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“A literatura sempre tem um teor testemunhal. ”
SELIGMANN-SILVA (2013a, p.48)
“A coincidência entre história e poesia, entre palavra comum e
palavra poética, é tão perfeita que não deixa brecha alguma por
onde escapar uma verdade que não seja histórica. ”
Octavio PAZ (1982, p.235)
6

RESUMO
A Guerra franco-prussiana deixou traços profundos na história dos franceses, que por sua
vez, tiveram sua pátria invadida, bombardeada, humilhada e atormentada. O conflito
ocorrido de 1870 a 1871, apesar de curto, acarretou muitas mortes e muita destruição.
Guy de Maupassant participou da guerra quando jovem e cerca de dez anos mais tarde
produz diversas narrativas relacionadas ao momento histórico de que também fez parte.
Em seus contos de guerra, a memória histórica se faz presente e sustenta toda a narrativa;
refletimos, pois, neste trabalho, a questão do testemunho sem a figura de um “eutestemunha”. O autor que viu e viveu a catástrofe da guerra também oferece seu
testemunho legítimo, ainda que seja encoberto por suas imagens e comparações.
Buscamos provar que o testemunho a partir da ficção também pode ser autêntico, uma
vez que, segundo Seligmann-Silva e Octavio Paz, toda verdade é histórica, toda literatura
é testemunhal e todo testemunho tem o crédito máximo da verdade. Para tanto, contamos
com o apoio de algumas teorias já conhecidas, como a análise e o aprofundamento teórico
dos trabalhos de Seligmann-Silva, tais como aqueles presentes em História, Memória e
Literatura: O testemunho na era das catástrofes entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Francesa; Maupassant; Testemunho; Contos de
Guerra.
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RESUMÉ

The Franco-Prussian War has left deep traces in the history of the French, who had their
homeland invaded, bombed, humiliated and tortured. The conflict occurred from 1870 to
1871, although short, caused many deaths and much destruction. Guy de Maupassant took
part in the war when he was young and about ten years later produces several narratives
related to the historic moment of which he was also part. In his short stories of war, the
historical memory is present and sustains the whole narrative; we reflected, therefore, in
this work, the question of the testimony without an "i-witness". The author who has seen
and experienced the catastrophe of war also offers his rightful testimony, even if it is
masked by his images and comparisons. We try to prove that the testimony from the
fiction can also be authentic, since, according to Seligmann-Silva and Octavio Paz, all
truth is historical, all literature is testimonial and every testimony has the maximum credit
of truth. For that, we count on the support of some theories already known, such as the
analysis and the theoretical study of the work of Seligmann-Silva, such as those present
in History, Memory and Literature: The testimony in the era of catastrophes, among
others.

KEY-WORDS: French Literature; Maupassant; Testimony; Shot stories of war.
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I) Introdução

Guy de Maupassant, de família burguesa, nasceu e cresceu na região da Normadia,
entre as cidades de Étretat, le Havre, Rouen e Fécamp. Gustave Flaubert, mestre de
Maupassant, era amigo de infância dos irmãos: Laure e Alfred Le Poittevin. Laure, mãe
de Maupassant, assume um papel muito importante na carreira do filho, é ela quem vai
apoiar sua escrita e incentivá-lo na vida literária. Alfred, tio de Maupassant, era escritor,
mas falecera sem ter tido tempo de escrever grandes obras e de conhecer seu sobrinho;
no entanto, os dois eram motivo de muitas comparações. Em correspondência entre Laure
e Flaubert, os dois amigos de infância se recordam mais de uma vez, como indica
Lemoine (1957): “le neveu ressemble à l’oncle” 1*.
Un examen plus intime confirme à Flaubert cette resssemblance
physique et lui permet de découvrir une ressemblance morale : même
penchant marqué pour le pessimisme qu’accompagne une identique
passion pour les Lettres, même vision à la fois grave et bouffone de la
vie, le goût du cynisme et de la farce, une précoce maturité de jugement,
le dégoût de vivre et l’ennui auxquels les amours impures n’aportent
aucun remède, un désir constant d’épater le bourgeois qui s’assouvit
dans une obscénité sans borne. 2 (p.28-29)

De acordo com Lemoine, uma das frases de seu tio, que Guy poderia ter escrito:
“Je ne peux donner un baiser qu’il ne soit ironique”3 (p.29). Segundo o estudioso, as leis
de hereditariedade cabem mais na família de Maupassant que nas obras de Zola. A
influência de Flaubert foi fundamental para a entrada de Maupassant no mundo da
literatura. Enquanto aprendia com seu mestre, Maupassant não publicava seus escritos e
dizia: “rien ne presse, j’apprends mon métier” 4. De acordo com Lemoine (1957), o
segredo de seu sucesso deve-se a:
cette longue patience, cette dure discipline de la page écrite et déchirée,
ce travail toujours défait, toujours à refaire, cette insatisfaction jusqu’à
la réussite totale, jusqu’à la perfection, tout ce que Flaubert lui imposa
en un mot, explique l’art de Maupassant et sa conscience de « bon

*Todas as traduções desta dissertação são de minha autoria, quando não, sreá indicado o autor.
1
O sobrinho se assemelha ao tio.
2
Um exame mais íntimo confirma a Flaubert esta semelhança física e lhe permite descobrir uma semelhança moral: mesma inclinação
marcada pelo pessimismo que acompanha uma idêntica paixão pelas Letras, mesma visão simultaneamente grave e cômica da vida, o
gosto pelo cinismo e pela farsa, uma maturidade precoce de julgamento, o desgosto de viver e o tédio nos quais os amores impuros
não trazem nenhum remédio, um desejo constante de impressionar o burguês que se sacia em uma obscenidade sem limite.
3
Eu não posso dar um beijo que não seja irônico.
4
Nada me apressa, estou aprendendo o meu ofício.
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artisan ». L’avenir confirmera que, sans cette influence, Maupassant
n’eût sans doute pas su utiliser ses dons. 5 (p.64)

Flaubert morre em 1880, meses depois de Maupassant ter publicado seu conto
Boule de Suif, “un chef-d’oeuvre” 6, como o mestre próprio dissera. Sua entrada no mundo
literário foi triunfal, como a um “meteoro” e iniciada por um dos seus melhores contos
de guerra.
A guerra franco-prussiana ocorrida dentre os anos de 1870 e 1871 deixou marca
notável na história dos franceses que, tendo o território brutalmente invadido e
bombardeado, tiveram por muito tempo sentimentos de asco e rancor pelos alemães. O
conflito ocorreu em um curto período de tempo, no entanto, foi suficiente para acarretar
inúmeras mortes e destruições.
Guy de Maupassant participou da guerra quando jovem e, cerca de dez anos mais
tarde, produz diversos contos relacionados ao conflito. Em suas narrativas, o momento
histórico é crucial, ele oferece suporte para a construção da verossimilhança nos contos.
O pano de fundo é extremamente importante, uma vez que, sem ele, as histórias não se
sustentariam sozinhas. A memória histórica preenche todos os contos, os fatos
verossímeis e verídicos colaboram com o efeito de real que busca empregar ao narrar e
descrever.
A partir das intromissões do narrador e da postura de algumas personagens,
percebemos que a guerra, tanto para o narrador como para o autor, é extremamente
incoerente. Entremata-se cegamente, vive-se uma atmosfera inumana, como se o tempo
parasse e toda barbárie fosse permitida. O homem torna-se animal do próprio homem.
Maupassant, hábil escritor, oferece seu testemunho, ainda que encoberto por outras vozes,
de como foi a Guerra franco-prussiana.
A partir da leitura de seus contos, percebe-se a constante presença de seus
questionamentos quanto à guerra: o autor reflete sobre temas como a loucura, a vingança,
a morte de inocentes, a miséria, a fome e a crueldade. No presente texto, refletimos sobre
a questão do testemunho em forma de literatura, um tipo de testemunho talvez ainda
pouco colocado em questão, uma vez que não temos a figura da testemunha. Não se trata
de um “eu” que tudo viu e tudo viveu, mas de um “eu” encoberto pela sua imaginação,

5

Essa longa paciência, essa dura disciplina da página escrita e rasgada, este trabalho sempre desfeito, sempre a refazer, essa
insatisfação até o sucesso total, até à perfeição, tudo o que Flaubert lhe impôs em uma palavra, explica a arte de Maupassant e sua
consciência de "bom artesão". O futuro confirmará que, sem esta influência, Maupassant provavelmente não teria sido capaz de utilizar
os seus dons.
6
Uma obra de arte.
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pela sua criação de imagens e comparações, ou seja, por suas histórias motivadas pela
catástrofe com que teve algum contato.
Trabalharemos ainda a questão da necessidade de narrar, de contar, por meio de
outras histórias, que não a de um “eu”, como se deu o conflito. Tentaremos aqui
exemplificar como os contos de guerra de Maupassant também poderiam ser
considerados uma espécie de testemunho, a partir de seus relatos em cartas, dos estudos
sobre sua vida e de seus contos de guerra. Como as epígrafes no início deste trabalho
afirmam, tentaremos provar que o testemunho a partir da ficção também pode ser
legítimo, uma vez que, segundo esses autores, toda verdade é histórica, toda literatura é
testemunhal e todo testemunho tem o crédito máximo da verdade.
É então, a partir destas perspectivas que abordaremos treze contos de guerra de
Guy de Maupassant, sendo eles: Boule de Suif, La folle, Père Milon, La mère sauvage,
Le petit soldat, Le lit 29, Un coup d’État, Tombouctou, Deux amis, L’aventure de Walter
Schnaffs, Mademoiselle Fifi, Saint-Antoine e L’horrible.
No primeiro capítulo deste trabalho, intitulado “A guerra franco-prussiana e suas
marcas na história francesa”, trabalhamos a questão da História, de como a guerra teve
início e de como a população reagia nessa época, tanto os franceses como os prussianos.
Fazemos referência a outras produções artísticas da época que também expressavam,
assim como os contos que serão estudados nos outros capítulos, o sentimento vivido pela
população de modo geral. Chamamos atenção especial para a participação do autor na
guerra e de como esse fato foi de suma importância para a construção de seus contos de
guerra e do seu testemunhar dez anos mais tarde. Nesta parte também apresentamos as
ideias da sua época literária: Realismo-Naturalismo e os destaques do autor em meio às
produções realistas-naturalistas, e ainda, chamamos atenção para os fait-divers e de como
a guerra constitui um pano de fundo crucial para a construção das narrativas. Procuramos,
neste capítulo, dar um embasamento teórico para o que vai ser desenvolvido nos próximos
capítulos: a análise dos contos, a questão do trauma e do testemunho.
No segundo capítulo: “Maupassant e seus contos de guerra” procuramos fazer
uma breve apresentação das diferenças entre conto e nouvelle e de como os dois gêneros
são vistos na França. No segundo tópico, delongamo-nos sobre a questão do humeur
railleuse do autor, na sua ironia e nos fios condutores dos contos. Procuramos apresentar
a análise dos contos tendo também em perspectiva a verossimilhança e a construção das
personagens.
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O terceiro e último capítulo versa sobre o principal viés destre trabalho: o
testemunho como forma de resistência e como forma de literatura supertestamental.
Apresentamos o testemunho velado de Maupassant, ou seja, uma possível forma de ler
seus contos de guerra. Procuramos analisar os contos no segundo e terceiro capítulos
caminhando juntamente com a teoria literária que nos deu base para esta possível leitura.
Para concluir, apresentamos as considerações finais deste trabalho que nos
permitiu observar Maupassant a partir de outra perspectiva, partindo dos olhos da ficção:
seus contos de guerra podem ser vistos como um testemunho legítimo. Dessa forma, seu
testemunho se caracteriza como velado, no entanto, não menos revelador.
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II) Capítulo I: A guerra franco-prussiana e suas marcas na história francesa

1) A História, a guerra e seus relatos

Em 1870, inicia-se um grande conflito entre a França e a Alemanha: a guerra
franco-prussiana. A Alemanha estava dividida entre a Áustria e a Prússia; na Áustria
ainda existiam várias línguas e populações, enquanto a Prússia já era essencialmente
germânica. Era a Prússia, portanto, a encarregada de unificar o império: segundo os
estudos de Souto Maior (1974), Guilherme I, até então imperador, nomeou Bismarck para
embaixador da Prússia na França; Bismarck, pois, anuncia no Parlamento que as “grandes
questões da sua época não seriam resolvidas com discursos e votos de maioria, e sim,
com sangue e ferro” (p.365-366). As ideias de Bismarck não estavam isoladas e a ditadura
na Prússia teve início.
A resistência contra a hegemonia da Prússia não tardou a evidenciar-se, posto que
os estados da Alemanha do Sul não estavam satisfeitos com Bismarck, até que ele
consegue uni-los para lutar contra a França pelo controle da Alsácia-Lorena. Napoleão
III e o rei da Prússia, Guilherme I, não desejavam guerrear, mas Bismarck viu nesse
conflito uma maneira de unificar os estados da Prússia. A guerra franco-prussiana
começou em julho de 1870 e terminou em maio de 1871, o que determinou, de acordo
com Souto Maior (1974), a última etapa da unificação alemã.
A guerra teve início algum tempo depois de uma adulteração feita por Bismarck
em uma carta do imperador da Prússia a fim de parecer que este havia insultado o povo
francês. O episódio é chamado de “La dépêche d’Ems7”: Bismarck escrevera a mão o
que fora ditado por Guilherme I, fazendo as alterações que queria. Para causar o alvoroço
total, o chanceler manda publicar o telegrama; assim, menos de um dia depois, a notícia
chega em Paris: “l’assemblée est électrisée, gagnée par la fièvre patriotique qui s’est
emparée de la capitale” 8 (MILZA, 2009, p.57). Apesar dos motivos e fatores complexos
da guerra, o ato de Bismarck foi considerado como a “gota d’água” e um marco no
conflito. Não houve manifestação contra, pelo contrário, quinze a vinte mil pessoas
marcharam em direção às Tulherias carregando bandeiras francesas, símbolos patrióticos
e reclamando a guerra (MILZA, 2009, p.59). Logo, dia 19 de junho a guerra é declarada.

7
8

O telegrama de Ems.
A assembleia ficou eletrizada, vencida pela febre patriótica que se apoderou da capital.
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As explicações do governo francês para afirmar sua entrada na guerra vinham por
meio da imprensa: “la France a été gravemente offensée par la Prusse. Bismarck l’a
provoquée pour abaisser sa position en Europe. Il est indispensable de réagir contre cette
intolérable prétention, c’est l’honneur du pays qui est en jeu”9 (ROTH, 2010, p.39).
Ninguém tinha o direito de rebaixar o país, de ferir o orgulho nacional, portanto, os jornais
diziam que “aucune division, aucun souvenir du passé ne doit affaiblir l’unanimité du
sentiment national” 10 (p.38). A maioria dos franceses aceitava a guerra, até mesmo os
que eram contra Napoleão III acreditavam se tratar de uma guerra justa: “personne ne
doute du bon droit français” 11 (p.39). De acordo com Souto Maior (1974, p.367): “uma
onda de indignação e belicosidade varreu a França”.
O patriotismo foi muito importante na sua condição de apoio e fomento para a
guerra. O sentimento aflorava no coração dos franceses, de acordo com Roth (2010, p.39)
La Marseillaise, por muito tempo proibida, voltava a ser cantada pelos soldados nas ruas;
estes, preparando-se para o conflito, eram reconhecidos e tornavam-se populares. As
reações eram as melhores possíveis: “C’est la guerre! [...] la rumeur [...] nous secoua
comme une étincelle électrique [...] Les coeurs étaient à la confiance, sinon à
l’enthousiasme. […] On criait: À Berlin! À Berlin!”12 (ROTH, 2010, p.40), de acordo
com o estudioso, todos pensavam que as batalhas seriam realizadas em solo alemão, não
podiam imaginar que Paris seria bombardeada, as regiões da Alsácia e da Lorena seriam
conquistadas pelo exército prussiano e ainda ficariam com uma enorme dívida de guerra.
Do outro lado da fronteira, os alemães também se uniam num patriotismo unânime
e muito parecido com o dos franceses. Se para estes, Bismarck havia sido o responsável
pela guerra, para aqueles, Napoleão III era o culpado. O Imperador Francês, por ser
herdeiro de Napoleão I já carregava uma grande impopularidade, e ainda de acordo com
Roth: “on pense que la nation française, orgueilleuse et légère, a besoin d’une bonne
leçon” 13 (p.42). A imprensa agia da mesma forma em território alemão, e para eles, a
França havia agredido a Prússia e merecia uma resposta. Em uma carta do Dr. Kugelmann
a Karl Marx, segundo Roth, (2010, p.42):
Ici, la guerre est extrêmement populaire dans toutes les classes de la
population parce que, selon les apparences, elle est une guerre
9

A França foi gravemente ofendida pela Prússia. Bismarck a provocou a fim de abaixar a sua posição na Europa. É indispensável
reagir contra esta intolerável de pretensão, é a honra do país que está em jogo.
10
Nenhuma divisão, nenhuma lembrança do passado não deve enfraquecer a unanimidade do sentimento nacional.
11
Ninguém duvida do bom direito francês.
12
É a guerra! […] o rumor […] nos sacudiu como uma descarga elétrica [...] Os corações estavam confiantes, senão entusiasmados.
[...] Gritavam: A Berlim! A Berlim!
13
Pensamos que a nação francesa, orgulhosa e ligeira, precisa de uma boa lição.
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d’agression [...] on supporte avec joie toutes les difficultés et tous les
sacrifices. Cet enthousiasme général repose, en dehors de la riposte à
une insolente invasion, sur la haine contre Bonaparte, sur la conviction
que de ces sanglantes semailles naîtra l’unité allemande […].14

Era esse sentimento nacional que Bismarck queria incitar em todos os estados da
Alemanha. Ninguém lá ou na França se opunha à guerra, em nenhuma classe social, e
segundo Roth, a guerra passou a ser muito maior do que pretendia, ela tomou uma
dimensão nacional: “ce ne sont plus deux dynasties, deux États qui sont en conflit, mais
deux peuples qui se croient offensés et menacés et qui luttent l’un contre l’autre. Français
et Allemands sont face à face” 15 (p.43). Assim, finalmente, todos os Estados alemães se
uniram pelo sentimento patriótico que tão habilmente Bismarck havia sabido explorar.
A antipatia dos franceses contra os alemães e vice-versa já vinha de outros tempos,
tendo seu início na primeira guerra entre os povos, a Guerra dos 30 anos (1618 – 1648),
na qual a região da Lorena também era disputada. Nesse conflito anterior, a França sai
vitoriosa e trucida o povo alemão. Para que a França tivesse livre caminho em direção à
primeira potência da Europa, era interessante que a Alemanha se mantivesse desunida,
fragmentada, ou seja, enfraquecida. Sucederam-se mais três guerras entre as duas
nações: Guerra de Sucessão Austríaca (1740-1748), Guerra dos Sete Anos (1756-1763),
Guerra franco-prussiana (1870 – 1871), e em cada uma delas, o ódio de uma para outra
foi passado de pai para filho, de geração em geração. O conflito entre a Alemanha e a
França só estagnou na Segunda Guerra Mundial, mas ainda hoje os dois países têm
divergências políticas e econômicas, de acordo com Dias (2005). Segundo o estudo de
Ruth Putnam (1915, p.199), os franceses nunca se renderam aos alemães e sempre tiveram
um forte sentimento patriota, como cita em seu livro, os poemas de Edmond About:
Français ne peux,
Prussien ne veux,
Alsacien suis.
Vous avez pu germaniser la plaine
Mais notre coeur, vous ne I'aurez jamais. 16

Há uma grande produção de arte durante a própria guerra franco-prussiana, como
também obras que fazem referência a ela, além dos poemas acima e dos contos de
14

Aqui, a guerra é extremamente popular em todas as classes da população porque, de acordo com as aparências, é uma guerra de
agressão [...] se suporta com alegria todas as dificuldades e sacrifícios. Este entusiasmo geral repousa fora da resposta a uma invasão
insolente, no ódio contra Bonaparte, na convicção de que destas sangrentas semeaduras nascerá a unidade alemã [...].
15
Já não são mais duas dinastias, dois Estados que estão em conflito, mas dois povos que acreditam ofendidos e ameaçados e que
estão lutando um contra o outro. Franceses e Alemães estão face a face.
16
Francês não posso,/ Prussiano não quero, /Alsaciano sou.” e “ Vocês puderam germanizar a planície/ Mas nosso coração, vocês
jamais o terão.
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Maupassant, podemos citar algumas obras no universo da pintura, como as de Alphonse
de Neuville, artista que também participou da guerra como soldado e produziu várias
obras relacionadas ao conflito, tais como Dernières cartouches (1873), la Défense de la
porte de Longboyau (1879), le Cimetière de Saint-Privat (1881) et Bivouac après le
combat du Bourget (1873). Nesta última, o artista retrata uma espécie de acampamento
dos soldados, de acordo com Benoît:
Sous un ciel plombé, par un froid intense, les soldats campent à côté
d’une maison détruite par le feu lors des combats du Bourget (28-30
novembre). Ils se réchauffent comme ils le peuvent sous des couvertures
devant des feux de bivouac. Certains improvisent un repas ; d’autres se
sont laissé gagner par le sommeil. C’est toute la misère désespérée
d’une guerre perdue d’avance qui est dépeinte ici. Les soldats ne
croient plus à rien et espèrent seulement sauver l’honneur de la France.
Scène de vie quotidienne plutôt que scène de guerre, ce tableau montre
l’effondrement militaire aussi bien que moral. 17 (s/d, s/p)

Chamamos uma atenção especial para outras duas obras: a de Clément-Auguste
Andrieux, La queue devant la boucherie (1870); e a de Narcisse Chaillou, Le dépeceur
de rats (1872), ambas óleo sobre tela revelam o terrível momento do cerco de Paris.
Andrieux, pintor francês realista, influenciado por Courbet, retrata na “Rue Bonaparte”
uma fila de pessoas em frente a um açougue à procura de comida; Chaillou, pintor francês
da mesma época, retrata um vendedor de carne de rato em frente a uma parede cheia de
cartazes oficiais sobre a invasão, possivelmente em frente ao Hôtel de Ville, praça onde
os vendedores de carnes inusitadas se encontravam nesse período de falta de comida.
O cerco de Paris começa dia 19 de setembro de 1870 e termina dia 28 de janeiro
de 1871. Nesse período em que a cidade esteve ocupada pelos prussianos, os meios foram
ficando escassos, o inverno cada vez mais presente, e as pessoas cada vez mais
abandonadas. Não havia comida da cidade, portanto, o governo decide abrir alguns
açougues a fim de distribuir algumas gramas por pessoa. Segundo Tillier:
C’est l’un de ces établissements que représente Clément-Auguste
Andrieux (né en 1829) dans La Queue devant la boucherie. C’est
d’ailleurs dans cette même période que des commerces de viandes
insolites commencent à ouvrir çà et là dans la ville assiégée, proposant
du chat, du chien, des brochettes de moineaux ou des rats. Bientôt, un
marché aux rats s’organise sur la place de l’Hôtel de Ville, et, comme
le montre Narcisse Chaillou (1837 – après 1896), des marchands de
17

Sob um céu pesado, por um frio intenso, os soldados acampam ao lado de uma casa destruída pelo fogo durante os combates de
Bourget (28-30 de novembro). Eles se aquecem como podem sob cobertores na frente das fogueiras. Alguns improvisam uma refeição;
outros se deixam vencer pelo sono. É toda uma miséria desesperada de uma guerra perdida de antemão que é representada aqui. Os
soldados não acreditam em mais nada e esperam somente salvar a honra da França. Mais cena da vida quotidiana que cena de guerra,
este quadro mostra o colapso militar bem como moral.

