
O Público Moderno e a Fotografia 
CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) 

Após completar uma rígida educação que o preparou para o sucesso na 

burocracia do Governo francês, Charles Baudelaire rebelou-se contra a 
perspectiva de uma vida convencional e iniciou uma carreira de poeta e 
crítico de arte parisiense. Vivia desafogadamente de uma herança paterna, 

e escreveu os seus poemas mais importantes, nomeadamente As Flores 

do Mal, no princípio da década de 40 do século XIX . Estas obras consti

tuiriam a base da tradição literária simbolista francesa . Entretanto, travou 

conhecimento com muitos pintores franceses revolucionários, incluindo 

Delacroix e Courbet, que moldaram a sua concepção da arte moderna. Em 

1844, quando a mãe lhe vedou o acesso à herança para o obrigar a mudar 

o seu estilo de vida imoderado, Baudelaire tentou ganhar a vida como 

escritor profissional. Começou por publicar uma crítica de arte do Salon 

de 1845, exposição anual patrocinada pela Academia Nacional. Durante 

muitos anos continuou a fazer as suas críticas dos Salons, e, na sua crftica 

de 1859, incluiu uma apreciação da natureza da fotografia enquanto arte, 

que reproduzimos aqui. 

Baudelaire estava chocado com o facto de a definição vulgar de obra 

de arte como representação exacta de uma realidade externa ter levado 

muitos homens a desejar réplicas do mundo visual produzidas mecanica

mente. Definiu o realismo artístico, não no sentido vulgar, como um espe

lho do mundo fís ico e visível, mas como um reflexo do mundo mental da 
imaginação, dos sonhos e da fantasia. Receava que a atracção do público 

pelas imagens fotográficas fosse impelir mais as pessoas para a concepção 

vulgar do realismo e afastá-las da sua noção de verdade artística. Baude

laire considerava que os homens eram tolos em acreditar nas fotografias 

como espelhos de factos físicos; para ele, a fotografia era mais útil para 
ajudar a memória humana dos acontecimentos. Nunca definiu o meio, afir-
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mando apenas que ele tinha uma natureza completamente industrial, pelo

gue estava fora da influência da imaginação humana, deficiência essa que

o excluía do reino das belas-artes.

Meu caro Morel, se tivesse tempo para vos divertir, consegui-lo-ia com facilidade,
folheando o catálogo e fazendo um apanhado de todos os títulos ridículos e de todos
os assuntos cómicos que pretendem atrair o nosso olhar. É bem o espírito francês.

Procurar surpreender usando meios estranhos à arte em questão é o grande recÌrrso

de pessoas que não são pintores inatos. Por vezes, mas sempïe em França,. este vício
apodera-se mesmo de homens que não são desprovidos de talento e que, desse modo,
o desonram com uma mistura adultera. Podia fazer desfilar diante dos seus olhos o
título cómico, àmaneiradosvaudevillistas, otítulo sentimental ao qual sófaltaoponto
de exclamação, o título de trocadilho, o útuÌo profundo e fiÌosófico, o título enganador,

ou título armadilhado, do género Brutus,Iâche César!'"Ó geração incrédula e perversa,

diz Nosso Senhor, até quando estarei eu convosco!? Até quando vos suportarei?>>.'

Com efeito, esta geração, artistas e público, tem tão pouca fé na pintura que procura

constantemente disfarçá-la e envolG-la, como um remédio desagradável, em cáp-
sulas de açúcar; e que açúcar, santo Deus! Refiro-lhe aqui dois títulos de quadros

que, de resto, não vi: Amour et gibelottelT É, assim, que a curiosidade se transforma
de repente em apetite, não é verdade? Procuro combinar intimamente duas ideias,

a ideia do amor e a ideia de um coelho esfolado e guisado. Não consigo verdadeira-
mente conceber que a imaginação do pintor tenha ido ao ponto de colocar uma aljava,

