SOBRE A IDEIA DE DECADENCIA ÑAS ARTES
E ÑAS LETRAS

Este estudo nao pretende ser, e deliberadamente nao é, uma análise
histórica da ideia de Decadencia, mas sim uma investigacáo de se as conotacóes implícitas neste termo e seus derivados podem conservar, hoje, algum sentido para nos.
Para que possa discutir-se tal relevancia, inevitável será fazer algum recurso á Historia geral, de que as Artes e as Letras nao podem ser separadas. E melhor será comecar por ela, para depois podermos observar específicamente o que decadencia, em termos modernos, possa significar, e em
que limites, na criacao estética.
No passado e poderíamos dizer que mesmo no presente, civilizacóes foram destruidas, e as suas ruinas até esquecidas. A derrocada dos Imperios,
a queda de regimes políticos seculares, a fortuna que, adversa, trai aqueles
que (na opinao deles próprios e das suas vítimas) ela protegia - nao
sao temas románticos de há pouco mais de urn século, mas visóes de Historia, que recorrem, na lenda ou na consciencia que, depois, histórica se
formou, desde a mais alta Antiguidade, em todos os povos, em todas as
épocas, por toda a parte. O século xix, com o seu desenterrar sistemático,
prosseguido no nosso tempo, do arcaico passado, apenas legou-nos a obsessao de como a magnificencia de muitas ruinas e a leítura das inscricóes
vinham confirmar o que pervivía na lenda ou na historia semi-lendária:
quanta grandeza social e política pode nao ser mais, idos os séculos, que pedras perdidas num deserto. A monumentalidades colossal de muitos templos e palacios (desde o México á Pérsia), o refinamento estético das civilizacóes antigás que os usaram e perderam, a conviccao (algo comprovada
por essas descobertas) de que o mundo antigo era escasamente provoado
por núcleos civilizacionais dispersos (que a multiplicacao do nosso conhecimento do passado vai mostrando, como os documentos, nao terem sido
tao dispersos como os vazios que se váo enchendo desmentem, nem
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tao desconexos uns dos outros como a ignorancia parecia apontar), criaram
a analogia com o crescimento, plena forca, decadencia física e morte do individuo humano, que unidade era das multidóes que constituiam os Imperios. Que estes se desfazem, nao há dúvida. Que desapareceram, substituidos por outros que nao eram necessáriamente civilizacionalmente superiores a eles, é indiscutível. Mas que urna decadencia seja a culpada
dessas catástrofes, ou as vezes de um só dissolver-se nos tempos urna presenca que se julgava nao só eterna mas detentora da verdadeira eternidade, nao há documentos que o comprovem, senáo aqueles em que cidadáos desses imperios clamavam em aviso dos desastres iminentes. Porque
a mentalidade «imperial» subsiste como um modelo longamente aceite é
que aqueles clamaram e outros acreditam neles: nao há quem queira aceitar que nao é por decadencia que os Imperios desabam, mas precisamente
pelo apogea a que estáo condenados.
O que levou á destruicáo os Imperios do passado, como levará os do
presente, nao é a circunstancia de se terem deixado viciar na sua virtude,
mas o ser impossível á expansáo imperial quantitativa, a partir de certo
momento que depende das circunstancias, continuar a alimentar de vicio
a sua virtude. Ou por outras palavras: os Imperios nunca decairam por
serem infieis á virtude das suas origens, mas do acumulado vicio de as
terem tido continuarem fiéis a elas. Fala-se da decadencia de Roma, da
decadencia do Imperio espanhol, da dissolucao do Imperio británico.
Talvez que ainda haja um dia ideología imperial suficiente para falarse da
decadencia dos imperios norte-americano e soviético, quando forem urna
memoria profética para outros imperios que esperemos que Ihes nao sucedam.