17

rongeurs montent des étalages improvisés dans les rues de Paris. 18 (s/d,
s/p)

Tillier faz uma análise da obra de Andrieux e enfatiza as personagens do quadro:
há pessoas de várias classes sociais: “des gardes nationaux, des mères de famille avec
leurs marmots, des bourgeois et une femme du monde élégamment vêtue” 19, vê-se que
todos estão na mesma cidade e submetidos às mesmas leis. Não há comida para ninguém,
não há privilégios, todos estão na mesma condição do: “assiégé affamé contraint à faire
la queue pour obtenir quelque maigre morceau de viande” 20 (s/d, s/p). Lecaillon (2005)
traz testemunhos de quem viveu a guerra, em sua obra, a irmã Marie-Vincent confirma a
situação vivida pelos parisienses: “[…] on voit se produire à la porte des boucheries
hippiques le spectacle qu’offraient les autres boucheries, savoir: une queue de 200
personnes attendant la petite ration que la municipalité accorde […]”21 (p.96).
Durante o cerco de Paris, além das mortes entre os próprios habitantes por motivo
ou rumores de traição, muitos também morreram de doenças e principalmente de fome.
De acordo com Ruth (2010), “depuis le début de décembre, une large fraction de la
population souffre de la faim; au moins un quart de la population de Paris est dans un
état de sous-alimentation inquiétant”22 (p.364). Nesses quatro meses do cerco de Paris,
os comandantes prussianos se instalaram em Versalhes e colocaram canhões ao redor da
capital inteira. A cidade estava fortemente vigiada pelos soldados, raramente chegava
uma informação de fora ou mesmo comida. A cidade de Paris era o ponto fraco da França:
tomada a capital, preso o imperador, os prussianos praticamente haviam ganhado a guerra,
a aceitação disso era questão de tempo.
As três obras de pintura citadas retratam em imagens o que muitos contos de
Maupassant retratam em palavras. Muitos artistas franceses do fim do século XIX
representaram a guerra franco-prussiana de várias formas e podemos afirmar que parte
tenta reavivar o orgulho francês, mas a maioria delas representa o conflito de forma
negativa. Na ocupação de Paris, o inverno e a guerra transformam a cidade, outrora cheia
de vida, em uma cidade triste, cinza e suja. Foram 132 dias de um terrível abandono em

18

É um desses estabelecimentos que representa Clément-Auguste Andrieux (nascido em 1829) na La Queue devant la boucherie (A
fila defronte o açougue). É aliás neste mesmo período que os comércios de carnes incomuns começam a abrir aqui e ali na cidade
sitiada, oferecendo gato, cão, espetos de pardais ou ratos. Em breve, um mercado para ratos se organiza na praça do Hôtel de Ville, e,
como mostra Narcisse Chaillou (1837 - depois em 1896), os comerciantes de roedores montam bancas improvisadas nas ruas de Paris.
19
Guardas nacionais, mães de família com seus rebentos, burgueses e uma mulher do mundo elegantemente vestida.
20
Sitiado faminto obrigado a fazer fila para obter algum magro pedaço de carne.
21
Vemos se produzir nas portas dos açougues hípicos o espetáculo que oferecem os outros açougues, a saber: uma fila de 200 pessoas
esperando pela pequena ração diária que o município fornece
22
Desde o início de dezembro, uma grande fração da população sofre de fome; pelo menos um quarto da população de Paris está em
um estado de subnutrição inquietante.
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que comprovam que a guerra é uma ilusão de poder e de triunfo, é tempo-espaço da
descrença, da morte, da fome e da miséria, real e moral.
A guerra franco-prussiana durou somente dez meses, o cerco de Paris, quatro; no
entanto, para os contemporâneos foi uma guerra de selvagens e de bárbaros, como citado
em um artigo da época: “Crimes, forfaits, atrocités et viols commis par les Prussiens sur
le sol de France” 23, publicado em 1870. Némésis, autor do texto em que relata vários
crimes

hediondos

cometidos

pelos

soldados,

afirma

que

a

guerra

foi:

“une invasion d’hommes sans cœur ni âme, ni foi, ni loi à la tête desquels a marché la
trilogie sanglante des Guillaume, des Bismarck et des Moltke.[…] Tout a été prévu; tout
a été conduit mathématiquement et dirigé par l’esprit infernal qui les anime”24 (p.3).
Guilherme I, imperador; Bismark, chanceler do império; Moltke, general do exército:
figuras bárbaras para o imaginário francês da época, que acreditava, segundo Némésis,
que Guilherme I teria possivelmente dito aos seus soldados: “Volez, tuez, incendiez,
violez même partout où vous porterez vos pas. Inspirez la crainte, l’épouvante et la
terreur dans chaque ville, dans chaque village que vous occuperez”25 (p.4).
Apesar de ser um artigo cheio de perplexidade, horror e choque, além de um
latente ódio aos prussianos, quem, na verdade, soube usar a imprensa a seu favor, foi
Bismark. Segundo Roth (2010):
la transmission et la manipulation de l’information ont aussi été des
armes. À cet égard, Bismark a su utiliser mieux que les Français la
puissance nouvelle de la presse pour transformer en succès politiques
les victoires gagnées sur les champs de bataille. 26 (p.10)

O telégrafo corria a Europa e em menos de um dia sabia-se quem era o vitorioso
e quem era o perdedor. A cada derrota, a cada invasão, o povo francês ia perdendo ainda
mais a sua força de resistência, principalmente, pois a notícia chegava rapidamente e
muitas vezes aumentada.
O fato de declarar ou não a guerra foi decidido em poucos dias, a França estava
totalmente despreparada, segundo Roth (2010): “au début de juillet 1870, personne en

23

Crimes, planos, atrocidades e violações cometidos pela Prússia sobre o solo da França.
Uma invasão de homens sem coração, nem alma, nem fé, nem lei na cabeça que marcharam a trilogia sangrenta dos Guilherme, dos
Bismarck e dos Moltke.[…] Tudo foi planejado; tudo foi conduzido matematicamente e dirigido pelo espírito infernal que os anima.
25
Roubem, matem, incendeiem, violem em todos os lugares pelos quais vocês levarão seus passos. Inspirem o medo, o horror e o
terror em cada cidade, em cada aldeia que você ocuparem.
26
A transmissão e a manipulação de informação foram armas também. A respeito disso, Bismark soube utilizar melhor que os
franceses o novo poder da imprensa para transformar em sucesso político as vitórias ganhas sobre os campos de batalha.
24
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France ne songe à une guerre. Tout s’est passé très vite, en dix jours au maximum”27
(p.36). A imprensa foi crucial na ação de animar a população:
les journaux impérialistes parisiens jouent un rôle moteur […] ils sont
animés de sentiments belliqueux et dénoncent les prétentions
inacceptables de la Prusse et de ses dirigeants qui veulent abaisser la
France et l’humilier. Ce « parti de la guerre » est relayé par de
nombreux journaux de province et tend à présenter les futures
opérations comme une promenade militaire en Allemagne, où les
soldats français renoueraient avec la victoire” 28 (p.37).

De acordo com Roth (2010), o exército francês não estava apto a entrar em
combate, em contrapartida, o exército prussiano vinha de uma outra guerra contra a
Áustria, a guerra astro-prussiana de 1866, e vinha vitorioso. O império de Guilherme I
havia recentemente investido em armamentos, treinamentos, transporte e comunicação
militar. O general Moltke, “cerveau de l’armée prussienne” 29, desde 1866 já vinha
preparando um projeto de uma possível guerra contra Napoleão III, ou seja, quatro anos
antes de a França cogitar sobre isso. Os franceses não tiveram nem dez dias para criar um
plano de defesa ou de ataque.
Segundo o estudioso, inicialmente, os franceses estão pasmos com a explosão da
guerra, enquanto que os alemães procuram ser corretos com os civis, deixando a vida nas
cidades correr à medida do possível, no entanto, a realidade batia à porta: “ordres
blessants et péremptoires, réquisitions, brutalité diverses” 30. A presença demorada dos
alemães perturbava a ordem: “la simple présence de l’ennemi “l’ironie stridente des
fifres” ou le “roulement implacable des tambours” entretiennent une sourde irritation.
C’est pourquoi le calme apparent peut être trompeur”31 (p.406). Começam então, aqui e
ali, pequenos ataques contra os alemães: descarrilamentos, deterioração de linhas
telegráficas, franco-atiradores escondidos, sequestros, interrogatórios e prisões para os
suspeitos de espionagem. Esses ataques individuais ou por grupos pequenos contra os
soldados alemães nunca foram uma grande ameaça, no entanto, as represálias eram
“brutales et aveugles, très souvent sanglantes”32 (ROTH, 2010, p.408): casas

27

No início de julho de 1870, ninguém na França sonha com uma guerra. Tudo se passou muito rápido, em dez dias no máximo.
Os jornais imperialistas parisienses desempenham um papel importante […] Eles estão animados de sentimentos bélicos e
denunciam as pretensões inaceitáveis da Prússia e de seus dirigentes que querem reduzir a França e humilhá-la. Este "partido da
guerra" é transmitido por muitos jornais do interior e tende a apresentar as futuras operações como a um passeio na Alemanha, onde
os soldados franceses encontram com a vitória.
29
Cérebro do exército prussiano.
30
Ordens ofensivas e peremptórias, requisições, brutalidades diversas.
31
A mera presença do inimigo “a ironia estridente dos pífanos" ou o "ribombar implacável dos tambores” sustentam uma surda
irritação. É por isso que a calma aparente pode ser enganosa.
32
Brutais e cegos, muito frequentemente sangrentos.
28
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incendiadas, habitantes reféns, mulheres violentadas, multas enormes e cidades pilhadas;
como também relata Némésis (1871): “ils déchargent leurs fusils sur la population
inoffensive, ils tuent, ils blessent des femmes et des enfants! Pourquoi?” 33 (p.14). A
indignação era enorme. Enquanto os franceses davam um tiro de pistola, os alemães
voltavam com metralhadoras.
A atmosfera da guerra mudou qualquer boa reputação que os alemães ainda
pudessem ter aos olhos dos franceses. Estes tiveram contato direto com os prussianos e
soldados dos outros estados da Alemanha, e, viram-nos ocupar suas cidades, suas casas,
foram vítimas de espoliação e de inúmeras violências. Os alemães outrora admirados
como Goethe e Kant, deram lugar aos odiados: Guilherme I, Bismarck e Moltke. A guerra
colocou um povo contra o outro. Com isso, criou-se uma imagem recorrente do soldado
prussiano:
C’est le Prussien, le soldat au casque à pointe, ridicularisé et
redoutable, le cavalier éclaireur, l’inquiétant uhlan, qui annonce les
réquisitions et les pillages. […] Ce sont des êtres barbares, voraces,
« voisins de l’animalité » qui ne pensent qu’à manger et à boire. […] il
brutalise les innocents, les blesse à coups de sabre ou de baïonnette,
parfois il les tue. 34 (ROTH, 2010, p.611)

Os estereótipos do alemão bêbado e do alemão sujo foram criados nessa época.
Não importava se os franceses tinham uma vestimenta em trapos, se andavam como
mendigos, no imaginário francês, eles jamais seriam sujos como os alemães. De acordo
com os estudos de Ruth, várias publicações nesse sentido surgiram nos jornais e nos
panfletos, tais como o texto “L’homme de Prusse” 35, publicado em 1870, em Bruxelas,
por uma pessoa anônima, que dizia:
Les prussiens sont des barbares qui ont “ruiné la France, brûlé nos
villages, dévalisé les caisses publiques, rançonné les habitants
inoffensifs, fusillé sans pitié des gardes nationaux, des franc-tireurs,
des prisonniers, des fonctionnaires publics et laissé déshonorer nos
femmes et nos filles!” 36 (ROTH, 2010, p.611)

O trecho acima resumiria o sentimento e a imagem que os franceses tinham dos
alemães: eles não respeitavam as leis da guerra, não respeitavam os limites do que era

33

Eles descarregam suas armas na população inofensiva, eles matam, eles machucam as mulheres e as crianças! Por quê?
É o Prussiano, o soldado de chapéu de ponta, ridicularizado e assustador, o cavaleiro espião, o inquietante uhlan que anuncia as
requisições e as pilhagem. […] São seres bárbaros, vorazes, "vizinhos da animosidade" que apenas pensam em comer e em beber.
[…] ele brutaliza os inocentes, os fere a golpes de sabre ou de baioneta, às vezes ele os mata.
35
O homem da Prússia.
36
Os prussianos são bárbaros que “arruinaram a França, queimaram nossos vilarejos, assaltaram os fundos públicos, extorquiram os
habitantes inofensivos, fuzilaram sem misericórdia os guardas nacionais, os franco-atiradores, prisioneiros, funcionários públicos e
desonraram nossas mulheres e nossas filhas!
34

21

considerado humano, o soldado alemão era um assassino, um animal, um incendiário,
como visto e retratado em um pequeno poema da época feito por um anônimo, citado por
Roth (2010, p.613):
Les soldats fous de carnage
Qui mirent le feu à mon hameau
Et sans pitié pour son jeune âge,
Tuèrent l’enfant au berceau. 37

A guerra nunca saiu do território francês, todas as batalhas se deram na França, e,
por conta disso, as perdas foram consideravelmente maiores do lado francês, como
mostram os números dos estudos feitos por Roth (2010): entre 1866 e 1871, cerca de dois
milhões de franceses morreram (p.508). As derrotas em Sedan, Champigny, Bourget,
Buzenval; as ocupações das cidades de Metz, Paris e Estrasburgo; a instalação dos oficiais
em Versalhes e a grande perda de soldados, levou à vitória incontestável da Prússia e à
unificação alemã pretendida pelo trio alemão.
Em janeiro de 1971, assina-se um armistício de vinte e um dias, no entanto, as
tropas ainda ficam na França até o fim das negociações que culminaram na assinatura do
Tratado de Frankfurt, dia 10 de maio de 1871, assinado na sala dos espelhos em
Versalhes. Apesar de acabada a guerra e de haver um documento estabelecendo a paz e a
harmonia entre os dois povos, isso não aconteceu na realidade. Roth (2010) afirma que:

“cette guerre introduit une césure brutale et durable dans les relations francoallemandes. Elle engendre pour longtemps un antagonisme nourri de représentations
collectives, de souvenirs, de ressentiments, de haines”38 (p.10). A guerra não seria
facilmente esquecida pelos dois povos. Como Némésis afirma: “l’abîme appelle l’abîme,
ainsi le sang appelle le sang, et la semence jetée dans les sillons français, creusés par tes
boulets, n’enfantera que des moissons vengeresses!” 39 (1871, p.24). Em seu artigo,
também faz juras em nome do povo francês, este deveria responder à qualquer alemão
com desprezo, deveria estabelecer uma barreira intransponível entre as duas nações,
nenhuma aliança política, industrial, comercial e muito menos de amizade deveria ser
aceita, os franceses deveriam manter fresca a ideia da vingança, nunca deveriam esquecer

37

Os soldados loucos por carnificina/ Que colocaram fogo na minha aldeia/ E sem piedade por sua tenra idade/ Mataram a criança no
berço.
38
Esta guerra introduz uma divisão brutal e duradoura nas relações franco-alemãs. Ela gera durante um longo tempo um antagonismo
alimentado de representações coletivas, lembranças, ressentimentos, ódio.
39
O abismo chama pelo abismo, assim como o sangue chama por sangue e a semente lançada nos campos franceses, escavados por
tuas balas, suportará apenas colheitas de vingança
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a vitória fácil e cruel dos alemães, as mortes e todo o mal que lhes causaram: “et nos
enfants, Guillaume, grandiront dans la colère, la haine et la vengeance!!!” 40 (p.24).
Enquanto, do lado francês, o pensamento era de vingança; do lado alemão, todos
estavam eufóricos com a fundação do Reich, com a unificação do Estado. Roth (2010,
p.601) afirma que Bismarck era a figura principal que permaneceu no imaginário alemão:
“ils ont grandi dans le culte du héros fondateur, de ses succès impressionnants, de sa
brutalité, de son machiavélisme cynique. Ils ont été éduqués dans le sentiment d’une
supériorité de l’Allemagne”.41 Como, depois de uma guerra tão esmagadora, alguma
nação teria coragem de enfrentar o melhor exército do mundo? Roth afirma que o sucesso
da guerra franco-prussiana teve um efeito perverso sobre a formação da nova geração da
época. Esse sentimento de superioridade alemã, o orgulho de ser uma potência militar, o
conceito da “raça ariana”, da supremacia étnica e cultural, culminou no Nacionalismo
Alemão e mais tarde nos ideais nazistas do Terceiro Reich.
A História que se ensinaria nas escolas e dentro das famílias é construída a partir
do que convém aos Estados, quase sempre com o apoio da imprensa. A memória histórica
é forjada a partir de um mesmo evento, no entanto com duas vertentes: a dos franceses
está enraizada na lembrança da derrota, nas anedotas que acentuavam a crueldade inimiga
e o antigermanismo, alimentada na busca de uma vingança; já a dos alemães está no
orgulho da vitória política e militar, do culto do herói fundador, na exaltação das virtudes
da guerra, alimentada pelo receio de uma revanche francesa.

