’artiste	romantique	ne	cesse	de	se	référer	à	une	transcendance.”	
22	 No	 original:	 “Tout	 se	 passe	 comme	 si	 l’interrogation	 de	 l’intérieur	 n’était	 possible	 que	 par	 la	
certitude	d’une	transcendance.” 
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Baudelaire),	 de	modo	 que	 não	 seria	 coerente	 na	 obra	mallarmeana	 a	 busca	 de	 uma	

rejeição	 da	 oralidade	 no	 sentido	 explanado	 anteriormente,	 ou	 ainda	 uma	 dedicação	

mais	afinada	à	virtude	do	cálculo	do	que	à	da	lira,	como	fizeram	Banville	e	Gautier.	

Mallarmé,	 como	 Baudelaire,	 aprendeu	 a	 lição	 de	 Edgar	 Poe,	 “l’ingénieur”,	 é	

verdade.	Não	obstante,	ele	aprendeu	igualmente	a	de	Hugo.	Por	isso,	é	com	razão	que	

Illouz	(2015)	fala	de	uma	distinção	da	prosa	poético-crítica	de	Mallarmé	em	relação	à	

do	período	oratório.	É	dizer	que	o	poeta	cede	a	 iniciativa	 às	palavras	porque	não	se	

trata	 mais	 de	 se	 esforçar	 a	 fim	 de	 justificar	 uma	 subjetividade	 necessariamente	

recorrendo	 a	 uma	 transcendência,	 não	 se	 trata	 mais	 de	 uma	 produção	 que	 apenas	

repara	 na	 existência	 de	 uma	 incongruência	 sem	 conseguir	 ao	 certo	 apontá-la,	 ou	 de	

uma	demonstração	de	algo	da	ordem	do	sublime	ou	do	terrível	com	vistas	a	alcançar	

uma	espécie	de	efeito	catártico.	

Trata-se,	 realmente,	 de	 conseguir	 um	 efeito;	 não	 procurando	 chegar	 a	 algo	

através	de	 engenho	 linguístico,	mas	produzindo	algo	por	 intermédio	desse	 engenho,	

mostrando	 sem	 demonstrar,	 e	 é	 seguindo	 essa	 lógica	 que	 talvez	 uma	 das	

características	 mais	 centrais	 na	 poesia	 de	Mallarmé,	 depois	 da	 dificuldade,	 seja	 sua	

faculdade	crítica.	Sem	mencionar	que,	ceder	a	iniciativa	às	palavras,	muito	mais	do	que	

ler	 o	mundo	 criticamente,	 significa	 ceder	 a	 iniciativa	 ao	 outro,	 ceder	 a	 iniciativa	 ao	

leitor	—	raciocínio	que	se	confirma	quando	pensamos,	por	exemplo,	que	as	palavras	

na	escrita	só	se	realizam,	em	última	análise,	quando	alguém	as	coloca	para	funcionar,	

quando	alguém	estabelece	relações	entre	elas,	seja	no	ato	de	escrever,	seja	no	de	ler.	

Cabe,	 por	 fim,	 perguntar	 como	 a	 poesia	 de	 Mallarmé	 lidou	 com	 a	 mudança	

sensível	 promovida	 pelos	 acontecimentos	 históricos	 em	 curso	 no	 século	 XIX,	

desembocando	numa	fórmula	como	a	da	desaparição	elocutória	do	poeta.	
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6.	

	

Se	 a	 ideia	de	poesia,	 na	obra	mallarmeana,	não	está	na	demonstração,	nem	na	

explicitação	 —	 diferentemente	 do	 que	 poderia	 sinalizar	 esse	 novo	 momento	 do	

racionalismo	—,	ela	também	não	está	na	oratória	num	sentido	estrito,	nem	no	sujeito	

da	enunciação	como	um	instrumento	de	retórica.	Salvo	naquilo	que	a	retórica	tem	de	

ficção.	Ora,	 se	o	poeta	é	um	fingidor,	 como	propôs	Fernando	Pessoa,	 e	se	 em	meio	a	

esse	 fingimento	algumas	coisas	acabam	por	sair	de	seu	controle,	 como	atestou	Vadé	

(1996)	 em	 sua	 consideração	 sobre	 “o	 sujeito	 lírico	 aparece[r]	 finalmente	 como	 a	

resultante	de	diferentes	posturas	de	enunciação	assumidas	pelo	‘eu’	do	texto”23	(1996,	

p.	36),	em	Mallarmé	esse	poeta	não	finge	alicerçado	por	uma	transcendência,	mas	tão	

somente	pela	 consciência	de	que	a	 própria	 linguagem	é	um	mecanismo	produtor	de	

ficções	e	de	que	ele,	enquanto	poeta,	se	utiliza	da	linguagem	para	criá-las,	como	mostra	

o	“Notes	sur	le	langage”	(2003	[1926],	p.	66).	