Alguém, dos que choram sobre as ruinas dos imperios, poderá objectar nostálgicamente que, sem as riquezas imperiais, nao teríamos tido as
ruinas magníficas do Egipto, da Assíria, da Pérsia, da Grecia (cujas cidades foram, a seu modo, imperios), e de Roma, todas alias metódicamente
saqueadas em favor dos museus imperiais da Franca, da Inglaterra ou da
Alemanha. A verdade, porém, é que, sucessivamente e por séculos, a humanidade nunca as teve, tal como as Américas já nao tínham as ruinas
do Imperio Maia, sumidas ñas florestas do Iucatá e da memoria das gentes, quando chegaram os conquistadores espanhois para reduzir a menos
que ruinas, porque a lingotes de ouro, os imperios azteca e incaico. Formas transitaram de urna cultura para outra, provávelmente perdendo o
sentido inicial e servindo impropriamente para outros, tal como, por
exemplo, os sarcófagos de urna sivilizacáo podiam, para outra, continuar
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a ser sarcófagos, degradarem-se a pias de lavagem para pocos, ou serem
reduzidos fragmentariamente a material de construyo de objectos inteiramente diversos (foi, em grand parte, o que sucedeu, com as obras de arte
pagas, no triunfo a expansao do cristianismo). E isto, evidentemente,
nao acontecia porque as novas criaturas nao tivessem sentido estético, mas
porque este nao era um valor civilizacional em si, nem as grandes obras
de arte do passado se destinavam a despertá-lo e a educá-lo e sim a atestar,
como licao e terror do grandioso, a forca e o poder das reduzidas classes
dirigentes que as faziam construir pelos seus milhares de escravos. Basta
pensar-se nos tesouros criados pelo Antigo Egipto para serem sepultados,
longe da vista e da experiencia estética de qualquer público, nos monstruosos túmulos faraónicos, para compreender-se que urna beleza destinada a ser fruida pelo «outro mundo» nao se destinava sequer, em termos
efectivamente estéticos, a existir como tal.
A beleza de épocas alheias e estranhas a qualquer outra só comecou a
ser sentida, por essa qualquer outra, quando tais épocas se revestiram do
carácter lendário de modelos canónicos: e isto só poderia acontecer quando um novo imperio, pela sua universalidade (isto é, primacialmente o
seu relativo gigantismo), sentisse a urgencia de, para constituir-se e institucionalizar-se, emular a imagem de urna grandeza que lhe era estranha,
mas ele se via politicamente forcado, pelas leis da sua expansao, a absorver. Isto explica claramente dois dos momentos mais decisivos, a significativos para a consciencia estética, da Historia ocidental: a helenizacao
da cultura romana em consequencia da conquista do mundo greco-oriental
helenizado, e a expansao do Renascimento italiano na Europa, quando
as ambicóes das potencias ocidentais se empenhavam em destruí-lo, e á
Italia, ñas suas mesmas raízes. Os poetas latinos inspirando-se de Atenas e
de Alexandria, como os poetas do ocidente europeu inspirando-se de petrarquismo formal, nao sao senao aspectos estéticos dessa realidade sinistra.
A própria criacáo do Renascimento italiano do século xv nao deixa de
ser, e foi desde as suas origens, a compensacáo de emular-se, no fragmentagao política de Península Itálica, a lendária grandeza modelar do Imperio Romano, cuja unidade foi e ainda é urna obsessáo para a Europa dos
estados nacionais, e emulá-la pelo regresso consciente a urna imitacao estética que reflectia alias a continuidade que se nao perderá numa regiáo
que, pela sua condicao de origem e de centro inicial, mantivera, mais ou
menos inconscientemente, a permanencia dos modelos. Mas ainda mais
profundamente do que isto, o facto de ser precisamente na cristianíssima
Italia muito mais difícil esconder a clivagem fundamental do cristianismo:

628

Jorée de Sena

a sua dualidade inicial e contraditória de ter uma origem judaica num
mundo helénico (quando este, ,por sua vez, acabaria por separar-se do
mundo latino, em que o cristianismo se expandirá, arrastando consigo
a divisao «ortodoxa» e «católica» da cristandade). Os dualismos maniqueistas (em que Pérsia e cristianismo se fundem), como o estabelecimento
da teología trinitaria, sao —e tamben a profusao de heresias primitivas
que sucessivos concilios se empenham em condenar e suprimir— resultados ou respostas «estruturais» á dramática e inescapável consciencia da
dualidade de tudo, e da transmutarlo dialéctica dos contrarios, por parte
de uma vivencia religiosa que assentava, originariamente, na mística étnico-social exclusivista do «povo eleito» (ou seja um povo cuja religiao
era raga e cuja raga era religiao, como condicao tribal de sobrevivencia '.
Da mesma forma, o exclusivismo religioso, a intolerancia, as Religióes de
Estado, cujo estabelecimiento coincide com as concentracóes de poder monárquico absolutista (e que a Antiguidade nunca conhecera com igual
rigidez), foram, e ainda sao —hoje, por exemplo, sobretudo no puritanismo moral imposto legalmente, mesmo pelas mais diversas seitas que,
aonde tenham de coexistir, nisso inteiramente concordam—, respostas
autoritarias ao dilema de ser-se «universal» e «nacional» ao mesmo tempo.