2) A participação do autor na guerra
Em janeiro de 1880, em uma carta de Maupassant a Flaubert, cujo a tema consistia
na publicação de Soirées de Médan, o autor de Boule de Suif diz que não havia na
coletânea uma intenção antipatriótica, como Flaubert pensava, mas uma visão diferente
sobre a guerra, nas palavras do autor: “nous avons voulu seulement tâcher de donner à
nos récits une note juste sur la guerre, de les dépouiller du chauvinisme à la Déroulède,
de l’enthousiasme faux jugé jusqu’ici nécessaire dans toute narration où se trouvent une
culotte rouge et un fusil” 42 (PAGÈS, 2014, p.206). Na coletânea, seis escritores publicam
um conto relacionado a guerra franco-prussiana, dentre eles, cinco haviam lutado no
40

E nossas crianças, Guilherme, crescerão na cólera, no ódio e na vingança!!!
Eles cresceram no culto do herói fundador, do seu impressionante sucesso, da sua brutalidade, do seu maquiavelismo cínico. Eles
foram educados no sentimento de uma superioridade da Alemanha.
42
Queríamos apenas tentar dar em nossas histórias uma nota justa sobre a guerra, despi-las do chauvinismo à la Déroulède, do
entusiasmo falso considerado até aqui necessário em qualquer narração na qual se encontram uma calça vermelha e um fuzil.
41
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conflito. A publicação não se tratava de uma simples coletânea de histórias, de acordo
com Pagès, elas iam muito além do que crônicas históricas, elas “tirent leur force de
l’expérience directe de la guerre vécue par les différents auteurs du recueil” 43 (p.209).
Maupassant, com apenas vinte anos, voluntariou-se para a guerra e foi-lhe
deferida a função de escrivão (commis aux écritures) da 2ª divisão, em Rouen: “c’est,
semble-t-il, un poste de tout repos. Mais ces prévisions optimistes sont vite
bouleversées”44 (TROYAT, 1969, p.33). Imaginava-se um triunfo rápido sobre a Prússia,
no entanto, as tropas alemãs invadem a França e Maupassant quase acaba prisioneiro de
guerra. As tropas vencidas saem em debandada, sem rumo certo, o importante era fugir
dos canhões alemães: “Guy marche tel un somnambule, les mollets douloureux, les pieds
en sang, les épaules sciées par les courroies du havresac. Où court-on? Quand va-t-on
s’arrêter ? Personne n’en sait rien”45(p.33). Depois de presenciar a odiosa invasão alemã,
ele envia uma carta a sua mãe relatando o ocorrido:
Je me suis sauvé avec notre armée en déroute; j’ai failli être pris. [...]
J’ai fait quinze lieues à pied. Après avoir marché et couru toute la nuit
précédente pour des ordres, j’ai couché sur la pierre dans une cave
glaciale ; sans mes bonnes jambes, j’étais pris. (TROYAT, 1989,
p.34)46

Maupassant, em seu conto Boule de Suif, narra, provavelmente, esta mesma
situação vivida:
Pendant plusieurs jours de suite de lambeaux d’armée en déroute
avaient traversé la ville. Ce n’était point de la troupe, mais des hordes
débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes
en guenilles, et ils avançaient d’une allure molle, sans drapeau, sans
régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d’une pensée
ou d’une résolution, marchant seulement par habitude, et tombant de
fatigue sitôt qu’ils arrêtaient. (MAUPASSANT, 2002, p.39) 47

Maupassant, “bon marcheur”, aterrorizado com o conflito, segue para Paris e
encontra a população revoltada, uma vez que o imperador havia sido aprisionado pelos
prussianos. A capital, portanto, torna-se cerco das tropas inimigas e é isolada do resto da
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Tiram a força delas da experiência direta da guerra vivida pelos diferentes autores da coletânea.
É, o que parece, um posto tranquilo. Mas aquelas previsões otimistas logo foram invertidas.
45
Guy anda tal qual um sonâmbulo, as panturrilhas doloridas, os pés em sangue, os ombros castigados pelas correias da mochila. Para
onde corremos? Quando iremos parar? Ninguém sabe nada.
46
Eu me salvei com a nossa armada em retirada; eu quase fui pego. [...] Andei quinze léguas a pé. Depois de ter andado e corrido toda
a noite anterior por ordens, dormi sobre a pedra de uma adega gélida; sem minhas boas pernas, eu teria sido pego.
47
Durante vários dias consecutivos restos de exército em retirada haviam atravessado a cidade. Não era tropa, mas horda debandada.
Os homens tinham a barba longa e suja, uniformes em trapos, e avançavam com passo mole, sem bandeira, sem regimento. Todos
pareciam esgotados, exaustos, incapazes de um pensamento ou uma resolução, andando somente por hábito, e caindo de cansaço tão
logo paravam.
44
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França. Diferentemente de Zola que fugiu para o sul do país e Gambetta que fugiu de
balão, Maupassant permaneceu em Paris e não fugia àquela situação deplorável: “Guy se
retrouve, la faim au ventre, harassé, abasourdi, dans la capitale qui se prépare à un siège
de longue durée.” 48 (TROYAT, 1989, p.34). Paris se encontrava na miséria, não havia
comida, não havia paz, a cidade era constantemente bombardeada e humilhada. Troyat
afirma que “privés de ravitaillement régulier, les habitants font la queue devant les
boutiques d’alimentations, maudissent les profiteurs, mangent du rat”
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(p.35). A

situação em que todos se encontravam era terrível, um tempo sem lei, uma população
abandonada, uma cidade de joelhos. Maupassant vive esses terríveis momentos e os
guarda na memória para mais tarde eternizá-los em seus contos:
Il a vu des cadavres de Prussiens et de Français gisant pêle-mêle dans
la boue, de prétendus espions fusillés sur simple dénonciation d’un
voisin, des vaches abattues en plein champ pour qu’elles ne tombent
pas aux mains de l’ennemi... Il a sué, il a tremblé de peur et de rage
pendant des jours et de nuits de la retraite. La guerre lui fait horreur et
il méprise les chefs militaires inaptes et les politiciens bavards
responsables du désastre. Cette aversion pour eux ne l’empêche pas de
détester tout autant les Prussiens qui foulent le sol de la patrie.
(TROYAT, 1989, p.35) 50

No território ocupado: “partout règnent les casques à pointe et les accents de la
langue teutonne. Il faut s’en accommoder. Survivre en attendant de vivre” 51 (p.36). Ainda
como soldado, Maupassant volta para Rouen e depois segue para Étretat, onde sua mãe
morava. Em Paris, juntamente com a guerra franco-prussaiana, surge ainda uma revolta
entre os próprios franceses, é a Comuna contra os Versaillais. De acordo com Troyat,
Maupassant não achava motivos para essa revolta popular: “de deux côtés, il ne voit
qu’acharnement aveugle et que rage imbécile de tuer. Comme s’il ne suffisait pas de
s’être étripés pour rien avec les Alboches!” 52 (p.36).
Maupassant condenava o conflito e os Prussianos, uma vez que, em sua visão, eles
idolatravam a guerra e a consideravam como uma divindade virtuosa, além de que, para
ele, a guerra era:
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Guy acha-se, a fome no ventre, extenuado, estupefato, na capital que se prepara para um cerco de longa duração.
Privados de provimento regular, os habitantes fazem fila defronte às lojas de alimentação, abominam os aproveitadores, comem
ratazanas.
50
Ele viu cadáveres de Prussianos e de Franceses estendidos confusamente no lamaçal, alegados espiões fuzilados sob a simples
denúncia de um vizinho, vacas abatidas em pleno campo para que elas não caíssem nas mãos do inimigo... Ele suou, ele tremeu de
medo e de raiva durante dias e noites de retirada. A guerra lhe causa horror e ele despreza os chefes militares inaptos e os políticos
faladores responsáveis pelo desastre. Esta aversão por eles não o impede de detestar tudo quanto é prussiano que espezinha o solo da
pátria.
51
Por todo lugar reinam chapéus de ponta e sotaques da língua teutônica. É preciso se acostumar. Sobreviver esperando viver.
52
Dos dois lados, ele vê somente fúria cega e raiva imbecil de matar. Como se não bastasse entrematarem-se por um nada com os
alemães (termo pejorativo).
49
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une tradition des époques barbares [...] alors qu’en fait elle force ceux
qu’elle incorpore parmi ses fidèles à ne penser à rien, ne rien étudier,
ne rien apprendre, ne rien lire, n’être utile à personne, pourrir de
saleté, coucher dans la fange, vivre comme les brutes dans un
hébétement continu, piller les villes, brûler les villages, ruiner les
peuples. 53 (SCHIMIT, 1962, p.35)

Schimit considera um trecho do conto Sur l’eau para caracterizar a visão de do autor
sobre o conflito, como visto acima. No conto Boule de suif, podemos também considerar
como reflexões do autor sobre a guerra o trecho seguinte:
Il y avait cependant quelque chose dans l’air, quelque chose de subtil
et d’inconnu, une atmosphère étrangère intolérable, comme une odeur
répandue, l’odeur de l’invasion. Elle emplissait les demeures et les
places publiques, changeait le goût des aliments, donnait l’impression
d’être en voyage, très loin, chez des tribus barbares et dangereuses.
(MAUPASSANT, 2002, p.43) 54

Maupassant era um excelente observador, e segundo Schimit: “ses observations
jettent en lui les germes d’une haine complexe dont, sa vie durant, il surveille et favorise
la croissance”
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(1962, p.35). De um pessimismo latente, principalmente quando o

assunto envolvia o tema da guerra, o autor nunca foi neutro, uma vez que, após ter
assistido e participado da guerra, não haveria como sair ileso dela.
Pàges afirma que os anos de 1870 e 1871 marcaram duramente o escritor e seus
amigos dos encontros de Médan: “enfants de la défaite”, “génération brisée” 56, a
tragédia da História “s’est inscrite dans leur mémoire collective. Une vision pessimiste
des hommes et de la société composera désormais leur philosophie d’existence”57
(p.213). Céard ainda escreve: “de cette expérience ils ont pu sortir sceptiques, mais d’un
scepticisme réfléchi et avisé qui fait du pessimisme la caractéristique de la vie, qui donne
enfin à la vie cette éphémère dignité de combattre et de vaincre les mauvaises conditions
initiales de son existence”58 (1958, p.47 apud PÀGES, 2014, p.212-213).

53

Uma tradição das épocas bárbaras [...] considerando que, na verdade, ela força aqueles que ela incorpora entre seus fiéis a não pensar
em nada, a nada estudar, a nada comunicar, a nada ler, a não ser útil a ninguém, apodrecer de sujeira, deitar no lodaçal, viver como
brutos em um assombro sem fim, pilhar as cidades, queimar os vilarejos, arruinar os povos.
54
Tinha, no entanto, alguma coisa no ar, alguma coisa de sutil e de desconhecido, uma atmosfera estranha, intolerável, como um
cheiro proliferado, o cheiro da invasão. Ela enchia as casas e os locais públicos, mudava o gosto dos alimentos, dava a impressão de
estar em viagem, muito longe, na casa das tribos bárbaras e perigosas.
55
Suas observações lançam nele os germens de uma raiva complexa, da qual, durante sua vida, ele vigia e favorece o crescimento.
56
“filhos da derrota”, “geração partida”.
57
foi inscrita na memória coletiva deles. Uma visão pessimista dos homens e da sociedade comporá a partir de então a filosofia de
existência deles.
58
dessa experiência eles puderam sair céticos, mas de um ceticismo refletido e prudente que fez do pessimismo a característica da
vida, que finalmente dá à vida essa efêmera dignidade de combater e de vencer as más condições iniciais da sua existência.
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Se antes da guerra, os jovens ainda fossem crentes e otimistas, depois de passar por
ela, não haveria como continuar assim, uma vez que o pessimismo e o ceticismo se
tornariam verdadeiras características pessoais.
A guerra parecia não ter fim, a cada derrota, esperava-se a retirada da França, mas
os comandantes se recusavam, a situação de Paris era cada vez pior e Maupassant já não
queria mais participar do serviço militar, que logo seria estendido por sete anos, de acordo
com uma nova lei da época; pede então a seu pai que lhe achasse uma saída, e este lhe
consegue um substituto para o posto.
Maupassant já atingido, “se souviendra de ces cas isolés pour écrire nombre de ses
nouvelles”59 (TROYAT, p.35) e dez anos depois, dará sua “note juste sur la guerre”60. A
partir de uma ideia dos amigos de Médan, o primeiro conto sobre a guerra surge, e assim,
um após o outro é publicado pelos jornais nos quais Maupassant passou a trabalhar. Os
contos relatam histórias e episódios individuais, tendo como pano de fundo a grande
guerra; e, a sociedade da época e os momentos históricos serão retratados com uma
verossimilhança peculiar e uma ironia pungente.
Apesar de o jovem escritor ter vivenciado por um curto período as atrocidades dos
embates, tão logo criou um verdadeiro sentimento de horror à guerra, aos militares, aos
políticos responsáveis pelo desastre e aos prussianos invasores. De acordo com Pogolotti
(1974, p.11) “de su experiencia militar muy breve extraerá sobre todo el aprendizaje de
muchas miserias humanas” 61.

3) O Realismo-Naturalismo da época e o de Maupassant

Em meados de 1875, vários escritores e literatos se encontravam na casa de Zola,
na comuna francesa chamada “Médan”. Esses encontros, que se chamariam “Os Saraus
de Médan”, tinham a presença de autores como Flaubert, Henry Céard, Alexis, Goncourt
e Maupassant. Segundo Thibaudet (1951, p.378), em 1879, alguns autores, incluindo Zola
e Maupassant, acordaram de publicar uma coleção com novelas sobre a guerra de 1870,
a qual surge em 1880 com seis textos e com o nome dos encontros em Médan. Dentre os
textos deste livro, é publicado pela primeira vez um conto de guerra de Maupassant: Boule
de Suif.

59

Ele se recordará desses casos isolados para escrever vários de seus contos.
nota justa da guerra
61
da sua experiência militar muito breve extrairá sobre todo tipo de aprendizagem de muitas misérias humanas
60
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De acordo com o estudioso, essa coletânea seria uma espécie de manifesto. A
novela de Zola, o Ataque ao Moinho, é mais séria, já as outras cinco pendiam mais para
a paródia. A publicação, que de início teria o nome de “A invasão cômica”, foi
considerada mais tarde, segundo Thibaudet, o que seria chamado de literatura
antipatriótica, depois antimilitarista. A coletânea foi um escândalo, segundo o estudioso.
Nesse conjunto de contos, Maupassant publicou “uma das obras-primas da novela
francesa” de acordo com Thibaudet, que ainda afirma:
Primeiro que tudo [sic] ele é na literatura o mestre seguro do conto, o
clássico do conto, superior a Merimée pela solidez e a variedade dos
seres vivos que ele modela numa pasta de pintor [...]; superior a
Alphonse Daudet não só pela riqueza na produção, mas por uma arte
mais máscula, mais tónica, mais direta. (1951, p.379)

Temos Maupassant como mestre no gênero e, sem dúvidas, como um dos grandes
escritores franceses do século XIX. O autor “descreveu sobretudo a burguesia medíocre
e a vida camponesa”, nas palavras de Plinval (1982, p.208). De acordo com seu estilo de
escrita, sua observação crítica, a época em que viveu e os literatos com quem
compartilhava ideias, Maupassant poderia ser considerado um escritor que pertence à
corrente do Realismo e do Naturalismo na França.
Segundo os escritos da revista Réalisme, publicada por Duranty (apud Wellek,
1963, p.209-210), a arte deveria representar o mundo real de forma verdadeira, deveria
partir de uma observação e análises profundas da vida, dos costumes e da sociedade. A
escrita realista deveria ser intensa, no entanto, impessoal, objetiva e feita
desapaixonadamente. Esses novos ideais surgem a partir de um romantismo já decaído,
do fim de uma escola literária. Para Wellek, tudo o que havia de novo no século XIX,
devia-se principalmente à:
[...] posição histórica de suas produções, à sua consciência das
convulsões no fim do século XVIII e começo do século XIX: a
revolução industrial, a vitória da burguesia [...], o novo senso histórico
que veio com ela, a consciência bem maior de que o homem é um ser
vivendo em sociedade mais do que um ser moral em face de Deus, e a
mudança da interpretação da natureza que passa do mundo deísta,
intencional, embora mecanicista do século XVIII à ordem da ciência
determinista do século XIX bem mais desumana e cruel. (1963, p.221)

O mundo passava por muitas transformações, e formava, então, um novo grupo
de escritores e pensadores, e entre eles estava Maupassant. Essa corrente do RealismoNaturalismo, na França, estaria entre os anos de 1850 a 1900 e, de acordo com Auerbach
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(2013), a França, mais que os outros países da Europa, viveu mais profundamente os
conceitos desse período:
o realismo devia abranger toda a realidade da cultura contemporânea,
na qual, embora predominasse a burguesia, as massas já começavam a
pressionar ameaçadoramente, à medida que se tornavam cada vez mais
conscientes da sua própria função e do seu poder. O povão, em todas
suas partes, devia ser incluído no realismo sério como tema. (2013,
p.447)

O foco da literatura na época começava a mudar, o “povão” teria “direito ao
Romance”, como queriam e propunham os irmãos Goncourt. Auerbach (2013) traz em
seu texto o prefácio dos autores em Germinie Lacerteux, no qual eles dizem:
Como vivemos no século XIX, num tempo de sufrágio universal, de
democracia, de liberalismo, perguntamo-nos se o que é chamado de “as
classes baixas” não teria direito ao Romance; se este mundo sob um
mundo, o povo, devia ficar submisso à interdição literária e ao desprezo
dos autores, que guardaram silêncio até aqui acerca da alma e do corpo
que possa ter. [...] Veio-nos a curiosidade de saber se [...] as lágrimas
choradas lá embaixo poderiam fazer chorar como as que choram lá em
cima. (p.445)

O que se vê nesse prefácio e nas declarações dos artistas da época é que qualquer
objeto, do mais alto ao mais baixo, deveria ter o direito ao Romance, a importância e a
amplitude tal qual os ricos tinham. O miserável, o feio, o que causa repulsa também
devem ter o direito de entrar no mundo da literatura. Tal intrusão do grotesco já fora
postulado por Victor Hugo em seu prefácio de Cromwell, em que apresenta uma nova
forma de abordar o feio, pois nos tempos modernos, é preciso se atentar às mudanças de
pensamento e de visão do homem. Segundo Victor Hugo (2012):
a musa moderna verá as coisas com um olhar mais elevado e mais
amplo. Sentirá que tudo na criação não é humanamente belo, que o feio
existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no
reverso do sublime, o mal com o bem, a sombra com a luz (p.26).

Hugo talvez tenha sido o primeiro romântico francês de peso a defender essa nova
forma na arte: o grotesco.
Auerbach (2013) afirma que nos primeiros realistas, apesar da ideia, em seus
textos mal se falava das camadas mais baixas. Como os autores vinham, em sua grande
parte, da burguesia, não conseguiam ter esse olhar de baixo pra cima, mas de cima para
baixo. O trato com o feio ficava delegado geralmente ao cômico, à sátira e ao burlesco,
de acordo com Wellek (1972, p.211)., na literatura francesa até então, o baixo era citado,
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mas era conservado no seu lugar. Segundo Auerbach (2013): o que cativava os escritores
realistas-naturalistas era o desconforto que entrava em cena: “algo totalmente diferente:
era o fascínio sensorial pelo feio, repulsivo e doentio” (p.448). Trazer para a literatura as
classes baixas era uma espécie de
protesto radical e encarniçado contra as formas do estilo elevado
idealizador e aplainante, já decaídas, mas que ainda dominavam o gosto
médio do público, tanto pelas de origem clássica como pelas de origem
romântica; contra a concepção da literatura (e da arte em geral) como
distração confortável e calmante; uma mudança fundamental na
interpretação daquele prodesse e delactare que era a sua meta. (p.448)

Portanto, em partes, Aristóteles aqui é afastado, uma vez que à literatura, para os
realistas, não compete mais instruir e agradar, mas fazer uma observação crítica da
sociedade; sem o dever daquelas ações, não lhe compete mais representar somente
personalidades elevadas, mas também as outras classes da sociedade. A catarse, a
purificação a partir da leitura poderia vir a partir da crítica do homem, da crítica das
relações humanas, apesar de os realistas-naturalistas não haverem proposto que a catarse
seria a finalidade para seus trabalhos.
Neste período, também temos progressos na história e na psicologia, e o contato
da literatura com as ciências se engrandece. De acordo com Plinval, é um momento no
qual “dedica-se a demonstrar como a literatura é “a expressão da sociedade” [...]” (1982,
p.189), e não se preocupa tanto com regras e doutrinas. Já Compagnon (2010) comenta
que essa geração foi o exatamente o contrário do que fala Plinval, para o teórico, o
realismo, na verdade, foi considerado, sobretudo, “um conjunto de convenções textuais,
quase da mesma natureza que as regras da tragédia clássica ou do soneto” (p.106). E ainda
afirma que o realismo não seria esse “reflexo” da realidade do qual falavam a geração da
época e alguns críticos, mas “um discurso que tem suas regras e convenções, como um
código nem mais natural nem mais verdadeiro que os outros” (p.107).
Segundo Thibaudet (1951), essa geração é permeada pela crítica, para ele a poesia
de Baudelaire não é romântica “porque não é uma efusão, mas uma crítica ao coração
humano” (p.300). Nos anos da guerra, entre 1870 e 1871, a geração desses escritores
sofreu em conjunto, a guerra franco-prussiana atingiu a todos: Taine, Flaubert, Dumas,
Goncourt e Maupassant, geração de jovens que viviam uma época de provações, segundo
Thibaudet:
a filosofia, o romance, a poesia, em sua representação da vida, pareciam
seguir a inclinação de uma realidade que se desfazia. É com um forte
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pendor pela afirmativa que ela se propunha a pergunta de Renan:
“Quem sabe se a verdade não é triste?” 1870 e 1871 deram-lhe razão,
sobrecarregaram-na ainda de seriedade, de angústias, de
responsabilidades. (1951, p.303)

A geração não teve heróis, o pessimismo tomava conta dos pensamentos dos
artistas, Thibaudet afirma: “os epígonos dessa geração, poetas parnasianos e romancistas
naturalistas, são unânimes e profundamente pessimistas” (1951, p.304). De acordo com
Marc Smeets (2007), o pessimismo schopenhauriano desses escritores “n’est pas un
simple phénomène psychologique mais nous apporte une explication philosophique du
monde, voire une véritable métaphysique”62 (p.22).
Compagnon (2010) faz referência à obra de Barthes, S/Z: para ele o realismo
deveria ser operável, transponível “sem interferência do real. O romance verdadeiramente
realista seria aquele que se passasse tal qual numa tela; seria a hipótese generalizada: eu
veria como se estivesse lá” (p.116). Compagnon ainda trabalha as ideias de Paul Ricoeur,
para quem a mimèsis estaria ligada ao muthos, ou seja, à produção da intriga. Ainda que
Aristóteles não trabalhe essa ligação, a representação da intriga está na própria intriga, a
mimèsis está no muthos: a imitação e o agenciamento dos fatos são quase sinônimos,
segundo Ricoeur. Compagnon afirma: “a mimèsis visa no muthos não seu caráter de
fábula, mas seu caráter de coerência. Compor a intriga já é fazer surgir o inteligível do
acidental, o universal do singular, o necessário ou o verossímil do episódico” [...]”
(RICOEUR, 1983-1985, p.80, apud COMPAGNON, 2010, p.127). Dessa forma, conclui
Compagnon que a junção de mimèsis e muthos seria a “imitação criadora”, a invenção de
um “como-se”, a verossimilhança.
Compagnon também discorre sobre a mimèsis como forma de aprendizado: o
reconhecimento seria construído na obra e experimentado pelo leitor. Esse
reconhecimento é o momento no qual o leitor reconhece a coerência e o sentido da obra
que foram construídas do início ao fim da história, o reconhecimento é uma interpretação,
a dianoia, a verdade geral que o muthos e a mimèsis traçaram no decorrer da obra. O
reconhecimento se dá a partir da reorganização da estrutura, chegando a uma “coerência
temática e interpretativa” (p.126).
A narrativa, segundo Ricoeur, é nossa maneira de viver no mundo -,
representa nosso conhecimento prático do mundo e envolve um
trabalho comunitário de construção de um mundo inteligível. A
produção da intriga, ficcional ou histórica, é a própria forma do
62