asas e umavenda num cadáver de um animal doméstico; a alegoria seria realmente

demasiado obscura. Estou mais inclinado a pensar que o títuÌo tenha sido composto
de acordo com a receita de Misantropia eArrepmdimento. Portanto, o verdadeiro título
seria: Apaixonados Comendo Uma Gibelotte. Agora, eles são novos ou velhos, um operá-
rio e uma costureirinha ou um inválido e uma vagabunda debaixo de um caraman-
chão poeirento? Seria preciso ter visto o quadro. Monarchi4ue, catholique et soldat!Este é

do género nobre, do género paladino, do género lüneráio de Paris a lmrsalém (Chateau-

briand, peço desculpa! As coisas mais nobres podem transformar-se em meios de

caricatura, e aspalawaspoÌíticas de umchefe de império, emmuniçõesparaaprendi-
zes de pintura). Este quadro só pode ser a ïepresentação de alguém que faz três coisas

domesmo tempo, peleja, comunga e assiste ao petitleuer de Luís XIV. Será porventura
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um gueÍreiro tatuado com flores-de-lis e imagens de devoção? Mas para quê per-
dermo-nos em especulações? Digamos simplesmente que esse é um meio, pérfido
e estéril, de criar um efeito de espanto. O que há de mais deplorável é que o quadro,

por mais estranho que païeça, talvez seja bom. Amour et gibelotte,tambêm. E reparei
num o<celente e pequeno grupo de esculturas cujo número infeÌizmente não guardei,

e quando quis saber mais acerca do tema, reli quatro vezes o catálogo, mas sem resul-
tado. Enfim, teve a generosidade de me informar que se chamava Toujours et jamais.

Senti-me sinceramente angustiado ao veï que um homem talentoso cultivou inutil-
mente um enigma desse tipo.

Peço desculpas poÍ ter-me divertido por alguns instantes à maneira dos jorna-
lecos. Mas, ainda que a temática lhe païeça um pouco frívola, examinando-a bem,
encontrará nela um sintoma deplorável. Para resumir de um modo paradoxal, per-
guntar-vos-ia, a si e aos meus amigos que são mais instruídos do que eu na história
da arte, se o gosto pelo tosco, o gosto pelo espirituoso (que são a mesma coisa) exis-
tiram desde sempïe. Se Appartement àlouer e outras concepções rebuscadas surgiram
em todas as épocas para suscitar o mesmo entusiasmo, se a Veneza de Veronese e
a de Bassan foram afligidas poï esses logógrifos, se os olhos de |ules Romain, de

Miguel Ângelo, de BandinelÌi foram assombrados por semelhantes monstruosida-
des; pergunto, em resumo, se o Sr. Biard é eterno e omnipresente como Deus. Não
creio, e considero estas honras como uma gïaça especial concedida à raça francesa.

É verdade que os seus artistas inoculam nela este gosto, e não o é menos que ela

exige deles que lhe satisfaçam tal necessidade, pois se o artista embrutece o público,
este paga-lhe na mesma moeda. São dois termos correlativos que agem um sobre o

outro com igual eficiência. Admiremos também arupidezcom que mergulhamos na

via do pïogïesso (entendo porprogïesso o progressivo desaparecimento da alma e o

progressivo domínio da matéria), e a difirsão maravilhosa que se faz todos os dias da

habiÌidade vulgar, aquela que se pode adquirir através da paciência.

Neste país, a pintura naturalista, assim como o poeta naturalista, é quase um
monstro. O gosto exclusivo do Verdadeiro (tão nobre quando limitado às suas

verdadeiras aplicações), neste caso, oprime e sufoca o gosto do Belo. Onde seria
preciso ver apenas o Belo (penso numa bela pintura, e pode-se facilmente adivi-
nhar a que tenho em mente), o nosso público busca apenas o Verdadeiro. EÌe não
é artista, naturaÌmente artista. Talvez filósofo, moraÌista, engenheiro, amante de

historietas instrutivas, tudo que se queira, mas jamais espontaneamente artista.



Ele sente, ou melhor, julga sucessivamente, analiticamente. Outros, mais favore-

cidos, sentem de imediato, de uma só vez, sinteticamente.
Ainda há pouco, eu falava de artistas que procuïavam su4)reender o público.