Ou seja: o forcar-se o enquadramento das massas nos «modelos» imperiais
e esclavagistas da Antiguidade, em que o mundo moderno tem as suas
raízes.
Os «modelos canónicos» podem ser de diversos tipos, fundamentalmente assentes numa imagen nostálgicamente idealizada do passado que,
pouco a pouco, se codifica em regras e em normas que substituem, pelo
seu carácter puramente formalista, a debilidade interpretativa daquela
imagen, quando novas condicoes de vida alteram a coerencia aparente dos
traeos déla. O mito da Idade de Ouro, que se teria perdido como um
Paraíso de que se foi expulso, é constituido bastante desta tendencia das
culturas: tendencia que se explica pela circunstancia de, vivendo elas fora
de uma visáo cronológica e continuada da Historia (que é relativamente
recente), serem levadas a projectar no passado o que, para elas, projectado
no futuro, nao tinha sentido algum. Quando o cristianismo transiere para
um Paraíso supra-terreno o perdido Paraíso terrestre~, e lhe adiciona

1. Veja-se, para eompreensao estrutural das contradicoes do judaismo, Edmund Leach,
Génesis as Myíh and other essays, Londres 1969, especialmente, para o caso, o estudo titular
e o sobre a «legitimidade de Salomao». Outro admirável estudo é o terceiro que compóe o
volume, e nao nos interessa directamente aquí: Virgin Binh. O autor publicara dispersamente
estes estudos em 1962 e 1966.
2. Vejam-se, a este respeito, os capítulos iniciáis (e a bibliografía correspondente) de
A. Bartlett Giamatti, The Earthly Paradise and the Renaissance Epic, Princeton 1966, obra que
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uma nocao de Fim do Mundo, culminada por um Juízo Final (cuja contradigáo com o facto de as almas serem destinadas, individualmente, pelo
julgamento divino na ocasiao da morte física, a salvarem-se ou perderemse é estruturalmente reveladora do que afirmamos a seguir), ao mesmo
tempo historiza temporalmente a vida humana em sociedade, e inverte
idealisticamente a ordem dos tempos pegaos, porque a futuriza. Mas tal
futurizar nao se processava em termos «históricos», porque reconhecer
tais termos seria reconhecer uma legitimidade ao passado pagáo que, em
termos de Revelacao, ele nao podia ter. Daí que, quando se tratou de
identificar o Imperio e a Igreja, houvesse a preocupacao, culta de «salvar» os grandes espíritos de Antiguidade —«5o pelo que das ideias deles
confluirá na ideología crista, mas, hípicamente, vendo-os como criaturas
que haviam pressentido o cristianismo. O que se passou com Platáo, Aristóteles, Sénica, Cicero, Vergílio, etc., durante a Alta Idade Media (e culmina na Divina Comedia, cujo cicerone é o autor da Eneida) a depois—
eis o que é por certo revelador.
Se o passado assumia culturalmente um valor exemplar, de modelo
(que mantove nos desenvolvimentos do Romantismo, e pode dizer-se que
só inteiramente, ou quáse, perdeu com os movimentos de vanguarda com
que se abre o século xx em todos os campos, desde as teorías científicas
á prátíca estética), é consequente com isso que qualquer manifestacáo nao
em conformidade com o modelo só podia ser vista de dois modos: ou
como algo cuja incípiencia nao atingía a realizado modelar, ou como' algo
que a ultrapassava, e, enquanto tal, sígnificava uma decadencia. Assim, e
a atitude ainda se perpetua em política, em arte, em literatura, ou, curiosamente, na resistencia formal á transformac,áo das relac.óes lingüísticas
tradicionais (assentes em categorias lógicas que nao mais correspondem á
transmutacao da comunicac.áo, profunda), o que poderia ou deveria ser
compreendido como uma transformadlo, como uma busca de diversos sistemas de relacóes, como uma outra énfase levada a outros fins, era inevitávelmente degradada pela comparado com o modelo ideal. Ou o que
era criagao de formas noutro sistema (como, por exemplo, a adaptacáo
peninsular de temas provengáis, na poesia medieval, ou de formas italianas na poesia do século xvi), com tudo o que isso implica de reestruturagao, seria inevitávelmente considerado com desdenhosa superibridade... É
o que hoje torna tao ridículos os juizos dos filólogos e dos historiadores da literatura, quando se referem á «indecisao» da ortografía medie-

tem ainda o alto interesse portugués de apresentar uma das mais brilhantes defesas da qualidade
artística da ¡Iba dos Amores de Camóes. modernamente escritas c inteligentemente demonstradas.