Não é um simples fenômeno psicológico, mas nos traz uma explicação filosófica do mundo, ou até mesmo uma verdadeira
metafísica.
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conhecimento humano distinto do conhecimento lógico-matemático,
mais intuitivo, mais presunçoso, mais conjetural. Ora, esse
conhecimento está relacionado ao tempo, porque a narrativa dá forma à
sucessão informe e silenciosa dos acontecimentos, estabelece relações
entre os inícios e os fins [...]. Do tempo, a narrativa faz temporalidade,
isto é, essa estrutura da existência que advém à linguagem na narrativa;
e não há outro caminho em direção ao mundo, outro acesso ao referente
senão contando histórias: “O tempo torna-se humano na medida em que
é articulado a um modo narrativo, e a narrativa atinge sua significação
plena quando se torna uma condição da existência temporal”
(RICOEUR, 1983-1985, p.8). (COMPAGNON, 2010, p.128)

Para Wellek (1963), o realismo seria a “representação objetiva da realidade social
contemporânea”. Essa corrente se dizia um espelho da sociedade e refletia sobre as suas
características e contradições. Rejeitava-se o que não fazia parte da realidade, tal como
acontecimentos do acaso e repletos de extravagância. Segundo o crítico:
O termo “realidade” é também um termo de inclusão: o feio, o
revoltante, o baixo, são legítimos assuntos de arte. Assuntos tabus como
sexo e morte (amor e morte sempre foram permitidos) são agora
admitidos em arte. (1963, p.211)

A inclusão do que não é belo e das classes baixas está presente nos contos de
guerra de Maupassant: temos em Boule de Suif, um conto em que a prostituta Elizabeth
Rousset é a personagem principal; em Père Milon, La mère sauvage e Les prisonniers,
são camponeses os protagonistas; em Tombouctou, um negro africano; em Mademoiselle
Fifi, temos Raquel, uma mulher árabe, apesar de não ser a personagem principal, é quem
luta com mais vigor contra os oficiais prussianos; e, em La folle, uma louca acamada e
em Le lit 29, uma sifilítica à beira da morte são o centro das atenções.
Segundo Auerbach (2013, p.452), fazia parte desse período um conceito e ideal
de arte que não interferisse nos acontecimentos, que não influísse uma moral sobre os
fatos e sobre a vida, e sua única tarefa fosse o “desenvolvimento do estilo”. Nestes novos
rumos, não há hierarquia entre os objetos, o que importa é a expressão sensorial deles, a
“expressão perfeita e original”, o “senso do real” teorizado por Zola e colocado em obra
por ele e pelos naturalistas da época.
O romance realista-naturalista, de acordo com Abry, Audic e Crouzet (1926,
p.623), teria uma pretensão científica, devido a influências como de Bernard e de Taine;
teria também a importância da documentação, de fatos, da história em si. Maupassant e
os escritores realistas-naturalistas da época, por exemplo, escrevem seus textos de acordo
com o que acontecia na realidade, de acordo com os fatos históricos e com muitos faits
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divers. Esses artistas também se importavam em pintar as classes populares tão
frequentemente negligenciadas e desfiguradas: “ce qu’ils cherchent dans les humbles, ce
n’est pas la poésie cachée, mais la réalité crue, fût-elle triste et brutale”63.
Segundo Thibaudet (1951, p.100), as obras realistas pretendiam-se à observação
crítica da sociedade e da história. O objetivo de Maupassant era, pois, mostrar “uma visão
mais completa, mais firme, mais aprofundada do que a própria realidade” (WELLEK,
1972, p.212). Segundo o estudioso, a corrente não tinha como pretensão alcançar uma
reforma social ou dar lições de compaixão humana, eles queriam proporcionar a
“representação inteiramente fiel da realidade” e isso excluiria “qualquer propósito social
ou propaganda”.
Em meio a tantas correntes, com os românticos em voga e ainda com o
simbolismo, que dava seus primeiros passos com Baudelaire em 1857, com a publicação
de Les Fleurs du Mal, cada autor vivia e produzia de acordo com a sua singularidade. Não
podemos dizer que Maupassant foi naturalista, realista ou romântico, pois ele tem um
pouco de cada escola. Maupassant assume um veio mais realista, no entanto, ao invés de
se manter distante, ele critica vivamente todas as instâncias da sociedade: dos miseráveis
e da baixa burguesia ao alto escalão da Igreja, à alta burguesia e à aristocracia. Como dito,
Maupassant também traz para a sua obra as personagens “baixas”, temas desagradáveis,
o feio e o pobre. Defende o grotesco como Victor Hugo (2012): uma nova forma de
enxergar o belo, de encontrar a harmonia no que é incompleto, no que é imperfeito,
encontrando assim “a mais rica fonte que a natureza pode abrir à arte” (p.33).
Seu olhar permanece sempre pessimista e evidencia sua crítica à guerra, às
relações humanas e ao homem em si. O autor francês não foi impessoal e objetivo como
queriam os ideais da escola realista e naturalista, mas pelo contrário, penetra no íntimo
da condição humana e faz sua crítica de forma passional, preenchida pela ironia e pelo
riso de escárnio. Como qualquer grande nome da literatura universal, Maupassant não
pode ser classificado de uma só maneira. Maupassant foi um grande autor, singular,
apaixonado e terrivelmente mordaz.
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O que eles procuram nos humildes, não é a poesia escondida, mas a realidade crua, tendo sido ela triste e brutal.

33

4) Les faits divers e a História

A guerra franco-prussiana tem início em julho de 1870 e fim em maio de 1871. A
Alemanha, a fim de unificar seu território, levou a cabo o conflito contra a França pela
posse das regiões da Alsácia e Lorena. A Alemanha ataca uma França totalmente
desprevenida, comete atrocidades e crueldades que só a guerra é capaz de promover, e,
por fim, depois de ter cercado Paris, consegue o controle das regiões e deixa os franceses
com uma enorme dívida de guerra. O ódio dos franceses contra os alemães só aumenta
desde então e é traduzido muitas vezes pelos contos e crônicas da época, como vemos nos
textos de Maupassant.
Os contos de guerra do autor são narrativas breves sobre algum fato cotidiano
cômico, trágico ou mórbido envolvendo a guerra de 1870. Maupassant criou muitos de
seus contos a partir dos faits divers publicados nos jornais da época, como afirma
Benhamou (1997):
Par métier et aussi par goût, il lit la presse et repère des faits et
anecdotes susceptibles de lui fournir matière à l'élaboration de ses
chroniques. Les faits divers [...] constituent un vivier permanent de
thèmes et d'idées, points de départ de l'imagination. Certains, exploités
au maximum, donneront naissance à des articles puis à des contes.
(p.47) 64

O autor francês tem como seu ponto de partida e fonte de inspiração fatos do diaa-dia que chamavam a atenção dos leitores pelo seu impacto na sociedade: assassinatos,
suicídios, estupros; acontecimentos trágicos e funestos. Maupassant trata de dramas reais,
cria personagens verossímeis em espaços conhecidos, narra como se relatasse algum fato,
uma vez que tem a História como pano de fundo e situações pautadas na representação
do real: “d'ailleurs les «croqueurs de faits divers» cherchent aussi à évoquer une certaine
ambiance, et passent aisément d'une rubrique à l'autre, de l'histoire vraie au conte” 65
(BENHAMOU, 1997, p.47).
Seus contos são como anedotas, são narradas particularidades que acontecem à
margem de eventos maiores, tendo como cenário e pano de fundo a guerra francoprussiana. No entanto, a guerra passa muitas vezes de palco para protagonista. Ela
representa um papel tão importante e definitivo como o de um personagem principal. Sem
64

Por profissão e também por gosto, ele lê a imprensa e repara fatos e histórias suscetíveis a lhe fornecer matéria de elaboração para
suas crônicas. Os faits divers [...] constituem um viveiro permanente de temas e ideias, pontos de partida da imaginação. Alguns,
exploradas ao máximo, darão nascimento a artigos e depois a contos.
65
Ademais os "mastigadores de fait divers" procuram também evocar um certo ambiente, e passam facilmente de uma rubrica a outra,
da história verdadeira ao conto.
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sua presença nas narrativas, não há base para os acontecimentos e é ela quem engendra e
sustenta os conflitos da trama. Poderíamos afirmar que a guerra é uma personagem
onipresente e a grande protagonista em todos os contos sobre o conflito de 1870 do autor.
A ficção e História estão entranhadas, a História não é apenas um pano de fundo, é o
coração dos contos, é visceral para as narrativas de guerra de Maupassant.
Em A L’aventure de Walter Schnaffs, por exemplo, temos a guerra entre alemães
e franceses como o evento mais importante do conto, no entanto, o narrador foca na
particularidade da história do soldado bufão. Walter faz o leitor rir devido ao seu
comportamento inesperado e cômico diante da guerra e de sua posição de soldado alemão.
Em Mademoiselle Fifi, temos a mesma situação, e o foco está no castelo de Uville, nos
oficiais que brincam de mina, espaço-tempo em que se faz um mise en abyme do evento
maior que está por trás. Em La folle, temos a história da louca acamada e a crueldade que
os oficiais que para lá foram mandados foram capazes de cometer. Em Tombouctou,
temos o encontro de um negro com um oficial francês que relembram a luta contra os
Prussianos na cidade de Bézières, o foco está no fato de que o negro era forte, uma vez
que literalmente comia os alemães. Em Boule de Suif, o motivo de a diligência levar as
personagens para outra cidade é por conta de os alemães terem chegado a Rouen. A
viagem, o encontro de determinadas figuras da sociedade e a parada do carro no meio do
caminho só acontecem por conta da guerra. A guerra seria o canevas sob o qual se tecem
as anedotas das personagens de Maupassant.
As tramas dos contos retratam recortes no período de invasão prussiana em
território francês. A história dessas personagens só é verossímil dado ao pano de fundo
histórico, Walter, Raquel e Fifi, a louca, Tombouctou e Elizabeth só são passíveis de
existência na ficção dada a História em que estão imersas e evidentemente à organização
delas dentro do próprio texto. É devido, principalmente, à situação de guerra que as nossas
personagens se tornam “reais”, contextualizadas e lógicas. A História está incrustada nos
contos do autor francês; se tirarmos esse momento histórico, a verossimilhança do conto
desaparece, e as histórias já não fariam sentido, as personagens não mais pareceriam reais.
Se não nos referirmos à História, se não considerarmos a realidade em 1870, o enredo se
torna oco, incoerente. De acordo com Compagnon (2010):
a referência funciona nos mundos ficcionais enquanto permanecem
compatíveis com o mundo real [...] a literatura mistura continuamente
o mundo real e o mundo possível: ela se interessa pelos personagens e
pelos acontecimentos reais (a Revolução Francesa está bem presente
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em O Pai Goriot) e a personagem de ficção é um indivíduo que poderia
ter existido num outro estado de coisas. (p.133)

Compagnon afirma que os atos de linguagem na literatura funcionam de forma
igual aos da vida real. As funções, as propriedades e os mecanismos funcionam da mesma
maneira, no entanto, na literatura, vão se referir a um mundo ficcional. O narrador convida
o leitor para o jogo, e este entra no mundo da ficção e o aceita até “o momento em que o
herói começa a desenhar círculos quadrados, o que rompe o contrato da leitura, a famosa
“suspensão voluntária da incredulidade” [...]” (p.133), em outras palavras, quando a
personagem rompe os laços da verossimilhança, o leitor sai do jogo e a mimèsis não
cumpre sua função, uma vez que a representação do real não é mais verossímil. Adorno
(2008) também fala desse jogo entre narrador e leitor, na narrativa tradicional, “o narrador
ergue uma cortina e o leitor deve participar do que acontece, como se estivesse presente
em carne e osso” (p.60).
Maupassant, influenciado por Zola, nos encontros do grupo de Médan, coloca suas
personagens dentro de um meio, dentro de uma realidade. Para Zola, escritor naturalista,
a narrativa deve ser a impressão exata que se faz da vida: “o senso do real só se torna
absolutamente necessário quando nos prendemos às pinturas da vida” e a vemos “tal como
ela é” dando “a exata impressão dela.” A representação da vida deve ser “amplamente
assentada sobre a verdade” se assim não for, “não tem nenhuma razão de ser” (ZOLA,
1995, p.27-28). No entanto, Maupassant, além de pintar a vida como ela é, também faz
uma leitura interventiva da guerra, o narrador não só a descreve, mas deita-lhe um olhar
poético, exprime o sentimento de descontentamento com o mundo, com a guerra, com a
natureza humana, sua corrupção e devassidão:
Chez Maupassant, le constat pessimiste n’est relevé d’aucun espoir
politique, l’idée de fatalité domine, entraînant toutes les espérances
humaines vers une chute que la forme brève de la nouvelle exprime de
manière privilégiée. 66 (SEMPÈRE, 2002, p.15-16)

Essa leitura diferenciada de Maupassant se dá no nível literário, as várias intromissões do
narrador mostram seu olhar para a guerra, mostram a “note juste” que o autor queria
estabelecer para ela. Não lemos somente uma crônica histórica, a leitura vai além, ela nos
mostra os buracos que a guerra deixou não só nas paredes de fuzilamento, mas no próprio
autor. Na condição de artista, Maupassant tem um olhar diferenciado, transforma essas
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Em Maupassant, o registro pessimista não é assinalado por nenhum espírito político, a ideia de fatalidade domina, levando todas as
esperanças humanas rumo a uma queda que a forma breve da nouvelle exprime de maneira privilegiada.
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histórias, muitas vezes vindas dos jornais, e seus buracos tanto reais como abstratos em
literatura, em texto poético e não somente em uma página de jornal. Saramago (2012)
afirma:
Maupassant agita-se nesse mundo de dor, de violênvia, neste mundo
sôfrego e inquieto que quer e não sabe o que quer – agita-se violento e
violentado como qualquer outro seu irmão de condição, esmagado de
mistério e ansiedade, buscando um sentimento de vida, sentindo essa
mesma vida fugir-lhe como areia por entre os dedos que quereriam
prender tudo, segurar tudo. Truculento, capaz de escárnio, destruidor de
conformações morais e sociais [...] (p.22)

Segundo Sempère, o gênero que o autor francês escolhe para tratar do assunto da
guerra é adequado e favorável, pois encerra em si uma fatalidade, como se a narrativa
fosse mais capaz de representar a queda brusca nas esperanças, a realidade súbita e dura
que a guerra traz. É interessante lembrar que Maupassant, com apenas vinte anos,
participou da guerra franco-prussiana durante algum tempo como voluntário. No entanto,
não suportou presenciar tão de perto a invasão alemã, e, como conta Troyat (1989, p.3136), implorou a seu pai que lhe arranjasse um substituto. O curto período de participação
na guerra lhe causou grande impacto. Seu tamanho horror ao conflito e aos prussianos foi
traduzido em suas narrativas de guerra, nas quais, denuncia as atrocidades dos militares,
as misérias humanas e a irracionalidade das grandes batalhas.
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III) Capítulo II: Maupassant e seus contos de guerra

1) O conto e a nouvelle
Originalmente, na França, as narrativas curtas eram chamadas de fabliaux, elas
tinham um veio fantástico, fruto das tradicionais narrativas orais as quais também deram
origem ao conto; no entanto, até então, as palavras fabliau, conte et nouvelle ainda não
tinham se diferenciado. Mais tarde, contemporânea às canções de gesta, uma nova
produção de texto surgiu, feita para os camponeses e burgueses e um pouco mais curta
que a fábula, e deram-lhe o nome de conto. Apesar de inicialmente terem maior tendência
para o fantástico, desde a época da França rural, os contos não deixavam de retratar os
costumes da sociedade. É somente no século XIX que surge a denominação nouvelle para
uma outra produção textual: narrativa curta com um cerne menos fantástico e mais ligada
aos fait divers, à atualidade e à “realidade”.
Maupassant, distante dos primórdios do conto e das antigas tradições orais, tenta
reaproximar deles seus contos. Mais refinados, eles se definem pela verossimilhança do
texto, pela lógica e pela organização dos fatos, o que faz toda narrativa parecer natural e
real. Essa concisão não havia nas tradições orais, segundo Lemoine, para quem
Maupassant também se diferencia “par une manière aussi de dessiner les contours des
personnages, d’accuser un trait, de mettre l’accent sur une action qui donne du piquant
à l’oeuvre”67 (p.87).
Até então, o conte se diferencia de fabliau, mas ainda não havia se subdividido
em “nouvelle”. Maupassant traz uma nova força para o conto, pois, segundo Neves
(2012b, p.11), ele soube utilizar suas técnicas de maneira exaustiva, “esgotando diversos
de seus recursos, de modo que muitos acreditavam que ele era o seu redescobridor”.
De acordo com Lemoine, o próprio Maupassant não fizera distinção entre o
“conte” e a “nouvelle”, visto que o autor não falava muito de sua arte e também detestava
as teorias literárias; portanto, sobre essa distinção: “cette confusion de genres ne lui sont
pas propres: aucune frontière ne semble jamais avoir été réellement établie entre le conte
et la nouvelle” 68 (p.89).
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Também por uma maneira de desenhar os contornos das personagens, de acusar um traço, de colocar ênfase sobre uma ação que dá
tempero para a obra.
68
Essa confusão de gêneros que não lhe são próprios: nenhuma fronteira parece nunca ter sido efetivamente estabelecida entre o conto
e a nouvelle.
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É difícil diferenciar o conte da nouvelle. O conte traria maiores traços da tradição
oral, como traços do caricatural, do fantástico ou do maravilhoso, como afirma Lemoine
(1957, p.89). A nouvelle ainda teria a característica de tratar de um tema mais atual: “elle
apporte des nouvelles, en quelque sorte, sur ce qui se passe dans l’immédiat, dans un
pays, dans un certain milieu”69 (p.89). Se seguirmos o raciocínio de Lemoine, podemos
diferenciar melhor os dois gêneros: a guerra era um assunto mais atual, portanto:
nouvelles de guerre, enquanto o conte se passa em um espaço-tempo sem grandes
definições, não tem o ar de “atualidade”, de “notícia”, como em Le Horla. De acordo com
o estudioso, a nouvelle:
plonge dans le réel, comme le conte plonge, à l’origine, dans le
fabuleux. Il lui faut un caractère de vérité, et surtout de vérité
psychologique qui écarte toute idée de caricature. Le lecteur attend
d’elle un cadre naturel, vraissemblable, connu si possible. 70 (p.90)

A nouvelle seria, pois, uma anedota menos superficial, algo que viesse dos faits
divers, algo verossímil. Seus personagens seriam bem trabalhados e o enredo em si seria
mais complexo do que o de uma anedota. De acordo com outra estudiosa, Grandadam
(2007, p.357), as nouvelles teriam um programa narrativo no qual há a realização de um
desejo e a história termina com bom humor, como em L’aventure de Walter Schnaffs, Le
lit 29 e Les Prisonniers. Para os franceses, os outros contos de guerra de Maupassant
recebem, normalmente, o termo contes de guerre.
Portanto, vemos que não podemos comparar diretamente o conte com o conto, e
a nouvelle com a novela. A teoria francesa diferencia tais termos de uma forma e a
brasileira de outra. A novela, para nós, tem características bem diferentes da nouvelle, ela
se assemelha, na verdade, a outro termo usado por eles, o roman, e pelos ingleses a novel.
Já equivalendo ao nosso termo para romance, eles usam igualmente os termos roman e
novel. Portanto, neste trabalho, a fim de evitar confusões terminológicas, trataremos os
contos aqui estudados como “contos de guerra”, pois o que nos interessa é a unidade de
ação, a unidade de impressão e a totalidade do efeito que tanto o conte, como a nouvelle
têm.
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ela traz notícias, de alguma forma, sobre o que está acontecendo, em um país, em um determinado ambiente.
mergulha no real, como o conto mergulha, em sua origem, no fabuloso. Lhe é preciso um caráter de verdade, e sobretudo de verdade
psicológica que exclui qualquer ideia de caricatura. O leitor espera dela um quadro natural, verossímil, conhecido se possível.
70
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2) L’humeur railleuse71 do autor

O estilo de Maupassant é simples e claro, e em todos os contos a ironia está
presente. Em uma leitura inicial, pode-se pensar que o sentido do texto é unívoco, no
entanto, ao aprofundar a leitura das obras do autor, percebemos que não há simplesmente
uma única interpretação possível, mas outros significados latentes. De acordo com Cahné
(1993), a escrita de Maupassant se assemelha à de Baudelaire, pois ambos teriam uma
densidade e uma força peculiares que emanam de seus textos. A narrativa de Maupassant
“est mené[e] de telle sorte que la signification déborde évidemment l’anecdote
incongrue, cruelle ou ironique qui sert de prétexte à la narration”72 (p.89). Ou seja, de
uma narrativa aparentemente simples, vemos essa força poética do autor, pois os vários
significados ultrapassam as bordas da anedota. No prefácio de Pierre e Jean, Maupassant
fala um pouco sobre seu próprio estilo de escrita, simples e claro:

Il n'est point besoin du vocabulaire bizarre, compliqué, nombreux et
chinois qu'on nous impose aujourd'hui sous le nom d'écriture artiste,
pour fixer toutes les nuances de la pensée; mais il faut discerner avec
une extrême lucidité toutes les modifications de la valeur d'un mot
suivant la place qu'il occupe. Ayons moins de noms, de verbes et
d'adjectifs aux sens presque insaisissables, mais plus de phrases
différentes, diversement construites, ingénieusement coupées, pleines
de sonorités et de rythmes savants. Efforçons-nous d'être des stylistes
excellents plutôt que des collectionneurs de termes rares. 73
(MAUPASSANT, 1888, p.17-18)