O desejo de surpreender e de seï surpreendido é assaz legítimo. lt is a happiness

to wonder, <é a felicidade de ser surpreendido"; mas também, ir is a happiness to

dream, "é a felicidade de sonhar>>. Se quiser que lhe atribua o título de artista ou
de amante das belas-artes, a questão é, pois, a de saber por que procedimentos
deseja criar ou sentir surpresa. Se o Belo é sempre surpreendente, seria absurdo
supor que o que é surpreendente é sempïe belo. Ora, o nosso público, que é par-
ticularmente inapto para sentir a felicidade da fantasia e da admiração (um sin-
toma das almas pequenas) quer ser surpreendido por meios estranhos à arte, e os

artistas obedientes conformam-se com esse gosto; eles querem chocá-lo, causar-
-lhe espanto, pasmá-lo com estratagemas indignos, porque sabem que é incapaz
de se extasiar perante a estratégia natural daverdadeira aïte.

Nestes dias deploráveis, produziu-se uma nova indústria que muito contribuiu
para confirmar a idiotice na fé que nela se tem, e para arruinar o que poderia res-
tar de divino no espírito francês. Que essa multidão idólatra postulou um ideal
digno de si e apropriado à sua natureza, isso é evidente. Em matéria de pintura e
de escuÌtura, o Credo actual do povo, sobretudo em França (e não creio que alguém
ouse afirmar o contrário) é o seguinte: <<Creio na natureza e creio somente na
natureza (há boas razões para isso). Creio que a arte é, e só pode ser, a reprodu-

ção er<acta da natureza (uma seita tímida e dissidente pretende que os objectos de
carácter repugnante sejam excluídos, como um penico ou um esqueleto). Assim,
uma indústria que nos desse um resultado idêntico à natureza seria a arte abso-
luta>>. Um Deus vingador acoÌheu as súplicas desta multidão. Daguerre foi o seu

Messias. E então ela diz a si mesma: <<Visto que a fotografia nos dá todas as gaïan-
tias desejáveis de s<actidão (eles acreditam nisso, os insensatos), a arte é a foto-
grafiarr. A partir desse momento, a sociedade imunda lançou-se, como Narciso,
na contemplação da sua imagem triüal no metal. Uma loucura, um fanatismo
extraordinário, apoderou-se de todos esses novos adoradores do Sol. Estranhas
abominações produziram-se. Associando e reunindo um bando de patuscos,

homens e mulheres, ataviados como os açougueiros e as lavadeiras no Carnaval,
pedindo a estes heróis que continuassemafazer as suas caretas de circunstância
pelo tempo necessário à operação, acreditava-se estar a reproduzir cenas, trágicas



e gïaciosas, da história antiga. Algum escritor democrata deve ter aí visto um modo,

a baixo custo, de restituir ao povo o gosto pela história e pela pintura, cometendo
assim um duplo sacrilégio, insultando a divina pintura e a arte sublime do actor.

Pouco tempo depois, milhares de olhos ávidos debruçavam-se païa os orifícios do

estereoscópio, como se fossem frestas para o infinito. O amor da obscenidade, que

é tão vivo no coração natural do homem quanto o amor de si mesmo, não deixou

escapar tão bela ocasião de se satisfazer.E que não se diga que eram só crianças
que, no regïesso da escola, se compraziam nessas toìices, pois elas entusiasmaram

toda a gente. Ouvi uma dama da alta sociedade, não da minha, responder àqueles

que discretamente lhe escondiam imagens semelhantes, encarregando-se assim

de ter pudor em vez dela: <<Deixe-me ver, não há nada que me choquerr. |uro ter
ouvido isso, mas quem acreditará? "Veja que se trata de grandes mulheres!r>, diz