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val, as «flutuagóes» de sintaxe de outras épocas, sem compreenderem que
estao a julgar pela comparagáo com modelos idealisticamente impostos, e
que os medievais nao estavam, os coitados, a tartamudear, mas a escrever
seriamente e artísticamente, e apenas nao estavam interessados em imperializacóes lingüísticas, semelhantes á do mito que se havia criado, para
a literatura latina, com a linguagem literaria da sua época áurea. Esta
classificacáo demasiado claramente reflecte o mito da Idade de Ouro, para
nao poder ser entendida pelo que é.
Tudo ísto explica o descaso em que eairam os poetas latinos ulteriores á época «áurea», o latim cristáo (que se afastava, ainda como língua viva, dos padróes «áureos» que haviam sido alias o estilo multímodo
de urna época, visto que um Vergílio, um Horacio ou um Ovidio divergem muito radicalmente uns dos outros), como já antes a literatura do
Helenismo sofrera da comparac,áo com os modelos da Grecia clássica.
Explica como, no século xvi, a derrocada dos sonhos de reviver o passado pagáo (ou o passado evangélico, para o humanismo nórdico) conduzira a
longa incompreensáo do Maneírismo, e da mesma forma aponta as razóes
profundas que fizeram a época Barroca nao ser entendida, nem as vezes
por ela mesma, na medida em que, contraditóriamenete, ao mesmo tempo
procurava superar a tiranía dos modelos clássicos e regressar a eles por
sobre as fantasías idealizadas dos teóricos do Renascimento (e é neste
sentido que a sintaxe de um Gongora está muito mais próxima da sintaxe
de Horacio do que a dos horacianos do século xvi).
Compreende-se assim que nunca houve, e é ilegítimo considerar que
tenha havido, decadencias, como da mesma forma nao houve nunca, estéticamente, incipiencias. O que houve e tem havido é a imposiclo de supostos modelos ideáis, pelos quais a perfeicáo seria aferida. E isto evidente será como se relaciona com o que ácima dissemos sobre a arte egipcia.
A arte nao existirá enquanto tal, para ser apreciada exclusivamente por
criterios estéticos: natural seria que, quando se autonomizasse como arte,
tivesse comecado por transpór para esta nova existencia o mesmo carácter de «eternidade» que principiara por ter em relacáo com o «outro
mundo». Igualmente, quando, a urna tradicáo de específica valorizarlo do
espiritual sobre o mundano, do individuo como tipo sobre a pessoa enquanto experiencia vívente, se tornou necessário opór a arte e a pessoa
humana laicamente consideradas, ainda que ao servico da ornamentacáo
de igrejas ou da educacáo crista dos cidadáos, a ressurreicáo dos modelos
clássicos (nao por terem sido longamente ignorados, mas por longamente
terem servido para outros fins) seria lógicamente oposta, em toda a sua
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gloria imperial romana, a un cristianismo que se organizava á ordem dos
príncipes, e perdía definitivamente a máscara da unidade entre o Papado
e o Imperio que, compreensivelmente, fóra a obsessao política de Dante
e de Petrarca.
É muito interessante acentuar que, quando o prestigio dos modelos
se dissolvera já, em literatura, como em arte se dissolvia o dominio das
normas académicas, a decadencia foi desafiadoramente tomada como urna
bandeira criadora pelos escritores que ultimavam o processo de transformacáo: é o célebre verso de Verlaine, que fascinou simbolistas e esteticistas: «Je suis V Empire a la fin de la décadence» *. Súbitamente, de
vengonhosa ou suspeita atitude ilegitima, a «decadencia» apresentava-se
estéticamente e polémicamente como um valor em si, numa reversáo total, mas perfeitamente coerente e lógica, do que havia sido tradicionalmente aceite. Note-se acidentalmente que um soneto celebrando a indiferenca do lánguido artista, entregue á criacao de «un poeme un peu
niais», tal como se via a derrocada do Imperio Romano ante o ímpeto
dos Bárbaros 4, longe de, para urna estreita crítica pragmática, poder representar a «condenável» Arte pela Arte, contem, realmente, urna significarlo tremendamente revolucionaria: o poeta implícitamente reconhece
que nao é parte do Imperio que desaba, nem responsável por ele. E,
assim fazendo, nao tanto reafirma a independencia da arte, como se dessolidariza socialmente de urna realidade cuja lendária magnificencia encobre realmente o tedio com que o soneto termina. Esse tedio vago do esteta prenuncia as revolucóes juvenis de nosso tempo. Porque o mundo
moderno precisa sobretudo de «decadencia» —da derrocada final de todos os valores impostos pelas sociedades tradicionais, ou por aquelas

3. Primeiro verso do soneto Langueur da colectánea Jadis et Naguére (1885, ainda que
datada do ano anterior na edicao), a que mais referencias sao adiante, no texto, feitas. O soneto
terá sido escrito em 1883, ano em que foi publicado na revista Le Chat Noir (cf. Paul Verlaine,
Vetes Galantes - Jadis et Naguére, texte e'tabli et annote' par Yves-Ge'rard Le Dantec, París 1939,
pp. 156 e 222).