O autor é também considerado um dos escritores que fez com que o conto voltasse
a ser lido, estudado e escrito. Ele reacendeu as chamas do texto curto e criou seu próprio
estilo, sem palavras complicadas ou termos raros. Preferindo ser engenhoso na construção
de seus contos, Maupassant coloca a palavra certa no seu lugar certo, traz uma sonoridade
e um ritmo certeiros em suas narrativas, além de lançar mão da sátira, da caricatura e da
ironia. A genialidade do autor faz com que seus contos tenham sempre um fundo crítico,
um aroma pessimista e sejam mais do que uma simples narrativa unívoca.
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humor ralhão

72

é conduzida de tal forma que o significado vai além evidentemente da anedota incongruente, cruel ou irônica que
serve como um pretexto para a narração
73

Não há necessidade do vocabulário bizarro, complicado, numeroso e rebuscado que nos impõem hoje sob o nome de uma escrita
artística, para fixar todas as nuances do pensamento; mas é preciso discernir com uma extrema lucidez todas as alterações do valor de
uma palavra de acordo com o lugar que ela ocupa. Tenhamos menos substantivos, verbos e adjetivos de sentidos quase inatingíveis,
mas mais frases diferentes, construídas de forma diversa, engenhosamente recortadas, cheias de sonoridades e ritmos inteligentes.
Procuremos ser excelentes estilistas mais do que colecionadores de termos raros.
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Em L’aventure de Walter Schnaffs por exemplo, quando pensamos em um soldado
de guerra, temos a ideia de que este deve estar no mínimo saudável, deve ser capaz de
correr e de atirar. Maupassant coloca na narrativa a figura de um soldado gordo, com dor
nos pés e ofegante: “il était gros, marchait avec peine, soufflait beaucoup et souffrait
affreusement des pieds qu’il avait fort plats et fort gras.” 74 (p.161). Percebemos uma
sonoridade diferente: uma repetição de sons, uma aliteração em /s/ e em /f/ que nos remete
ao ato de respirar com dificuldade, como o soldado Walter, sempre a perder o fôlego e a
lamentar-se com as dores nos pés. O narrador o torna cada vez mais ridículo, pois afirma
que este soldado, afora seu porte inadequado e sua falta de habilidades, tem aversão a
todo aparato bélico e é incapaz de manipular uma arma. A personagem é em si a própria
uma contradição, a ironia é constituinte da personagem. Walter Schnaffs seria a própria
personificação da sátira da inutilidade da guerra: os alemães não são vencedores,
tampouco os franceses. Ninguém ganha, todos são derrotados.
Ainda na narrativa, na situação de guerra entre os dois países, a personagem
paradoxal causa escárnio à primeira vista. Ela não se encaixa no meio, Walter Schnaffs
não tem vontade, orgulho e nenhum interesse em participar da guerra, sente saudade dos
filhos e da esposa, sofre de dores e cansaço, além de ter um medo gigantesco de tudo que
pode vir a feri-lo.
Il était en outre pacifique et bienveillant, nullement magnanime ou
sanguinaire, père de quatre enfants qu’il adorait et marié avec une
jeune femme blonde, dont il regrettait désespérément chaque soir les
tendresses, les petits soins et les baisers. 75 (p.161)

Colocar uma personagem com essas características em uma situação de guerra faz
lembrar a frase de Gautier: “Quelle ironie sanglante qu’un palais en face d’une
cabane!”76 lembrada por Muecke (1995). Segundo este, Schubert “encara como ironia
qualquer incongruência que ocorresse de modo natural”. (p.37, apud Muecke, 1995).
Portanto, a personagem de Walter Schnaffs, para Muecke e Schubert, seria naturalmente
irônica devido a sua existência inadequada naquele ambiente e naquela situação.
Muecke (1995) discorre sobre a Ironia e seu princípio alto-contrastante. Este
princípio se deve à improbabilidade do evento, à disparidade, ao contraste. Um exemplo
dessa ironia é um professor de natação se afogar ou um ladrão ser roubado, como explica

74

Ele era gordo, andava com dificuldade, ofegava muito e sofria terrivelmente dos pés que ele tinha bem chatos e bem gordos.
Ele era ainda pacífico e benevolente, nenhum pouco magnânimo ou sanguinário, pai de quatro filhos que ele tanto adorava e casado
com uma mulher jovem loira, da qual tinha saudades toda noite, das ternuras, dos pequenos cuidados e dos beijos.
76
Que ironia sangrenta a de um palácio em frente a uma cabana!
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o crítico. Pode-se, pois, ver esse princípio nas ironias de Maupassant, pois há uma grande
disparidade em Walter Schnaffs, um soldado prussiano que mal consegue andar, tem
aversão a armas, é incapaz de correr e manejar uma arma de fogo, quando se vê diante de
um ataque, aterrorizado, tão logo procura um esconderijo e ali fica durante intermináveis
horas. Schnaffs é um soldado que foge ao primeiro barulho de canhão.
Maupassant foi criticado por produzir contos aparentemente muito simples, no
entanto, podemos exemplificar um caso de polissemia, desses significados inquietantes
dentro do texto do autor, no conto Deux amis. Nesse texto, os amigos pescam no rio Sena,
mas pegos pelos prussianos, são mortos como os peixes, estes vão para o prato dos
prussianos, enquanto que aqueles vão para o fundo do rio. Os nomes das personagens que
não foram escolhidos de forma aleatória podem passar desapercebido em uma primeira
leitura: Morissot lembra a palavra “sot” que em francês que significa tolo, e sauvage,
selvagem. Os dois amigos foram tolos e selvagens, se “mori”, em latim significa morte,
morreram pela tolice e por serem selvagens no sentido de destemidos, rebeldes e
indomáveis, pois, mesmo com a arma do oficial apontada para eles, os amigos não se
traíram e não atenderam às chantagens do prussiano. A atitude deles também revelva uma
forma de resistência, da qual trataremos mais tarde.
Também podemos exemplificar essa polissemia nos possíveis significados do
canto da Marselhesa na volta da diligência em Boule de Suif. O democrata Cornudet canta
à liberdade: “Liberté, liberté chérie,/Combats avec tes défenseurs!” 77, canta por estarem
finalmente livres. A música também serve para irritar os viajantes da diligência, pois
tratava-se de um canto popular e provocador, uma vez que ainda estavam sob o comando
de Napoleão III e Cornudet era o único democrata dentre todos. Com a Marselhesa, ele
sustentava suas ideias, mas ao mesmo tempo era indiferente à Bola de Sebo, que tinha
seu choro encoberto pelo canto do colega, sem receber nenhuma palavra de conforto ou
de solidariedade. O canto também faz parte e finaliza a violência social da qual Élisabeth
Rousset sofreu durante todo o conto. Portanto, o canto popular, por mais banal que fosse,
saindo da boca de Cornudet, pode ter vários significados: uma passagem polissêmica em
um estilo simples, direto e claro, em que um mero detalhe abre diversas portas a
interpretações.
Ainda em Boule de Suif, podemos citar a passagem em que as duas irmãs religiosas
consentem em molhar os lábios no champanhe: “les deux bonnes sœurs, elles-mêmes,
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Liberdade, liberdade querida/ Combate com os seus defensores!

42

sollicitées par ces dames, consentirent à tremper leurs lèvres dans ce vin mousseux dont
elles n'avaient jamais goûté” 78 (p.33). As irmãs bebem a fim de comemorar, pois haviam
conseguido, depois de muitas tentativas, fazer com que Élisabeth se deitasse com o oficial
e os tirassem de lá. No entanto, o fato de as irmãs consentirem em beber algo que nunca
haviam experimentado e que nos leva a crer que lhes era proibido , revela-nos a corrupção
entranhada nos membros da Igreja Católica e sua ideologia sempre a serviço das classes
dominantes. Nesse momento, os viajantes sentem falta de música, pois assim poderiam
também dançar uma quadrilha em comemoração. Esse desejo coletivo, além da
corrupção, mostra a indiferença de todos em relação aos sentimentos e ao sacrifício de
Bola de Sebo.
Em Mademoiselle Fifi, Maupassant narra a história de um chefe militar a quem
estava confiado um território na França. Fifi é de uma extrema perversidade e seu lazer
preferido é brincar de “mina”, ou seja, fazer bombas e destruir o patrimônio francês. Em
uma leitura mais aguçada, percebemos o quão esse gosto é irônico. Poderíamos falar em
mise en abyme, uma vez que o que acontece no castelo parece ser uma cópia menor do
que acontece na França ao mesmo tempo, uma brincadeira sádica dos alemães em prol da
destruição do território francês. No início do conto, também podemos constatar uma
metáfora para o que os alemães vinham fazendo com a França:
Le Major, commandant prussien, comte de Farlsberg, achevait de lire
son courrier, les dos au fond d’un grand fauteuil de tapisserie et ses
pieds bottés sur le marbre élégant de la cheminée, où ses éperons,
depuis trois mois qu’il occupait le château d’Uville, avaient tracé deux
trous profonds, fouillés un peu plus tous les jours. (p .23) 79

Maupassant mostra como a invasão alemã foi deixando marcas na França e no
coração dos franceses pouco a pouco. As esporas do oficial e os buracos no mármore
podem representar a violência e a invasão prussiana. Podemos constatar que o estilo de
Maupassant é simples, mas complexo: “le poétique est ici implicitement défini par la
densité, la nécessité, la force de la présence et la création insistante de plusieurs niveaux
de significations, au sein d’un même détail”80. (CAHNÉ, 1993, p.95)
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As duas boas irmãs, elas mesmas, solicitadas por aquelas damas, consentiram em molhar seus lábios naquele vinho espumante do
qual elas nunca haviam provado.
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O Major, comandante prussiano, conde de Farlsberg, acabava de ler sua correspondência, as costas no fundo de uma grande poltrona
de tapeçaria e seus pés calçados de botas sob o mármore elegante da lareira, onde suas esporas, desde os três meses que ele ocupava
o castelo de Uville, tinham traçado dois buracos profundos, escavados um pouco mais todos os dias.
80
O poético é aqui implicitamente definido pela densidade, necessidade, força da presença e pela criação insistente de vários níveis
de significados, dentro de um mesmo detalhe.
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Saint-Antoine, por exemplo, conta a história de um camponês de mais de sessenta
anos, bon-vivant, alegre e gozador, chamava-se Antoine, conhecido por toda a região,
virara até parte de uma espécie de provérbio: “fort comme Saint-Antoine” 81. O apelido
não deixa de fazer referência a Santo Antônio que é retratado em obras de arte sempre ao
lado de um porco, conhecido às vezes por Antônio dos Porcos (em francês “Saint Antoine
des cochons” e em italiano “Antonio del Porco”). O porco, ao lado da figura do santo, faz
alusão às tentações do Demônio, segunda a Igreja Católica. Inicialmente, a figura do Mal
era comparada a animais selvagens, como o leão, o lobo e o javali, portanto, a figura do
porco, muitas vezes representada ao lado de Santo Antônio revelaria as tentações que ele
teve de enfrentar durante sua caminhada. Lembremos também que o porco é um animal
considerado impuro pelos judeus e criado para o abate, o que tem grande relação com o
“porco” deste conto, uma vez que ele será alimentado, engordará e será, de certa forma,
levado ao matadouro pelo seu “criador”.
Como dissemos, o Saint-Antoine deste conto também tem um porco: um
prussiano, oficial da guerra. A piada do velho camponês é sempre comparada a ele, Santo
Antônio, e seu porco, a quem ele alimenta, faz troça e leva para todo lugar. Os dois ficam
conhecidos na região, o normando e seu porco prussiano. Na época, chamar alguém de
“porco” era um grande xingamento, feito a alemães ou a pessoas sem modos, como vemos
retratado em Boule de Suif: “ces gros porcs, crapule, saligaud, charogne de Prussien”?
82

(p.75) e “Oui, madame, ces gens-là, ça ne fait que manger des pommes de terre et du

cochon, et puis du cochon et des pommes de terre. Et il ne faut pas croire qu’ils sont
propres”83 (p.66-67).
Portanto, Saint-Antoine chamar o prussiano de “porco” a todo momento, mostra
grande audácia, mas também uma certa covardia, visto que ele somente o chamava dessa
maneira, pois o prussiano não compreendia uma palavra em francês. Antoine aproveita
desse detalhe e de que o prussiano aparentava ser inofensivo, ele “semblait idiot, timide
et bon enfant” 84 (p.150). Santo Antônio é também conhecido como o santo das causas
impossíveis, ele tudo resolve, talvez este seja mais um motivo do nosso personagem ser
chamado dessa forma, pois é ele quem vai resolver a questão da invasão dos “porcos”,
com muita crueldade e frieza. O sorriso do início do conto vai se desfazendo aos poucos,
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forte como Santo Antônio
esses porcos enormes, crápula, canalha, carniça de Prussiano
83
Sim, senhora, essas pessoas, não fazem senão comer batatas e porco, e depois porco e batatas. E não se deve acreditar que eles sejam
limpos.
84
parecia idiota, tímido e amistoso.
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até se tornar uma verdadeira “grimace” 85. A situação cômica vai mudando à medida que
o oficial vai percebendo que não riam para ele, mas dele. Por fim, a farsa acaba e dá lugar
ao desumano, à violência. O conto constitui uma sátira mordaz, uma vez que mostra tanto
a invasão nefasta, como a própria questão dos vencedores vencidos e, mais uma vez, da
inutilidade da guerra. De acordo com Grandadam (2007), esse “humeur railleuse” do
autor, pode ser exemplificado neste conto, considerado por ela um dos contos mais
sombrios pelo seu fim trágico:
commençait sur le mode allègre de la farce du Prussien disqualifié,
animalisé, réifié. Le récit glisse de la blague vers l’horreur et
l’épouvante : la peinture de la barbarie fige soudainement le rire. Ces
manifestations ponctuelles de comique, loin d’entamer la férocité
d’ensemble, la consolident. 86 (p.199)

O conto La folle também é considerado pela estudiosa dentro da categoria de
contos sombrios do autor, une bien sinistre adecdote de la guerre87, diz o narrador. Não
há comicidade nesta narrativa, ela dá lugar à ironia do covarde, também presente em
Saint-Antoine. Trata-se daquela ironia de que o inimigo só avança quando sabe que o
outro já está morto, ou seja, quando alguém agride o outro sabendo de antemão que ele
não tem poder de reação, um ataque a quem não pode se defender. O francês de SaintAntoine e o oficial prussiano de La folle agem para mostrar quem é o mais forte sabendo
que o outro não irá reagir. Há uma grande ironia nesses dois contos, pois eles acentuam a
covardia humana, em que só se é valente quando a situação já está ganha, só se
bombardeia o que já está em ruínas.
No conto La folle, os oficiais chegam na cidade e os franceses são obrigados a
recebe-los em suas casas. O oficial que vai para a casa da louca já é avisado que ela não
saía de sua cama havia quinze anos, pois quando jovem sofreu uma enorme tragédia:
perdeu de uma vez só seu pai, marido e filho recém-nascido, assim, delirara por seis
semanas e “elle resta sans mouvement, mangeant à peine, remuant seulement les yeux.
Chaque fois qu’on voulait la faire lever, elle criait comme si on l’eût tuée”88 (p.34),
portanto a deixavam sempre na cama, praticamente vegetando. A crueldade, a total falta
de sensibilidade e de empatia dos alemães é o centro deste conto. Vemos a que ponto os
85

careta
começava de modo ligeiro a farsa do Prussiano desqualificado, animalizado, objetificado. A narrativa escorrega na piada rumo ao
horror e ao terror: a pintura da barbárie de repente congela o riso. Essas manifestações pontuais do cômico, longe de iniciar a ferocidade
do todo, a consolidam.
87
uma anedota de guerra bem sinistra.
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Ele permaneceu sem movimento, apenas comendo, mexendo somente os olhos. Cada vez que queríamos fazê-la levantar, ela
gritava como se estivessem assassinando-a.
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homens chegam para provar que são superiores e que têm total autoridade sobre aqueles
a quem dominam. O oficial deste conto, sem nenhuma compreensão, comete uma
crueldade extrema com a vizinha louca e enferma: pensando que ela não sai da cama por
orgulho, por não querer ter contato com os prussianos, o oficial que a retirem da cama a
força:
« Che ne tolérerai bas d'insolence. Si fous ne fous levez pas de ponne
volonté, che trouverai pien un moyen de fous faire bromener toute
seule. » [...] Et bientôt on vit sortir un détachement qui soutenait un
matelas comme on porte un blessé. [...] Et l'officier prononça en se
frottant les mains : « Nous ferrons pien si vous poufez bas vous hapiller
toute seule et faire une bétite bromenate ». (MAUPASSANT, 2014,
p.35)

Os soldados levam-na em direção à floresta e retornam sozinhos depois de duas
horas. Após o terrível episódio, nunca se soube o que haviam feito da pobre mulher, até
que o narrador, seu vizinho, à procura de um pássaro, encontra um esqueleto humano na
floresta, e conclui, com as provas encontradas no buraco em que caiu o pássaro, que
aquele esqueleto era o de sua vizinha, deixado lá para morrer. Ao fim da narrativa ele diz:
“J'ai gardé ce triste ossement. Et je fais des voeux pour que nos fils ne voient plus jamais
de guerre”89 (p.37).
A incoerência da guerra, a impiedade dos soldados e a crueza de seus atos são
reveladas mais uma vez em Maupassant. Segundo Grandadam (2007): “ainsi, à côté de
la guerre contre les Prussiens, celle que Maupassant a découverte à l’âge de vingt ans,
il est un autre guerre, plus sourde, mais aux effets dévastateurs: celle que se mènent les
individus”90 (p.197). O que a estudiosa diz é pontual, não se trata somente da guerra, mas
da própria condição humana, da relação conflituosa entre os próprios egos, ataques entre
indivíduos.
Les contes de la bécasse, traduzido para Os contos da galinhola, trazem um
mesmo tema, segundo os estudos de Grandadam (2007), pensamos em primeiro lugar na
caça, no sentido de “homo homini lupus”:
une image de la condition humaine: la chasse serait une métaphore des
relations entre les êtres ou avec la nature, la reprise d’une vision chère
à Schopenhauer et par là même familière à Maupassant : « La vie est
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Eu guardei estes tristes ossos. E faço votos para que nossos filhos não vejam mais nunca a guerra.
Assim, ao lado da guerra contra a Prússia, aquela que Maupassant descobriu com a idade de vinte anos, acontece uma outra
guerra, mais surda, mas com efeitos devastadores: aquela que levam os indivíduos.
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une chasse où, tantôt chasseurs, tantôt chassés, les êtres se disputent
les lambeaux d’un horrible curée. » 91 (p.208)

Em um segundo momento, Grandadam nos fala de um outro fio condutor da
coletânea: a crueldade. La folle, Saint-Antoine e L’aventure de Walter Schanaffs, são os
três contos de guerra que fazem parte dessa coletânea de dezessete contos. Os três são
exemplos dessa caça entre homens, e da crueldade. Segundo a estudiosa, a coletânea diz
sobre a “dureté profonde, tentaculaire, omniprésente des relations entre les personnages,
peint la danse cruelle à laquelle se livrent les individus. Le rire est un rire lourd
d’angoisse” 92 (p.202).
A exemplo do que a estudiosa diz, podemos retomar o conto: L’aventure de Walter
Schnaffs, que provoca o riso e é recheado de humor, uma vez que a personagem é
maladroite e gauche a toda a situação em que está inserida. No entanto, também vemos
uma grande ironia por trás de toda pilhéria com o soldado alemão. Poderíamos citar
Seligmann-Silva (2013c) e seus comentários sobre o recurso que Maupassant tanto usa:
A ironia é uma potente máquina de desleitura: o leitor nunca sabe como
se comportar diante dela; se deve tentar separar o verdadeiro do falso,
o sério da brincadeira, e se o que ele toma por sério não é, no final das
contas, justamente uma armadilha montada pelo autor da ironia. A
leitura do texto irônico é, portanto, vertiginosa, porque a todo momento
o chão sobre o qual se trilha começa a ruir. (p.371)

A ironia, muitas vezes, pode levar ao cômico, como constatamos neste conto,
segundo Hutcheon (2000): “a ironia como forma de humor tem sido vista também como
o que “desarma” e, consequentemente, dá acesso a material que não é, na verdade, muito
engraçado” (p.48). Toda a bufonaria de Walter e a ridicularização da personagem nos
leva não somente ao riso, mas à reflexão sobre a guerra, sobre as relações humanas, sobre
a crueldade, a indiferença e os reais interesses por trás dos grandes conflitos. A história
de Walter não é somente uma anedota que ridiculariza o prussiano invasor, mas faz parte
do discurso crítico contra a guerra. Ri-se, mas ao fundo também se sente o lado nefasto e
angustiante a que a guerra sujeita a todos: soldados, moradores, invasores e invadidos:
Temendo morrer de fome, Walter Schnaffs sonda uma maneira de se
render aos franceses. Por fim, há uma verdadeira encenação do exército
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Uma imagem da condição humana: a caça seria uma metáfora das relações entre os seres ou com a natureza, a retomada de uma
visão querida para Schopenhauer e também familiar para Maupassant: "A vida é uma caça na qual, tanto os caçadores, tanto os
caçados, os seres disputam os retalhos de uma terrível carcaça.” (*curée: certas partes do cervo, do veado, do javali ou da lebre, que
se dá aos cães.)
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Dureza profunda, tentacular, onipresente das relações entre as personagens, pinta a dança cruel na qual se entregam os indivíduos.
O riso é um riso pesado de angústia.
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francês, simulando uma grande rendição, enquanto o covarde soldado
prussiano comemora sua saída pacífica do conflito. Este conto não é
uma mera crônica sobre a guerra. O autor francês, que foi soldado e
conheceu de perto o que põe em sua literatura, faz uma crítica profunda
contra todo o contexto da guerra, aos inimigos, mas também ao uso
político que a nação faz da falsa resistência. (NEVES, 2012a, p.191)