Alexandre Dumas. ..8 há outras ainda maioreslrr, dizCazolte.
Como a indústria fotogrâfrca era o refugio de todos os pintores falhados,

demasiado pouco talentosos ou preguiçosos païa acabar os seus estudos, esse

entusiasmo universal tinha não só um carácter de cegueira e imbeciÌidade, mas

também a cor de uma vingança. Não acredito, ou pelo menos não gostaria de

acreditar, que uma conspiração tão esúpida, na qual, como em todas as outïas,
encontramos os perversos e os equivocados, possa vencer de maneira absoluta,
mas estou convencido de que o pïogresso mal aplicado da fotografia muito con-
tribuiu, como aliás todo o pïogresso puramente material, parao empobrecimento
do génio artístico francês, jâ 6o rao. A Fatuidade moderna poderá bramar, CI(pe-

lir todas as flatulências da sua obesa personalidade e vomitar todos os sofismas
indigestos que uma filosofia recente lhe serviu até que se empanturrasse, que não

deixa de ser evidente que a indústria,fazendo a sua irrupção na arte, se torna a sua

mais mortal inimiga, e que aconfusão defunções impede que ambas se cumpram.
Apoesia e o progïesso são dois ambiciosos que se odeiam de um ódio instintivo, e

quando se encontram no mesmo caminho, é necessário que um sirva ao outro. Se

for permitido à fotografia substituir a arte em qualquer uma de suas funções, ela irá
suplantá-la e corrompê-la abreve trecho, graças à aliança natural que encontrará
na estupidez da multidão. É preciso, então, que retorne ao seu verdadeiro dever,

que é o de ser a serva das ciências e das artes, mas a mais humilde das servas,

como a impressão e a estenografia, que não criaram nem suplantaram a literatura.

Que ela enriqueça rapidamente o álbum do viajante e devolva aos seus olhos a



precisão que faltava à sua memória, que ela ornamente a biblioteca do naturalista,
amplie os animais microscópicos, ou, mesmo, apoie com algumas informações
as hipóteses do astrónomo, seja enfim a secretária e o notário de quem queï que

precise, na sua profissão, de uma absoluta precisão material, até aqui, tudo bem.

Que ela salve do esquecimento as ruínas decadentes, os Ìivros, as estampas e os
manuscritos que o tempo devora, as coisas preciosas cuja forma irá desapareceï e

que pedem um lugar no arquivo de nossa memória, e terá a nossa gratidão e será

aplaudida. Mas se lhe for permitido usuïpaÍ o domínio do impalpável e do imagi-
nário, de tudo aquilo que apenas tem valor poïque o homem lhe acrescenta alma,
então, desgraçados de nós!

Sei que muitos me dirão: <<A doença que acaba de orplicar é a dos imbecis. Que
homem digno do nome de artista e que diletanteverdadeiro confundiuum dia a arte
com a indústria?>> Eu sei e, no entanto, perguntar-lhes-ei, por minhavez, se acredi-
tam no contágio do bem e do mal, na acção das multidões sobre os indivíduos e na
obediência involuntária,forçada, do indivíduo à multidão. Que o artista aja sobre o
público, e que o público reaja sobre o artista, é uma lei incontestável e irresistível;
aliás, os factos, terríveis testemuúos, são fáceis de analisar; podemos verificar o

desastre. De dia para dia, a arte perde o respeito por si mesma, prosterna-se diante
da realidade exterior, e o pintor torna-se cadavezmais inclinado a pintar, não o que

sonha, mas o que vê. No entanto , é umafelicidnde sonhar, e era uma glória orprimir o

que se sonhava, mas, que digo eu? O pintor ainda coúece essa felicidade? Afirmará
o observador de boa-fé que a invasão da fotografia e a grande loucura industrial são
totalmente estranhas a esse resultado deplorável? Será possível supor que um povo,
cujos olhos se habituaram a considerar os resultados de uma ciência material como
produtos do belo, não verâ ao fim de certo tempo, particularmente diminuída a sua
faculdade de julgar e de sentir o que há de mais etéreo e de mais imaterial?

NOTAS

t Brutus, Larga o César! ê.uma comédia escrita por foseph-Bernard Rosier, em 1849. (N.I)

z Evangelho de Mateus, Cap.XVII, v. 17. (N.f )

3 Título de uma obra de Ernest Seigneurgens, exposta no Salon. Gibelotte é um prato da culinária fran-
cesa, espécie de Íiicassé de coelho preparado com vinho branco. (N.I)
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