4. Já nenhum historiador serio hoje acredita que o Imperio Romano desabou ante o ímpeto
dos Bárbaros, ou seja o contraste pseudo-moralístico entre a derrota dos decadentes e viciosos,
que haviam abandonado a «pureza dos nossos costumes», e a forca e a virilidade das ragas
jóvens e fortes... O Imperio, durante sáculos, por sua propia natureza imperial, estava, nesses
termos, ínteiramente barbarizado... e até os imperadores eram espanhois, sirios, iugoslavos, etc.
Quanto ao soneto de Verlaine (que vai arrastado, para a sua época, pelo impacto causado pelo
1.° verso), é da maior relevancia aproximá-lo de dois poemas do grego Cavafy (1863-1933), que
podem ser lídos em traducao portuguesa em Noventa e mais Quatro Poemas de Constantino
Cavafy, traducáo, prefacio, comentarios e notas de Jorge de Sena, Porto 1970. Porque este poeta,
que representa a transmutacáo do Decadentismo-Simbolismo em Modernismo (no sentido europeu
e nao hispano-americano do termo), leva irónicamente as últimas consequencias o tema dos Bárbaros, em A Espera dos Bárbaros, e o do poeta ocupado com o seu poema, quando um desastre
político se avisinha, em «Darlo».
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que se construiram na traicáo a ideáis revolucionarios e sao, é claro, táo
ferozmente «conservadoras» como aquelas, na arte como na vida.
A ideia de decadencia cumpriu pois, com avancos e retrocessos, um
pleno ciclo, anterior a nos. E porque o cumpriu é que nos é possível
(como fragmentariamente o vinha sendo) possuir e aplicar um criterio
ecuménico na apreciacáo estética da arte e da literatura, tal como ñas
ideias, na política, ou na moral, sem que isto implique de nenhuma forma
\¡m ecletivismo relativista, mas urna compreensao estrutural. É por isso
que podemos admirar a arte e a la literatura de todos os tempos e todos
os lugares - pelas mesmas razóes pelas quais nao devemos aceitar o que
seja que defina a priori a dignidade humana '. Esta nao o seria, se nao
fosse a inteira liberdade de dispor déla, como urna descoberta permanente
e urna experimentacáo continua. No fim de contas, o Mal só existe, aonde
e quando o Bem seja imposto, como um condicionamento educacional ou
um constrangimento legalístico. E o único condicionamento e o único constrangimento legítimo sao, como admiravelmente disse Schiller, a educacao estética do Homem.''
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5. Note-se como este nosso ponto de vista supera e explica a ideia de Malraux, acerca de
um «museu imaginario» que, pela massa variada da informacáo e visáo de obras de arte, acumulada na nossa cultura contemporánea, teria sido o dissolvente da primazia de «modelos» específicos de urna determinada tradicao estética. Na verdade, o que sucedeu foi o contrario: essa
acumulacao só foi possível e só ganhou sentido, quando civilizacionalmente se foi perdendo a
nocao da legitimidade dd modelos exclusivos e ganhando uma visao histórica e nao apenas
«exemplar» das diversas culturas. Se a nossa diversificada aceitacáo resukasse apenas do supracitado «museu», sofreríamos precisamente de ecletismo relativista, como apontámos no texto
(o que nao quer dizer que nao haja quem sofra dele), sem a real superacao dos diversos «modelos», em que a arte moderna assentou o seu desenvolvimento.
6. Referencia ao ensaio de Schiller, Briefe über die ijsthetische Erziehung des Menscben
(Cartas sobre a Educacáo estética do Homem). de 1795.