Maupassant se refere aos horrores da guerra não só causados pelos alemães, mas
também pelos franceses. O único conto em que ele coloca maior ênfase no sofrimento da
parte dos alemães é L’aventure de Walter Schnaffs. Vemos neste conto que a guerra não
foi desejada por todos os alemães e que muitos soldados foram obrigados a sair de suas
casas e pegar em armas, mesmo não sabendo lidar com elas e nem tendo um espírito
belicoso e patriótico para guerrear e defender seu país. Walter Schnaffs é um exemplo
desse tipo de soldado:
[...]il gardait au cœur une haine épouvantable, instinctive et raisonnée
en même temps, pour les canons, les fusils, les revolvers et les sabres,
mais surtout pour les baïonnettes, se sentant incapable de manœuvrer
assez vivement cette arme rapide pour défendre son gros ventre. […] ll
pensait longuement aux siens laissés là-bas et aux dangers semés sur
sa route [...] Et Walter Schnaffs pleurait quelquefois.93 (p.161-162)

Este conto, publicado em 1883, é mais um recorte da vida cotidiana dos franceses
e alemães em estado de guerra. Walter, um soldado medroso, considera-se “le plus
malheureux des hommes” 94, e é a maneira pela qual o narrador começa o conto. Começar
o texto dessa forma causa no leitor certo estranhamento. Maupassant ironiza e cria um
paradoxo ao começar uma narrativa de guerra que se interessa pelas dores e pelas
preocupações dos alemães, e não pelas dos franceses. O conto inverte papeis e coloca os
franceses em uma posição diferente da habitual, no entanto, nada valente, mas cômica,
irônica e crítica. Ao fim da narrativa, Walter, totalmente inofensivo e quase imóvel, é
pego pelos franceses como se fosse um animal perigosíssimo. O coronel, pelo episódio
de grande força nacional e ótimo preparo de seus soldados, é condecorado.
Como dissemos acima, apesar de o conto inverter os papeis e mostrar uma
perspectiva diferente, ele talvez nos diga mais sobre os franceses do que sobre os alemães.
Pela perspectiva de Walter, além de vemos o terror dos franceses à invasão prussiana,
também vemos a questão humana do benefício, do tirar proveito do mais fraco. A ironia
do covarde também é aplicada neste conto, pois Walter também não apresentava nenhum
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Ele guardava no coração um terrível ódio, instintivo e racional ao mesmo tempo, pelos canhões, pelos fuzis, pelos revólveres e pelos
sabres, mas sobretudo pelas baionetas, se sentindo incapaz de manobrar tão bem essa arma rápida para defender a sua barriga grande.
[…] Ele pensava longamente nos seus deixados lá e nos perigos semeados em sua rota [...] e Walter Schnaffs chorava algumas vezes.
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o mais infeliz dos homens.
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perigo iminente aos franceses, assim como a louca e como o alemão de Antoine. O
homem, sentado, cansado e quase cochilando, é capturado com grande estardalhaço. Na
cela em que foi colocado, enquanto o soldado “fou de joie, se mit à danser, à danser
éperdument, en levant les bras et les jambés, à danser en poussant des cris frénétiques
[…] il était prisonnier! Sauvé!” 95 (170),ele era vigiado por duzentos homens armados.
Como Sempère (2002) afirma, este conto é um “texte ludique qui renverse les
valeurs et brouille les cartes du conflit” 96 (p.150). A guerra é irracional e assola tanto o
lado que perde, como o que vence. A ironia em Maupassant é capaz de mostrar toda essa
ambiguidade e a transideologia da ironia, como afirma Hutcheon (2000): “a ironia
consegue funcionar e funciona taticamente a serviço de uma vasta gama de posições
políticas, legitimando ou solapando uma grande variedade de interesses” (p.26-27), ou
seja, a ironia pode servir para toda e qualquer ideologia, ela transita entre ideologias e
discursos. Portanto, a ironia em Maupassant funciona tanto nos contos em que o francês
é tido como vilão, como nos em que o alemão o é. Constatamos essa natureza
transideológica da ironia no conto em questão, em que a ironia trabalha a partir da visão
de um alemão e o que ele pensa sobre a guerra.
Os alemães, na maioria dos contos, são vistos como brutos, crápulas, violentos e
terríveis. Nos contos em que ele muda um pouco essa noção, vemos que o lado francês
também era capaz de muitas atrocidades. Em Tombouctou, a personagem africana
literalmente come os prussianos e oferece sua carne aos franceses, pois lutava na mesma
tropa. Podemos considerar que não é um francês que realmente comete a atrocidade, no
entanto, ele come a carne prussiana, e ao final do conto, trata com jocosidade o fato. Ele
conta a história a seus amigos oficiais considerando-a “assez drôle” 97. O riso na boca dos
franceses também é agressivo e corrobora a ação de Tombouctou. Quando este, ao final
do conto, abre um restaurante, o narrador diz:
Malgré le désespoir qui me rongeait le coeur, je ne pus m’empêcher de
rire, et je laissai mon nègre à son nouveau commerce. [...] Bézières,
aujourd’hui, appartient à l’Allemagne. Le restaurant Tombouctou est
un commencement de revanche. 98

95

Louco de alegria, se pôs a dançar, a dançar desesperadamente, levantando os braços e as pernas, a dançar soltando gritos frenéticos
[…] ele era prisioneiro! Salvo!
96
Texto lúdico que entorna os valores e embaralha as cartas do conflito.
97
bem engraçado
98
Apesar do desespero que me corroía o coração, eu não pude me impedir de rir, e eu deixei meu negro com seu novo comércio [...]
Bézières, hoje, pertence a Alemanha. O restaurante Tombouctou é um comércio de revanche.
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O francês fez parte de um sacrilégio, uma vez que a antropofagia sempre foi
condenada e duramente combatida pela Igreja católica, no entanto, como afirmamos
anteriormente, a ética em tempos de guerra segue outros parâmetros, portanto, como se o
africado lhe devesse obediência, o francês teria concedido essa “licença” ao “seu negro
com seu novo comércio”. Trata-se, pois, de uma antropofagia indireta, uma vez que o
africano se vinga pelos franceses, ele literalmente mata e come os inimigos em nome da
França invadida.
Outro fio condutor que pudemos perceber, além da crueldade, é o da vingança.
Em Tombouctou, a vingança, como vimos, parece ser terceirizada, pois o negro a comete,
mas o francês aceita com prazer, levando-nos a cogitar sua possível co-autoria no crime
dada a sua grande influência nas atitudes do africano. Em Saint-Antoine, a personagem
principal também é levada pela vingança, levava aquela história de “Santo Antônio e seu
porco” adiante, mostrando a todos seu porco alemão, engordava-o como se fosse mesmo
de sua cria: “il avait trouvé là son affaire, c’était as vengeance à lui, sa vengeance de
gros malin” 99 (p.152), até leva-lo para o abate.
Maupassant, nos contos de guerra, traz frequentemente essa ideia da vingança,
não só presente em Tombouctou e Saint-Antoine, mas também em Mademoiselle Fifi,
Père Milon e La mère sauvage. Os franceses, tendo participado ou vivenciado os efeitos
das guerras de Napoleão I, em 1805, 1806 e 1815; e a de Napoleão III de 1870, vinham
alimentando já há tempos esse sentimento de vingança.
Em Père Milon, o narrador inicia o conto descrevendo a natureza: orgulhosa,
iluminada e ossuda, muito semelhante às características dadas ao próprio camponês da
Normandia. Percebemos um reconhecimento da natureza com a personagem e vice-versa,
não que neste conto um influencie o outro, mas caminham juntos:
Les fermes normandes semées par la plaine semblent, de loin, de petits
bois, enfermées dans leur ceinture de hêtres élancés […] on croit voir
un jardin géant, car tous les antiques pommiers, osseux comme les
paysans, sont en fleurs.100 (p.31)

Como era de costume, o território, uma vez tomado pelos prussianos, seus
habitantes deveriam os acolher de bom grado. Os franceses deveriam providenciar
alojamento e refeições aos soldados e oficiais. Na casa de Pai Milon, um senhor de
sessenta e oito anos muito solícito, veio morar o general Faidherbe e outros soldados.
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Ele tinha achado então seu negócio, eram as suas vinganças, sua vingança de grande malandro.
As fazendas normandas semeadas pela planície parecem, de longe, pequenos bosques, fechados no cinto de faias esbeltas [...]
acreditamos ver um jardim gigante, pois todos os antigos pomares, ossudos como os camponeses, estão em flores.
100
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Os franceses “immobiles” pela presença prussiana, mostrava-lhes servidão, no
entanto, os soldados prussianos começavam a desaparecer: “tous les éclaireurs isolés,
ceux qu’on envoyait faire de rondes, alors qu’ils partaient à deux ou trois seulement, ne
rentraient jamais”101 (p.32). Eram encontrados mortos em todo lugar. Pai Milon, depois
de pego pelos prussianos, assume o assassinato de dezesseis deles: “c’est mé”, “mé
seul”102 (p.34).
Pai Milon “avec son air abruti de paysan, les yeux baissé comme s’il eût parlé à
son curé” 103, mostra-se no início da conversa um ar de medo e de respeito aos prussianos,
no entanto, ao contar todos os meios por onde conseguiu matar os soldados, percebemos
que Pai Milon ganha forças e afirma cada vez mais fortemente seu pensamento “tuer des
Prussiens!” 104 (p.35). Pai Milon “les haïssait d’une haine sournoise et acharnée de
paysan cupide et patriote aussi”105 (p.35). Ao fim do relato, Pai Milon muda de atitude,
o “chasseur d’hommes”106, passa a olhar os prussianos de frente e com orgulho de si: “il
releva soudain la tête et regarda fièrement les officiers prussiens”107 (p.38).
Os dezesseis assassinatos faziam parte de uma vingança que Pai Milon carregava
na alma: por seu pai e seu filho, mortos em guerra por prussianos. Para cravar ainda mais
sua nova posição, Pai Milon recusa um possível meio de salvar a vida e cospe no rosto
do coronel, não uma, mas duas vezes, em seguida “fut collé contre le mur et fusillé” 108
(p.39).
Este conto é tão pessimista quanto os outros nos quais Maupassant também trata
da condição humana. Pai Milon, quando viu que podia vingar-se, aproveitou de seu
estatuto de velho camponês inofensivo e assassinou uma série de prussianos sem piedade,
lembrando mais uma vez a questão da ironia do covarde. Para descobrirem quem era o
assassino solto, “le pays fut terrorisé” 109, matavam camponeses suspeitos, prendiam
mulheres e assustavam as crianças em busca de informações. Os dois lados da guerra
mostram uma só condição humana. Pai Milon, ao nutrir sua vingança, “radieux d’une
joie muette de vieux paysan” 110 cortava a garganta dos mortos por puro prazer e matava
seus cavalos gratuitamente, enquanto deixava inocentes morrerem no seu lugar.
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Todos os espiões isolados, aqueles que se enviavam para as rondas, quando eles partiam em dois ou três somente, não voltavam
nunca.
102
Sou eu, só eu.
103
com seu ar bruto de camponês, os olhos abaixados como se ele fosse falar como padre.
104
matar Prussianos
105
os odiava com um ódio sorrateiro e feroz de camponês ganancioso e patriota também.
106
caçador de homens
107
ele ergueu de repente a cabeça e olhou orgulhosamente os oficiais prussianos
108
foi colado contra o muro e fuzilado.
109
o país foi aterrorizado.
110
radiante de uma alegria muda de velho camponês.
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O narrador parece, em alguns momentos, compartilhar dos mesmos sentimentos
de Pai Milon, visto como um “humble héros” 111, capaz de contar todas as suas peripécias
contra os soldados diretamente para o coronel prussiano, mesmo sabendo de sua morte
em seguida. Exemplo de resistência, era “cupide et patriote aussi” 112, ganancioso, pois a
cada vinte écus que os soldados gastavam a sua custa, uma morte era necessária; patriota,
pois lutou na guerra contra os prussianos como soldado de Napoleão I e, sentia-se ainda
no direito de matar o inimigo e se vingar pelas mortes por ele causadas: “vous v’là chez
mé, que vous y commandez comme si c’était chez vous. Je m’suis vengé su l’s autres” 113
(p.38).
Ora o velho camponês é visto como uma figura lendária que teve a audácia de
enfrentar um coronel prussiano, cuspir-lhe no rosto e matar tantos prussianos sem ser
descoberto; ora Milon é um homem desumanizado, um homem-animal, primitivo, guiado
pelos seus instintos de homem ferido e ultrajado. Sendo mais audacioso, perverso ou
covarde, todas as personagens de Maupassant deixam claro ou implícito que os alemães
não são, evidentemente, bem-vindos: “aqui não é a casa de vocês!”, diria a louca, Pai
Milon, Raquel, Élizabeth, Morrisot e Sauvage, Antônio, Irma e várias outras personagens
francesas dos contos de guerra do autor.
L’aventude de Walter Schnaffs, Mademoiselle Fifi ou Boule de Suif, por exemplo,
podem levar ao riso, mas um riso torto, um riso desconfortável que coloca em evidência
uma dissonância entre a situação trágica da guerra e a situação particular do homem, do
mesquinho, ridículo, do bobo, do medo, do baixo e do inútil. Cabe lembrar que
cette représentation de l’âme humaine dans ce qu’elle a de plus noir
nous amène à nous poser la question de la morale et de ses contours
mouvants. Victimes et bourreaux peuvent échanger leur place et ne sont
que les deux revers d’une même médaille. 114 (BOUSSOUALINE, 2016,
p.21)

De acordo com a estudiosa acima, se Maupassant traça uma caricatura acusando
a sociedade da época, ele também conta com a subjetividade do leitor, é ele que deve
definir até onde vai o mal ou o bem, as fronteiras entre um e outro, caso a caso.
Boussoualine lembra que em nenhum momento Maupassat sustenta propósitos
moralistas, os contos deixam implícito a ideologia do autor, o narrador não julga e não
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humilde herói.
ganancioso e patriota também
113
Eis vocês aqui na minha casa, que vocês comandam como se fosse a casa de vocês. Eu estou vingado pelos outros.
114
essa representação da alma humana no que ela tem de mais negro nos leva a colocar a questão da moral e dos seus contornos
mutáveis. Vítimas e algozes podem trocar seus lugares e não passam de dois lados de uma mesma moeda.
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diz tudo, as narrativas convidariam o leitor a estender a narrativa e é também “invité à
émettre un doute sur les propos des protagonistes et à se forger sa propre opinion” 115
(p.22). A estudiosa relembra uma passagem do prefácio de Pierre et Jean, romance
publicado por Maupassant em 1888, na qual ele fala sobre o objetivo do escritor: “son
but n’est point de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous attendrir, mais
de nous forcer à penser, à comprendre le sens profond et caché des événements”
(MAUPASSANT, 1888, 7-8).
O conto Petit soldat narra a história de dois soldados da Bretanha: Jean e Luc. Na
hora do descanso, iam ao campo sentar-se na grama e observar a natureza. Todo domingo,
uma mulher ruiva passava para alimentar e ordenhar a única vaca daquele campo. A
narrativa mostra a progressão na relação deles, um dia ela lhes sorriu, outro dia brincou
com eles, outro ofereceu um pouco do leite que trazia da ordenha, outro dia lhe foi
oferecido uma guloseima, até que um dia, Luc a beija. A história, apesar de ter em seu
pano de fundo a guerra franco-prussiana, tratar-se de soldados da Bretanha que estão em
Paris na ocasião da ocupação prussiana, difere muito das outras. O tempo desses soldados
parece estar suspenso: “ils s’en allaient, côte à côte, l’esprit plein de vagues, souvenirs
du pays, plein d’images réveillées, d’images naïves comme les feuilles coloriées d’un sou.
Ils revoyaient un coin de champ, une haie, un bout de lande, un carrefour, une croix de
granit”116 (p.201). Os soldados caminhavam aos domingos, momento em que se
distanciavam um pouco da guerra e se aproximavam de suas alegres lembranças: trata-se
de momentos na narrativa em que o tempo parece estacionar, conta de uma época em que
a ideia do eterno parece estar presente:
De temps en temps, Luc citait un nom, rappelait un fait de leur enfance,
en quelques mots seulement qui leur donnaient longtemps à songer. Et
le pays, le cher pays lointain les repossédait peu à peu, les envahissait,
leur envoyait, à travers de la distance, ses formes, ses bruits, ses
horizons connus, ses odeurs, l’odeur de la lande verte où courait l’air
marin. 117 (p.202)

Na atmosfera opressora da guerra, em Paris, longe da calmaria da região da
Bretanha; quando iam aos domingos tirar a folga deles, ficavam “contents et tristes,
hantés par un chagrin doux, un chagrin lent et pénétrant de bête en cage, qui se souvient”
115

convidado a emitir uma dúvida nos propósitos dos protagonistas e a forjar sua própria opinião.
Eles iam, um ao lado do outro, o espírito cheio de ondas, memórias do país, cheio de imagens despertadas, de imagens ingênuas
como as folhas coloridas de um tostão. Eles reviam um canto do campo, uma sebe, um pedaço de charneca, uma encruzilhada, uma
cruz de granito.
117
De tempos em tempos, Luc citava um nome, lembrava um fato da infância deles, em algumas palavras somente que lhes davam
um longo tempo a sonhar. E o país, o querido país distante os repossuía de pouco em pouco, os invadia, os enviava através da distância,
suas formas, seus barulhos, seus horizontes conhecidos, seus odores, odor da charneca verde onde corria o ar marinho.
116

53

118

(p.202). Trata-se de um tempo-espaço que a guerra desproporciona, que a guerra

destrói.
Ao fim da narrativa, após o encontro de Luc e da mulher ruiva, Jean se vê sozinho
e excluído, ao retornar para o batalhão, em um único gesto, Jean se suicida no Sena: “Jean
se penchait, se penchait de plus en plus sur la balustrade de fer, comme s’il avait vu dans
le courant quelque chose qui l’attirait”119 (p.202). Depois de escutar a narrativa
empolgada de seu amigo, como se sua alma já não estivesse mais presente: “le petit soldat
bleu et rouge tomba d’un bloc, entra et disparut dans l’eau” 120 (p.202).
Trata-se do conto de guerra que mais sai do usual do escritor: Maupassant não fala
diretamente do conflito, o narrador não está carregado de ideologia, não menciona
diretamente suas opiniões sobre a guerra, no entanto, ela se faz presente. No início do
conto, o narrador descreve as vestimentas dos soldados e mostra o enorme desconforto,
como aquela situação não lhes cabia: “ils étaient petits, maigres, perdus dans leur capote
trop large, trop longue, dont les manches couvraient leur mains, gênés par la culotte
rouge, trop vaste, qui les forçait à écarter les jambes pour aller vite” 121 (p.200). De uma
ironia digna do autor, Maupassant mostra de uma forma totalmente inusitada como a
guerra não deixava de ser inconveniente, inaceitável, incômoda e equivocada. Não
haveria razões justas para ela. O narrador mostra como os soldados eram irrelevantes
frente ao evento em que foram colocados: pequenos, magros e desajeitados, inofensivos:
“deux pauvres figures creuses de Bretons, naïves, d’une naïveté presque animale, avec
des yeux bleus doux et calmes” 122 (p.200). Os soldados ingênuos e suas roupas largas
pode causar um riso, uma comicidade, mas logo em seguida, um certo desconforto, visto
que eles não estavam ali senão obrigados pela guerra e destinados a uma vida de privações
e possivelmente à morte prematura.
Vemos que Maupassant trabalha a ironia com grande fluidez, seu “humeur
railleuse”, termo postulado por Grandadam (2007), espírito ralhão, ou seu humor amargo,
sarcástico e malicioso está sempre presente. Fazendo uma ponte com a literatura
brasileira, em um conto de Machado de Assis (1998), Teoria do Medalhão, o autor, pela
voz do pai no diálogo, explica o que é ironia: “esse movimento ao canto da boa, cheio de
mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido
118

Contentes e tristes, assombrados por uma tristeza doce, uma tristeza lenta e penetrante de animal enjaulado que se recorda.
Jean se inclinava, se inclinava cada vez mais sobre a balaustrada de ferro, como se ele tivesse visto no córrego alguma coisa que o
atraísse.
120
o pequeno soldado azul e vermelho caiu como um bloco, entrou e desapareceu na água.
121
Eles eram pequenos, magros, perdidos em seus casacos muito largos, longos demais, cujas mangas cobriam suas mãos,
incomodados pela calça vermelha, muito grande, que os forçava a distanciar as pernas para ir rápido.
122
Duas pobres figuras ocas de Bretões, ingênuos, de uma ingenuidade quase animal, com os olhos azuis doces e calmos.
119
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a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados” (p.337). Neste conto, o pai
oferece conselhos ao filho e um deles é o de não empregar a ironia, melhor seria a chalaça,
que não tem véus e “estala como uma palmada”. Segundo Gledson (1998, p.28), essa
definição da ironia chega a chocar, pois nela não há ironias, mas veio ao fim de um conto
repleto delas, e faz-nos, leitores e escritores, acreditar no inverso: “usa, sim, caro leitor, a
ironia”. A prosa de Machado é também como a de Maupassant, não poderíamos imaginalas sem a ironia. Se o gracejo é com uma palmada sem rodeios, a ironia poderia ser uma
profunda espetada com rodeios, só o leitor perspicaz é capaz de entender as ironias mais
ocultas dos autores.
A ironia, segundo Muecke (1995), teria uma função corretiva:
é como um giroscópio que mantém a vida num curso equilibrado ou
reto, restaurando o equilíbrio quando a vida está sendo levada muito a
sério ou, como mostram algumas tragédias, não está sendo levada a
sério o bastante, estabilizando o instável mas também desestabilizando
o excessivamente estável. (p.19)

Talvez Maupassant quisesse reequilibrar a vida depois de ter passado pela guerra,
ou também, aplicar a ironia, não só como reequilíbrio, mas como aponta o primeiro
registro do termo “eironeia” na República de Platão, como “uma forma lisonjeira, abjeta
de tapear as pessoas” (apud MUECKE, 1995, p.31). Há diversos porquês sobre esse
“humeur railleuse” de Maupassant, mas podemos afirmar que há um só consenso sobre
isso: ele utiliza a ironia de modo extremamente eficaz e mordaz, tapeia seus leitores,
desnuda as relações humanas e torna evidente as ruínas que a guerra lhe deixou.
Ainda segundo Muecke, Schopenhauer disse que a “[...] tarefa do romancista não
é narrar grandes eventos, mas tornar interessantes os pequenos.” (1995, p.115). Machado
e Maupassant, leitores do filósofo alemão, tomaram as suas palavras como ordem e
produziram grandes contos a partir de recortes do cotidiano. O escritor francês e o
brasileiro, a partir de situações aparentemente simples e isoladas, fazem com que esses
pequenos eventos ganhem dimensões extraordinárias quando colocados em uma análise
mais profunda do homem.