Em	termos	de	oposição,	portanto,	é	questão	de	uma	compreensão	imanente	dos	

modos	 de	 funcionamento	 da	 poesia.	 O	 que	 nem	 por	 isso	 confere	 semblante	

ensimesmado	 à	 produção	 de	 Mallarmé:	 é	 exatamente	 na	 clareza	 de	 que	 a	 mente	

humana	 produz	 ficções	 por	 meio	 da	 linguagem	 que	 deixamos	 de	 ser	 fantoches	 dos	

discursos,	 nos	 dando	 conta	 da	 posição	 ocupada	 pela	 filosofia,	 pela	 religião,	 pela	

política,	 pela	 sociedade,	 etc.;	 ficções	 criadas	 por	 nós	—	 a	 nós	 cabendo,	 dessa	 forma,	

lidar	 com	 elas.	 A	 desaparição	 elocutória	 que	 tira	 de	 jogo	 a	 respiração	 perceptível	 no	

antigo	sopro	lírico	ou	a	direção	pessoal	entusiasta	da	frase	para	dar	vez	às	palavras	—	

as	quais,	mobilizadas	pelo	choque	de	sua	diferença,	acendem-se	por	reflexos	recíprocos	

como	uma	virtual	trama	de	fogo	sobre	pedrarias	—	não	some	com	o	poeta	em	si,	nem	

                                                             
23	No	 original:	 “Le	 sujet	 lyrique	 apparaît	 finalement	 comme	 la	 résultante	 des	 différentes	 postures	
d’énonciation	assumées	par	le	‘je’	du	texte.”	
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com	a	subjetividade.	E	isso	quer	dizer	também	que	a	oralidade	permanece	no	lugar	em	

que	sempre	esteve,	exceto	que	agora	compreendida	e	problematizada	como	tal.	

	
7.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

O	 comentário	 de	 Vadé	 (1996),	 um	 deslize	 metodológico,	 segundo	 o	 qual	

Mallarmé	recusa	a	oralidade,	ou	como	escreve	Friedrich,	segundo	o	qual	o	poeta	teria	

continuado	 “o	 caminho	 que	 conduz	 do	 sujeito	 poético	 a	 uma	 neutralidade	

suprapessoal”	(1991,	p.	110)	faz	soar	uma	nota	falsa	na	proposição	de	que	sua	obra	dá	

prosseguimento	 a	 uma	 compreensão	 da	 pluralidade	 constitutiva	 na	 ideia	 de	

subjetividade	 inaugurada	 com	 o	 romantismo	 —	 além	 de	 ratificar	 a	 ideia	 de	 autor	

matriz,	conceituada	por	Castro	Rocha	(2005).	

Quando	infere	que	a	poesia	deve	sugerir	e	aludir	em	lugar	de	definir,	Mallarmé	

centra-se	 no	 problema	 da	 ficção,	 e	 não	 no	 fim	da	 subjetividade.	 Logo,	 compreender	

que	 a	 virada	 produzida	 pelo	 poeta	 está	 ligada	 a	 uma	 negação	 da	 oralidade,	 como	

adverte	 Vadé	 (1996),	 significaria,	 ao	 menos	 nesse	 aspecto	 preciso,	 concordar	 com	

Friedrich	(1991)	e	reafirmar	a	dissociação	via	sujeito	entre	 esses	dois	momentos	da	

poesia	 lírica	 na	 modernidade.	 Em	 resumo,	 significaria	 produzir	 uma	 contradição	

aparentemente	 inofensiva	 no	argumento	de	que	o	que	muda	 do	meio	 para	o	 fim	do	

século	XIX	não	é	o	estatuto	do	sujeito,	mas	o	entendimento	que	se	tem	dele	no	curso	

da	enunciação.	

Em	suma,	não	é	que	Mallarmé	negue	 a	 oralidade.	Ele	questiona	 a	 subjetividade	

como	 lugar	 em	 si,	 de	 alguma	 forma	 atentando-se	 a	 uma	 certa	 inadequação	

terminológica	 que	 perpassou	 a	 produção	 atualmente	 entendida	 como	 romântica.	 E	

nessa	perspectiva,	o	que	refinaria	a	argumentação	de	Vadé	(1996),	um	detalhe,	seria	

situar	 a	 desaparição	 elocutória	 e	 o	 problema	 da	 subjetividade	 no	 contexto	 da	 obra	

mallarmeana,	posto	ser	este	um	ponto	sensível	no	desenvolvimento	de	seu	estudo.	Um	
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nada;	que,	não	obstante,	teria	o	potencial	de,	passando	por	cima	daquilo	que	está	em	

jogo	no	contexto	criado	pelos	escritos	de	Mallarmé,	insistir	nos	rumos	tortuosos	que	a	

eles	se	quis	dar.	
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