3) As personagens e a verossimilhança

A personagem, para Candido (1985), vivifica o enredo, as ideias e os valores do
romance. É a partir dela que o leitor cria ligações afetivas e intelectuais. De acordo com
55

o estudioso, dizer que a personagem é o essencial do texto e que pode ser analisada
separadamente é inadequado. A personagem é o elemento mais atuante e só se define
mediante um contexto, logo, fora de uma construção estrutural sólida, ela não tem plena
significação.
Fazendo novamente uma ponte com o autor Machado de Assis, vemos que em
seus contos temos a sociedade do Rio de Janeiro como pano de fundo, em outros, o foco
está na escravidão ou na própria sociedade como um todo. Em alguns deles, as
personagens poderiam ser consideradas mais soltas do pano de fundo, ou melhor,
destacáveis. Arminda, por exemplo, não é destacável, uma vez que se tirarmos o pano de
fundo da escravidão, não haveria como a personagem de Pai contra mãe sobreviver sem
seu contexto; em contrapartida, Vilelo, Camilo e Rita, personagens de A cartomante,
poderiam ser transpostos para qualquer outro cenário e época. O trio seria compatível e
verossímil na sociedade francesa da época como na atual. As personagens dos contos de
escravidão de Machado e as personagens dos contos de guerra de Maupassant são
construídas de maneira que elas estão profundamente ligadas ao contexto histórico no
qual ficcionalmente vivem: os camponeses de Mère sauvage e Père Milon, só cometeriam
atos de violência contra os prussianos na condição de guerra, de invasão e de humilhação
na qual foram colocados, essas personagens parecem depender de seus contextos
históricos.
Em outros contos de Maupassant, como A morta e O colar de diamantes, temos
personagens destacáveis, ou seja, que poderiam ser trocadas de sociedade e época. A
personagem principal deste último seria extremamente compatível se ambientalizada na
sociedade do Rio de Janeiro de Machado; e as personagens de Machado do Conto de
escola e da A causa secreta, por exemplo, também seriam verossímeis na burguesia
francesa de Maupassant. Queremos dizer com isso que ambos os escritores souberam
tanto tratar de seus contextos históricos como de temas universais, dessa forma,
construindo personagens tanto ligadas à História, como destacáveis de seus contextos
histórico-sociais. Além de personagens intercambiáveis, as mesmas histórias também
podem ser reinterpretadas de acordo com a época em que são lidas, segundo Candido,
elas têm “uma dimensão profunda da universalidade” (2010, p.65).
Em se tratando das personagens dos contos de guerra de Maupassant, se tomadas
fora de seus contextos não têm significação, elas somente fazem sentido se inseridas no
pano de fundo da guerra e na situação em que se encontram, como dito e exemplificado
anteriormente. Parece-nos, de certa forma, óbvio dizer isso, no entanto é preciso constatar
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que a personagem é criada para um contexto, ela é delimitada e estruturada na obra em
que aparece. De acordo com Candido, o ser fictício teria relação com o ser vivo. Este
último é fragmentário, a nossa percepção do ser real é sempre incompleta. Na literatura,
ao nos depararmos com personagens fragmentárias, construídas a partir das técnicas de
caracterização, retomamos o conhecimento que temos dos seres reais. Candido chama
atenção para um detalhe nesta visão fragmentária que temos de pessoas e personagens:
na vida real somos submetidos a isso, na ficção, o autor cria este ponto de vista, ele é
pensado, delimitado e estruturado no romance.
Na ficção, o escritor procura colocar lógica em suas personagens. Para tal é
necessário, de acordo com Candido, estabelecer algo menos variável do que a vida real.
A personagem, por ter natureza traçada e seguir uma linha de coerência, é relativamente
mais fixa, mais lógica que um ser real. Isso não significa que o escritor não possa criar
uma personagem tão profunda quanto um ser humano. Na literatura há personagens
complexas, no entanto, para o leitor, toda essa profundidade é coesa e está à mostra. O
ser fictício pode ser caracterizado como alguém “ilimitado, contraditório e infinito na sua
riqueza”, entretanto é o fato de ter sido caraterizado uma vez pelo seu criador que vemos
uma estrutura limitada. O autor escolheu certos elementos e os organizou de tal forma
que passasse a impressão de um ser tal qual é na realidade, no entanto fictício, fixo e
lógico. Muitas vezes, segundo Beth Brait (1987), os leitores têm a certeza de que
personagens fictícias existiram na realidade.
A construção das personagens, seja no conto ou no romance, é uma das chaves
para que se crie uma narrativa verossímil. Uma narrativa sem personagens fixas e/ou
lógicas pode ser uma história verdadeira, um fato real, no entanto, pode não ser
verossímil. Portanto, seguindo a lógica de Aristóteles, na criação literária, é preferível
uma história verossímil e possível, do que uma real, mas inverossímil:
Quando plausível, o impossível se deve preferir a um possível que não
convença. As fábulas não se devem compor de partes irracionais; tanto
quanto possível, não deve haver nelas nada de absurdo, ou então que se
situe fora do enredo [...]. (ARISTÓTELES, 1988, p.48)

Como afirma o pensador: “a obra do poeta não consiste em contar o que aconteceu,
mas sim coisas quais podiam acontecer, possíveis no ponto de vista da verossimilhança
ou da necessidade” (1988, p.28). Enfatizamos, pois, que Maupassant se utiliza de suas
personagens, baseadas nos seres fragmentários com que teve contato, para fazer com que
seus contos sejam verossímeis. Ele cria personagens fictícias, mas que são fixas e lógicas,
57

e, para que ele consiga mostrar o que a guerra foi, ele se utilizou de uma história e de
personagens verossímeis, não importando muito se o fato aconteceu ou não, suas
personagens são contextualizadas e seu testemunho ainda é válido. De acordo com
Aristóteles, a diferença entre o historiador e o poeta está em “que um narra
acontecimentos e o outro, fatos quais podiam acontecer. Por isso, a Poesia encerra mais
filosofia e elevação do que a História; aquela anuncia verdades gerais; esta relata fatos
particulares” (1988, p.28).
Maupassant não necessariamente conta o que aconteceu, mas fatos que poderiam
ter acontecido. Alguns detalhes são semelhantes ao que ele viveu, tais quais o inverno
rigoroso que se estendeu na guerra; a personalidade rouenense Adrienne Legay era muito
parecida com Elizabeth em Boule de Suif; e alguns fatos isolados, como a falta de comida
em Paris que fazia com que se comessem ratos em Deux amis, ou como a tropa que saiu
em debandada no início de Walter Schnaffs, da qual ele também participou quando
soldado, como conta nas correspondências trocadas com sua mãe (apud TROYAT, 1989,
P.34); e a muitos faits divers daquela época com que teve contato.
Percebemos que os contos são testemunhos de guerra, não simplesmente pelo fato
de eles transportarem detalhes de sua memória pessoal e da memória histórica para a
ficção, mas pela voz do narrador e posição das personagens. Maupassant testemunha
mesmo a partir dos fatos possíveis e verossímeis que ele conta em seus textos. O
importante de seu relato não é o teor verídico dos fatos, mas o teor abstrato deles.
Isso evidencia que o poeta há de ser criador mais das fábulas que dos
versos, visto que é poeta por imitar e imita ações. Ainda quando
porventura seu tema sejam fatos reais, nem por isso é menos criador;
nada impede que alguns fatos reais sejam verossímeis e possíveis e é
em virtude disso que ele é seu criador. (ARISTÓTELES, 1988, p.29)

Na linguagem de Aristóteles: Maupassant é “poeta” e não “historiador”. Porém,
defendemos a ideia de que mesmo a partir desses fatos possíveis, ele dá seu testemunho
da guerra. Maupassant relata o horror, a crueldade, o irracional, o poder do mais forte
sobre o mais fraco. Ele dá testemunho do não-concreto, do estado da guerra, dos
sentimentos e não tanto dos próprios fatos.
Muitas vezes os fatos verídicos dos livros de história não dão testemunho tão rico
e profundo como os fatos verossímeis dos contos. Maupassant, “imitador”, segundo
Aristóteles: “necessariamente imita sempre por uma de três maneiras: ou reproduz os
originais tais como eram ou são, ou como os dizem e eles parecem, ou como deviam ser”
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(p.48). A exemplo disto, podemos citar um trecho de Boule de Suif, no qual Maupassant
discorre sobre o inverno rigoroso no período da guerra, e em seguida, um trecho no qual
uma mulher que viveu na época, Mme Brocher, testemunha a mesma situação:
Un rideau de flocons blancs ininterrompu miroitait sans cesse en
descendant vers la terre ; il effaçait les formes, poudrait les choses
d’une mousse de glace, et l’on n’entendait plus, dans le grand silence
de la ville calme et ensevelie sous l’hiver, que ce froissement vague,
innommable et flottant de la neige qui tombe, plutôt sensation que bruit,
entremêlement d’atomes légers qui semblaient emplir l’espace, couvrir
le monde. 123 (MAUPASSANT, p.45)
Nous sommes aux bastions; il a gelé toute la nuit, les remparts sont
couverts de neige; le matin, je remarque de la glace cristallisée sur les
feuilles qui pendent des branches des arbres [...].124 (LECAILLON,
2005, p.163)

Lecaillon (2005) também nos mostra o testemunho da irmã Marie-Vincent, no
qual ela diz:
les Prussiens deviennent de plus en plus hosties; ils tirent sans pitié sur
les civils qui se hasardent à aller chercher des pommes de terres près
de leurs postes[…]On vient de nous amener un homme âgé de 60 ans
qui coupait du bois en dehors des fortifications. Il a plu aux avantpostes d’essayer leur tir sur lui 125 (p.131).

Podemos comparar esse testemunho com o conto Deux amis, em que as
personagens principais são friamente fuziladas por procurarem comida fora dos limites
definidos pelos inimigos. Lembramos ainda que a crônica La guerre que Maupassant
assinara como Maufrigneuse, também revela esse mesmo tipo de acontecimento que se
dava na guerra: “nous avons vu les hommes redevenus des brutes, affolés, tuer par plaisir,
par terreur, par bravade, par ostentation […] nous avons vu fusiller des innocents
trouvés sur une route et devenus suspects parce qu’ils avaient peur”126 (MAUPASSANT,
2008, p.179).
Podemos concluir, portanto, que o poeta não é mesmo historiador, no entanto, a
partir dos mesmos fatos, o poeta também testemunha os mesmos acontecimentos, no
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Uma cortina de flocos brancos ininterrupta cintilava sem parar descendo em direção a terra; ela apagava as formas, pulverizava as
coisas com uma espuma de gelo, e não a escutávamos mais, no grande silêncio da cidade tranquila e enterrada sob o inverno, aquele
farfalhar vago, indescritível e flutuante da neve que cai, mais sensação que ruído, entrelaçamento de átomos leves que pareciam
preencher o espaço, cobrir o mundo.
124
Estamos nos baluartes, gelou toda a noite, as muralhas estão cobertas de neve; pela manhã, eu noto o gelo cristalizado sobre as
folhas que pendem os galhos das árvores [...]
125
Os prussianos se tornam cada vez mais hostis; eles atiram sem misericórdia sobre os civis que se aventuram a ir em busca de batatas
perto de seus postos […] Acabaram de levar um homem de 60 anos que cortava madeira fora das fortificações. Ele agradou aos postos
de frente em testarem sobre ele seus tiros.
126
Vimos os homens voltarem a ser brutos, desesperados, matarem por prazer, por terror, por bravata, por ostentação […] vimos
fuzilar inocentes encontrados em uma estrada e se tornarem suspeitos porque eles tinham medo.
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entanto, de forma ainda mais profunda, pois tem ao seu lado todos os recursos da
linguagem e da poesia.

4) A construção das personagens

Candido (1985) faz menção aos estudos de Forster (1949) quanto às personagens
planas e as esféricas. Percebemos que nos contos de Maupassant, as personagens são
planas, elas não mudam ao longo do texto, uma vez que a maioria deles é de tamanho
menor do que de um romance. Evidentemente, apesar de Mademoiselle Fifi e Boule de
Suif serem contos mais longos, as personagens que Maupassant cria são planas, não têm
maior complexidade psicológica. As personagens não tomam caminhos surpreendentes
ou têm dimensões muito profundas, uma vez que, o que o autor quer, não é trabalhar a
personagem em si, mas trabalhar a situação na qual eles viviam, a situação da guerra fala
mais alto nos contos: mostrar a que ponto o homem chega nessas situações e não, de fato,
a confusão que acontece dentro desses homens. Maupassant não trabalha a profundidade
interior das personagens, mas não deixa de forma alguma de trabalhar a condição humana
e as crueldades que o homem é capaz de fazer, como vimos em Saint-Antoine,
Tombouctou, Deux amis e La folle. Grandadam (2007) afirma que nos Contes de la
bécasse:
la cruauté se situait toujours en deçà de la loi, dans ces marges
incertaines qui ne touchent pas encore la justice mais appartiennent au
domaine privé des relations inteindividuelles, où l’autre peut être
exploité, réifié, méprisé. Seuls les récits de guerre marquaient la
transgression des limites ; mais les lois de la guerre la rendent possible.
127
(p.394)

Maupassant quer expor o que Grandadam afirma, esse tempo-espaço da guerra,
onde a lei não funciona, pois a guerra possibilita este estado “fora da lei”, no qual todos
parecem se incluir, tanto os franceses como os alemães. Como a estudiosa afirma, a justiça
não está presente, os limites da ética e dos valores humanos são transpassados. É a
inversão do mundo, a ética em tempos de guerra está ligada à sobrevivência e nada mais,
os conquistados e conquistadores estão vinculados a outro tipo de ética, que difere
completamente do que é certo e do que é errado fora dessa vibração, dessa circunstância.
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A crueldade se situava sempre além da lei, nessas margens incertas que ainda não tocam a justiça, mas pertencem ao domínio
privado das relações interindividuais, nas quais o outro pode ser explorado, objetificado, desprezado. Apenas as narrativas de guerra
marcavam a transgressão dos limites; mas as leis da guerra a tornam possível.
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Para trabalhar este tempo-espaço de guerra e tudo o que surge nele e dele, não há palco
para personagens complexas, e em se tratando de gênero, também não há espaço e lugar
para isso no conto ou na “nouvelle”, termo utilizado pelos teóricos franceses.
Como afirmado no segundo capítulo desta dissertação, percebemos que em muitos
dos contos de guerra do autor, há um toque sombrio, uma pincelada de crueldade, nem
que seja em um sorriso torto ou em uma ordem dada. Em uns, há a presença do horror
mais palpável, como na morte gratuita e na antropofagia em L’horrible e em Tombouctou
e na crueldade da morte de La folle, em outros, talvez considerados mais cômicos como
L’aventure de Walter Schnaffs, Mademoiselle Fifi e Boule de Suif. Nesses seis contos,
por exemplo, vemos o riso ligado a antropofagia, a crueldade e ao desespero,
respectivamente. De acordo com Grandadam (2007):
Tombouctou engraisse et étale aux yeux de tous son éclatante et
provocante bonne santé. Le narrateur finit par comprendre que
Tombouctou doit sa vitalité à ses repas anthropophagiques, qu’il ne nie
d’ailleurs pas, et dont il se targue même avec sa radieuse exubérance :
« moi mangé Prussiens ». La provocation de Tombouctou, hors de toute
conscience d’une faute, atteint une telle démesure qu’elle en devient
comique. Avec ce personnage truculent, le rire et l’atroce se cumulent
et se renforce l’un l’autre : le comique grandit l’horreur et vice versa.
128
(p.393)

Maupassant trabalha o fatalismo das coisas, a realidade é dada e não há como
mudá-la. Com isso, o autor, talvez movido por uma paixão pelo conto e pelo contar,
engendra o enredo e as personagens em cima de uma aparente simplicidade, que ao fundo
revela os conflitos do homem, consigo mesmo e diante o outro. Lançando mão de
episódios de crueldade, vingança, da caça ao próprio homem ligados à ironia, à sátira, à
caricatura, ao cômico e àquele riso torto do qual tratamos neste segundo capítulo,
Maupassant cria um fio condutor para suas narrativas de guerras, e dessa forma, vemos
que cada conto, apesar de terem uma unidade de ação, tom e efeito, tem algo em comum
com os outros. Podemos atar os contos não só pelo tema da guerra, mas por seus fios
condutores, pelas estratégias utilizadas por Maupassant que acabam criando uma espécie
de conexão entre todos os contos de guerra. Essa correspondência está intimamente ligada
aos próprios testemunhos do autor, às suas opiniões sobre o conflito, à realidade que ele
enxergava na guerra.
128

Tombouctou engorda e expõe aos olhos de todos sua deslumbrante e provocante boa saúde. O narrador acaba por compreender que
Tombouctou deve a sua vitalidade às suas refeições antropofágicas, que aliás ele não nega e da qual ele ainda ostenta com sua radiante
exuberância: "eu comi Prussianos". A provocação de Tombouctou, fora de qualquer consciência de um problema, atinge uma tal
desproporção que se torna cômica. Com esse personagem truculento, o riso e a atrocidade se acumulam e se reforçam um com o outro:
o cômico aumenta o horror e vice-versa.
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Como dito, Maupassant foi atuante na guerra, e de lá, de sua memória pessoal e
da memória histórica da guerra, é que ele tira a criação de muitas de suas personagens em
seus contos de guerra. De acordo com Candido (1985), Mauriac afirma que personagem
e autor estão muito próximos. No entanto, como o romance não é cópia da vida e acaba
por transfigurá-la muitas vezes, há sempre modificações na projeção das personagens,
além de elas serem definidas num contexto mais fixo que a vida real. Uma das
preocupações de Forster expostas por Candido é que a personagem, após ser
caracterizada, deve parecer viva, ter relações com a realidade. Na ficção a personagem é
baseada em provas com a adição do temperamento do escritor, o que pode mudar
totalmente a realidade. O estudioso indaga sobre o processo de construção das
personagens e menciona os estudos de François Mauriac, que por sua vez afirma que a
memória é o fruto dessa criação. O romancista, segundo essas ideias, cria um mundo
próprio a partir do seu mundo. No entanto, o mundo real seria apenas o ponto de partida.
Candido expõe a classificação de personagens feita por Mauriac: o primeiro tipo
viria de um disfarce do romancista, uma reprodução de si mesmo; o segundo seria a
reprodução de pessoas do convívio do autor; e, o terceiro efetua-se com o trabalho da
realidade apenas a partir do dado original; o grau de elaboração neste tipo de personagem
é maior. Candido questiona as ideias de Mauriac e afirma que apenas o terceiro tipo de
personagem, o inventado é eficaz. De acordo com suas ideias, essa invenção vem de
alguma realidade, seja a do autor, seja a do mundo, etc. Essa realidade tende a ser
elaborada e modificada de acordo com o escritor.
A criação de personagem, segundo Candido, está entre dois extremos: um é a
transposição fiel de modelos e o outro é a invenção totalmente imaginária. Em todos os
tipos vê-se o trabalho conjunto da memória, da observação e da imaginação em vários
graus. Candido afirma que a natureza e a verdade da personagem dependem da concepção
e função da obra em que ela está inserida e nas intenções do autor. Na construção de uma
personagem, o autor se depara com dois problemas: o de equivalência à realidade e o de
organização interna do texto.
O estudioso afirma, pois, que no plano crítico, o estudo mais importante é sobre a
composição do texto e não sobre a sua comparação com o mundo. Podemos ver, em
romances, situações que nos pareceriam impossíveis na vida real, mas são coerentes no
romance devido a sua organização lógica, retomando mais uma vez A Poética, de
Aristóteles. Portanto, torna-se verossímil mesmo não representando o real. Conclui-se,
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pois, que a condição do funcionamento do romance é atribuída ao seu critério de
organização estética e não à equivalência com o mundo real.
Portanto, segundo Candido, um traço irreal, como no exemplo do pacto com o
Diabo de Riobaldo, em Grande Sertão: Veredas, pode se tornar verossímil de acordo com
o êxito da organização do texto e dos valores nele adotados. O contrário também pode
acontecer: dados autênticos podem ser tomados como impossíveis se a organização do
texto não for coerente. Podemos citar o conto Tombouctou, no qual a organização do texto
é tão concisa a ponto de que, ao final da narrativa, percebemos como pode ser verossímil
um restaurante aberto no meio de Paris que servisse carne Prussiana de qualidade. Um
traço impossível que se torna verossímil dentro de um conto, dentro de determinados
critérios de organização da narrativa.
Candido afirma que se situações aparentemente irreais podem se tornar coerentes
no romance, isto se prova como a personagem é construída em sua quase totalidade por
palavras, e estas podem criar a realidade coerente para as ações, para o enredo, etc. Desse
modo, a análise separada da personagem, ou seja, ela vista fora de seu contexto pode
trazer falsas interpretações, visto que ela depende da coerência do enredo para ser, muitas
vezes, igualmente coerente.
Compagnon (2010) fala das relações entre a literatura e o mundo, da mimèsis e
das diversas dificuldades que esse termo representa no campo da teoria literária. A
mimèsis aristotélica é “o conceito capital para a própria definição da literatura” (2010,
p.100). De acordo com o autor, ela não visa o estudo propriamente dito da relação entre
literatura e realidade, ela visa à criação literária, à “produção da ficção poética
verossímil”, ao forjar da verossimilhança dentro do texto. A mimèsis “seria a
representação de ações humanas pela linguagem”, o que interessa a Aristóteles é “o
arranjo narrativo dos fatos em história: a poética seria, na verdade, uma narratologia”
(p.102). E o que nos interessa não poderia ser diferente, é, igualmente, a coerência dentro
do texto, a organização dele, sua verossimilhança.
Segundo Candido, os escritores do século XVIII viram que a descrição das
personagens, o trabalho sobre os detalhes reforçava a verossimilhança daquelas. Segundo
o estudioso, expor os pormenores é uma técnica de convencimento pelo exterior, pela
aproximação da realidade. Por um lado, o uso mal combinado dos pormenores, do aspecto
de realidade e dos traços distintivos nada significa, nada representa. Por outro lado, se
postos em coerência, devidamente convencionalizados, como propõe Candido, o poder
sugestivo é enorme. A verossimilhança está ligada, por conseguinte, à origem, à descrição
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e à coerência da personagem; sendo que estes detalhes dependem da construção global
do texto, da organização coerente dos fatos, contexto e ações. Esta organização, segundo
Candido, é o recurso decisivo da verdade das personagens, é o que faz com que elas sejam
tão vivas quanto nós.

64

IV) Capítulo III: O testemunho na ficção de Maupassant
1) O testemunho como forma de resistência
A experiência real da guerra faz do autor um artista capaz de criar uma
verossimilhança ímpar do momento histórico de que trata e da realidade que reconstrói.
É fundamental, portanto, que a leitura dos contos de Maupassant seja feita como bem
lembra Machado (1995) “dentro da atmosfera de seu tempo” na qual percebemos “sua
preocupação com o efeito do real” (p.1). A autora ressalta o fato de que o escritor francês
sempre volta ao passado e oferece detalhes das personagens e do momento histórico, a
fim de que a narrativa tenha o propósito de reconstrução da realidade.
Para produzir esse efeito, o autor recorre aos lugares existentes e conhecidos de
seus leitores, tais como as cidades da região da Normandia, na França: Rouen, Dieppe,
Tôtes, Étretat e a cidade de Paris. Apresenta detalhes da paisagem e dos espaços, além de
criar personagens verossímeis dentro dos meios sociais da época com o fim de construir
uma ilusão completa da verdade. Como já dito, a personagem feminina Boule de Suif, por
exemplo, foi inspirada, segundo Troyat (1989, p.88), em uma prostituta que vivera em
Rouen, Adrienne Legay; e muitas das personagens secundárias também foram inspiradas
em pessoas da sociedade rouenense da época.
Defendemos ainda a ideia de que seus contos de guerra podem ser considerados
narrativas de testemunho, uma vez que, aquele que viu e viveu uma catástrofe conta, à
sua forma, o que viu e viveu. No entanto, esse “eu-testemunha” não se mostra em primeira
pessoa, não assume a voz de uma testemunha propriamente dita, porém, trata-se de um
“eu” encoberto pela imaginação. Os fatos passam pela ficção, pela criação e recriação do
artista para entrar na literatura do autor. Em Maupassant, não há um “eu” que assuma a
veracidade dos fatos, a responsabilidade pelo que é relatado; não há fato validado pela
voz da individualidade de um “eu-testemunha”; há, pois, um “eu-testemunha” ausente,
um “eu” que se apoia nas imagens e nas comparações motivadas (unicamente ou não)
pela catástrofe que viu e viveu. A diferença entre o “eu” de uma literatura considerada de
testemunho e o “eu” de Maupassant, é que este não assume a veracidade da história em
primeira pessoa, mas em um narrador, muitas vezes onisciente. O narrador é a instância
que mais testemunha os acontecimentos da guerra, e como ele é onisciente, a própria
veracidade dos fatos que ele conta não é questionada, pois o narrador já carrega consigo
a prerrogativa de dizer a “verdade”.
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Alfredo Bosi, em seu livro Literatura e Resistência, dedica um capítulo à escrita
do testemunho. De acordo com o estudioso: “a questão de base que se deve enfrentar é
esta: como a memória de fatos históricos se fez construção literária pessoal sem descartar
o seu compromisso com o que vulgarmente se entende por realidade objetiva” (p.221).
Bosi (2008) afirma ainda que:
o testemunho quer-se idôneo, quer-se verídico, pois aspira a certo grau
de objetividade. Como tal, casa memória individual com história. [...]
O testemunho vive e elabora-se em uma zona de fronteira. As suas
tarefas são delicadas: ora fazer a mimese de coisas e atos apresentandose os “tais como realmente aconteceram” [...] e construindo, para tanto,
um ponto de vista confiável ao suposto leitor médio; ora exprimir
determinados estados de alma ou juízos de valor que se associam, na
mente do autor, às situações evocadas. (p.222)

Reiterando os temas da vingança, da crueldade, da covardia, Maupassant
testemunha, de certa forma, uma “verdade” presente nos fatos. De certa forma, pois, não
se trata necessariamente de fatos verídicos, mas de fatos verossímeis, possíveis e,
portanto, eles não fogem à “verdade”, mesmo fazendo parte da ficção. A “verdade” como
um todo continha histórias diversas de vinganças, de investidas normandas contra os
prussianos, de assassinatos brutais vindos dos dois lados da guerra; portanto, ao narrar os
contos de guerra, Maupassant também colabora para a construção geral do testemunho da
guerra franco-prussiana.
Em Père Milon, por exemplo, ao relatar o lado furioso do camponês da
Normandia, Maupassant contribui para o seu próprio relato da guerra franco-prussiana,
deixando seu testemunho ainda mais completo, uma vez que o campo normando esteve
presente em praticamente toda sua vida, o contato com os camponeses fez grande parte
de sua infância e adolescência, portanto, Maupassant ao criar a narrativa em questão,
relembra fatos e pessoas, tornando sua ficção não um relato da “verdade” em si, mas o
mais verossímil possível. Maupassant, em seus contos de guerra, coloca suas personagens
na mesma categoria, no mesmo nível de humanidade.
O detalhe de que tanto este conto como todos os outros aqui estudados são
construídos majoritariamente no pretérito imperfeito nos leva a afirmar mais uma
característica da literatura de testemunho. Todo relato conta algo que aconteceu no
passado, e para tal, o uso do pretérito imperfeito e do pretérito perfeito, reconstruindo a
história a partir de um momento presente, é mais uma chave para afirmarmos que os
contos de Maupassant podem ser considerados uma forma de testemunho. No conto Père
Milon, é a partir de uma videira “nue, et courant, tordue comme un serpent, sous les
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volets, tout le long du mur” 129 que fora plantada no mesmo muro onde o corpo do velho
camponês foi fuzilado, que a história de Pai Milon é reconstruída. A lembrança do homem
de quarenta anos, o primogênito de Pai Milon, Jean, atesta a “veracidade” da história, a
videira plantada no local revela os traços deixados pela guerra, um efeito do real, uma
videira no muro, nua e toda torta, que lateja a todo tempo uma lembrança viva da guerra.
No conto La folle, a história é relembrada pelo narrador por conta de uma
galinhola: “Tenez, dit M. Mathieu d’Endolin, les bécasses me rappellent une bien sinistre
anecdote de la guerre” 130 (p.33). Por ser o vizinho da protagonista, temos um narrador
que atesta a veracidade dos fatos, mais uma vez ele nos dá a ilusão do real, a
verossimilhança necessária para a construção do conto. O narrador relata que se lembra
exatamente do dia em que os prussianos invadiram a cidade, ele estava imobilizado pela
gota, detalhe que também colabora para o efeito do real de Barthes (1971, p.35): um
detalhe às vezes inútil e gratuito, tal como o barômetro de Flaubert no exemplo do teórico.
Nas narrativas, La mère sauvage, Père Milon, Saint-Antoine e La folle, os
franceses também deveriam hospedar os prussianos. Na primeira, temos a passagem: “un
jour les Prussiens arrivèrent. On les distribua aux habitants, selon la fortune et les
ressources de chacun. La vieille, qu’on savait riche, en eut quatre” 131 (p.37). Na última,
o narrador, vizinho da louca, ficara responsável por dezessete, enquanto que a louca ficara
responsável por doze, inclusive um comandante “vrai soudard, violent, bourru”
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(p.34). Em Saint-Antoine, o prefeito da cidade distribuía os prussianos nas casas dos
normandos: “et v’là un pour toi, Saint-Antoine. Ils sont venus c’te nuit. Fais pas de bêtises
surtout, vu qu’ils parlent de fusiller et de brûler tout si seulement il arrive la moindre
chose. T v’là prévenu. [...] Je vais chez l’s’autres. Y en a pour tout le monde” 133 (p.150).
De acordo com Roy-Reverzy (2008, p.96) : “la représentation de la réalité dans
l’œuvre littéraire est un leurre. Barthes en vient ainsi à montrer que le romancier réaliste
use d’une série de procédés pour faire croire à son lecteur qu’il copie fidèlement la
réalité”134. Para Maupassant, o efeito do real era importantíssimo, uma vez que dava ao

129

nua e frequente, torcida como uma serpente, em baixo das venezianas, ao longo do muro.
Olha, disse Senhor Mathieu d’Endolin, as galinholas me lembram uma bem sinistra anedota da guerra.
131
um dia os Prussianos chegaram. Distribuíam-nos aos habitantes, segundo a fortuna e os recursos de cada um. A velha, que sabíamos
ser rica, teve quatro.
132
verdadeiro capanga, violento, carrancudo
133
e eis aqui um para você, Saint-Antoine. Eles vieram essa noite. Não faça besteiras principalmente, visto que eles falam em fuzilar
e queimar tudo se acontecer uma única coisa. Você está prevenido. [...] Eu vou a casa dos outros. Tem para todo mundo.
134
a representação da realidade na obra literária é uma isca. Barthes vem mostrar que o romancista realista usa de uma série de
procedimentos para fazer crer o seu leitor que ele copia fielmente a realidade.
130
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texto a ilusão de realidade, pois, segundo a estudiosa “l’œuvre qui prétend atteindre la
plus grande fidélité au réel est en fait la plus artificielle” 135 (p.96).
Percebemos que em alguns contos de Maupassant há, no início, um desencadeador
da lembrança, da memória, o que deixa a narrativa mais próxima da arte do contar, das
tradições orais de antigamente, dos fabliaux. Esse desencadeador pode ser um animal, ora
uma planta, ora o encontro de dois amigos, como em La folle, Père Milon e Deux amis,
respectivamente.
Em Deux amis, o que desencadeia uma analepse dos bons tempos antes da guerra
é o encontro entre dois velhos amigos amantes da pescaria: M. Morissot, guarda nacional
e relojoeiro e M. Sauvage, vendedor ambulante de armarinho. Abre-se espaço para um
flashback: antes da guerra “Quel spectacle!”, “Quel douceur!”, “Je ne connais rien de
meilleur” 136 (p.153), a vida era leve, a natureza era um espetáculo, os amigos pescavam
livremente ao redor de Paris. A analepse pausa a narrativa e entra em um tempo no qual
a felicidade parecia eterna, atemporal, lírica. A sonoridade de “quel” e de “douceur” e
“meilleur” nos leva a um estado da poesia, da leveza dos tempos antes da guerra. A
narrativa retorna do flashback já relatando as “cisconstances si différentes”137 em que
Paris se encontrava: os prussianos “ruinant la France, pillant, massacrant, affamant,
invisibles et tout-puissants” 138 (p.155), e os franceses presos e sem recursos. O ritmo do
início, parece ser rápido e seco: “Paris était bloqué, affamé et râlant”

139

(p.152),

enquanto que na analepse, o ritmo é lento e tranquilo, a durée se faz presente:
“quelquefois ils causaient; mais ils s’entendaient admirablement sans rien dire, ayant
des goûts semblables et des sensations identiques” 140 (p.153), e como se a narrativa
retornasse de um sonho, o ritmo volta a ser o mesmo do início: “dès qu'ils se furent
reconnus, ils se serrèrent les mains énergiquement, tout émus de se trouver en des
circonstances si différentes”141 (p.153).
Percebemos que a sonoridade e a rima vão além da estética do texto, elas também
invadem o campo semântico, tanto o da alegria como o do sofrimento. A sinestesia, muito
presente nos contos do autor, cruzas campos sensoriais, ela alarga a ideia da alegria e da
tranquilidade no texto, como também a ideia de rispidez e de sofrimento frente a realidade
135

A obra que pretende atingir a maior fidelidade ao real é de fato a mais artificial.
“Que espetáculo! ”, “Que doçura!”, “Eu não conhecia nada de melhor. ”
137
circunstâncias tão diferentes
138
arruinando a França, pilhando, massacrando, causavam fome, invisíveis e todo-poderosos
139
Paris estava bloqueada, faminta e ralhona
140
algumas vezes eles conversavam; mas eles se entendiam admiravelmente sem nada dizer, tendo os gostos parecidos e sensações
idênticas.
141
a partir do momento em que eles se reconheceram, eles se cumprimentaram energicamente, comovidos de se encontrarem em
circunstâncias tão diferentes.
136
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seca e dura, por meio de relações entre universos distintos, o campo da sintaxe invade o
campo dos semas, combinando palavras e estruturas com sensações.
As personagens preveem seus destinos: caso encontrassem os prussianos no
caminho “nous leur offririons une friture” 142 (p.155). É o que acontece, no entanto, ao
passar do limite até onde podiam pescar, a vida deles tem o mesmo fim que a dos peixes.
No conto, as personagens traspassam dois limites, o primeiro é o do álcool, ao se
encontrarem, sentam-se para tomar uma dose de absinto e consentem mais uma “Une
seconde verte, hein?” 143 (p.154). É depois dessa dose a mais que eles decidem ir à pesca,
mesmo com a cidade sitiada. O segundo limite é o de irem além, até a outra borda do rio
Sena: “si nous allions en rencontrer?” 144 (p.155). Ao encontrarem um bom lugar para
pesca, em frente a ilha Marante que aparentemente tinha um restaurante abandonado,
acontece uma “vrai pêche miraculeuse” 145. Essa pesca milagrosa faz referência à pesca
dos apóstolos Pedro e Simão. Na Bíblia, os apóstolos saem à noite para pescar e nada
apanham; no outro dia, Cristo diz a eles para mudarem a rede de lugar e assim acontece
a pesca grandiosa.
A pesca de muitos peixes representaria um símbolo de fartura, no entanto, Paris
estava faminta: comia-se qualquer coisa, pois já nem os céus tinham pássaros e nem os
esgotos ratos. Pescar tantos peixes, num contexto de guerra, parece um milagre, uma
alegria inesperada: “et une joie délicieuse les pénétrait”146 entretanto, finita: “mais
soudain un bruit sourd qui semblait venir de sous terre fit trembler le sol. Le canon se
remettait à tonner”147 (p.157). O Mont-Valérien, personificado com sua “grande
silhouette” 148 e lançando sua “haleine de mort” 149, parece querer avisá-los do perigo. A
passagem do Mont-Valérien também dá abertura ao narrador, e por extensão ao autor para
desenvolver a visão que ele carrega da guerra:
Et le Mont-Valérien tonnait sans repos, démolissant à coups de boulet
des maisons françaises, broyant des vies, écrasant des êtres, mettant fin
à bien des rêves, à bien des joies attendues, à bien des bonheurs
espérés, ouvrant en des cœurs de femmes, en des cœurs de filles, en des
cœurs de mères, là-bas, en d’autres pays, des souffrances qui ne
finiraient plus. 150 (p.157-158)
142

nós lhes ofereceremos uma fritada
uma segunda verde, hein?
144
Se nós fossemos ao seu encontro [outra borda do sena]?
145
verdadeira pesca milagrosa
146
e uma alegria deliciosa os invadia
147
mas de repente um ruído surdo que parecia vir debaixo da terra fez tremer o solo. O canhão foi repôs a trovejar.
148
grande silhueta
149
verdadeira pesca milagrosa
150
E o Mont-Valérien trovejava sem descanso, demolindo a golpes bala de canhão as casas dos franceses, triturando vidas, esmagando
seres humanos, pondo fim a muitos sonhos, a muitas alegrias esperadas, a muitas expectativas de felicidade, abrindo nos corações das
mulheres, no coração das filhas, no coração das mães, lá em outros países, sofrimentos que não teriam fim.
143
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O texto mostra mais uma vez a demolição gratuita da guerra, colocando fim em
vidas, em sonhos, em alegrias, como aquela dos dois amigos pescadores. No meio da
narrativa, também podemos ver uma passagem como essa, na qual percebemos a voz do
autor, por meio do relato do narrador:
“Les Prussiens!” Ils n’en avait jamais aperçu, mais ils les sentaient là
depuis des mois, autour de Paris, ruinant la France, pillant,
massacrant, affamant, invisible et tout-puissants. Et une sorte de
terreur superstitieuse s’ajoutait à la haine qu’ils avaient pour ce peuple
inconnu et victorieux. 151 (p.155)

No conto Un coup d’État, Maupassant também deixa sua voz transparecer, ele
critica o outro lado, a falta de congruência e a selvageria dos franceses: “on exécutait des
innocents pour prouver qu’on savait tuer; on fusillait, et, rôdant par les campagnes
vierges encore de Prussiens, les chiens errants, les vaches ruminant en paix, les chevaux
malade pâturant dans les herbages”152 (p. 53). Tanto um lado como o outro nutria um
ódio extremo pelo inimigo, mesmo sem se conhecerem, a vingança era em nome da
guerra, dos amigos levados por ela, a morte era em nome da nação, do patriotismo. Como
diria o próprio Maupassant, em seu conto Mon oncle Sosthène, o patriotismo é o ovo do
qual eclodem as guerras (2017, s/p). Ao discutirem sobre política, os pescadores também
revelam a ideologia do autor: “faut-il être stupide pour se tuer comme ça. [...] C’est pis
que des bêtes.[…] Et dire que ce sera toujours ainsi tant qu’il y aura des
gouvernements”153 (p.157). Morissot ainda acrescenta: “avec les rois on a la guerre audehors ; avec la République on a la guerre au-dedans”154 (p.157).
O conto Deux amis ainda traz a imagem da linha da vida: quando os amigos são
pegos pelos alemães “les deux lignes s’échappèrent de leurs mains et se mirent à
descendre la rivière” 155 (p.158). As linhas fazem referência às varas de pesca que cada
um tinha na mão, no entanto, também podemos ir além e fazer referência às Moiras da
mitologia grega. Segundo o mito, as três irmãs fiandeiras teciam o fio da vida dos seres,
elas eram responsáveis pelo destino das pessoas e dos deuses, tecendo o fio do início ao

“Os Prussianos!" Eles nunca tinham percebido, mas os sentiam por lá há meses, ao entorno de Paris, arruinando a França, pilhando,
massacrando, causavam fome, invisíveis e todo-poderosos. E uma espécie de temor supersticioso foi adicionado ao ódio que eles
tinham por aquele povo desconhecido e vitorioso.
152
Executavam pessoas inocentes para provar que sabiam matar; fuzilavam, e rondavam pelos campos virgens ainda de Prussianos,
os cães vadios, as vacas ruminando em paz, os cavalos doentes pastando nos prados.
153
É preciso ser estúpido para matar a si mesmo desse jeito. [...] É pior que animais. […] E dizer que será sempre assim tanto quanto
houver governos.
154
com os reis, temos a guerra do lado de fora; com a República temos a guerra do lado de dentro.
155
as duas linhas escaparam de suas mãos e eles começam a descer o rio.
151
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fim, até o seu corte final. No conto, no momento em que os amigos são pegos pelos
prussianos, o fio da vida também se vai com as linhas de pesca.
O grande alemão fumava seu cachimbo tranquilamente, como se estivesse em
casa, e pede aos pescadores que lhe digam a senha para voltarem a Paris, pois, uma vez
que passaram a barreira, deveriam ter uma senha de retorno. Do início ao fim das
investidas do oficial, os amigos permanecem em silêncio: “ils demeuraient immobiles
sans ouvrir la bouche” 156 (p.159). Fiéis à amizade que preservavam, após a ordem do
alemão, despediram-se um do outro: “adieu, monsieur Sauvage” [...] “Adieu, monsieur
Morrissot” […] Ils se serrèrent la main, secoués des pieds à la tête par d’invincibles
tremblements”157 (p.160). O oficial “se remit à fumer as pipe” 158 sem maiores discussões
a não ser a respeito dos peixes que mandara fritar. O que torna sua atitude particularmente
cruel é a indiferença, “les douze coups n’en firent qu’un”, jogaram os corpos no rio, “un
peu de sang flottait” e o oficial diz: “c’est le tour des poissons maintenant”

159

.

Utilisando-se da relação de semelhança, da símile, figura que alarga o campo semântico,
a morte dos humanos é colocada no mesmo patamar da dos peixes, tão insignificante
quanto.
Em La mère sauvage, o autor desenvolve a ideia de que quem paga a guerra são
aqueles que nada têm a ver com ela:
Les humbles, ceux qui paient le plus parce qu’ils sont pauvres et que
toute charge nouvelle les accable, ceux qu’on tue par masses, qui
forment la vraie chair à canon, parce qu’ils sont le nombre, ceux qui
souffrent enfin le plus cruellement des atroces misères de la guerre,
parce qu’ils sont les plus faibles et les moins résistants, ne
comprennent guère ces ardeurs belliqueuses, ce point d’honneur
excitable et ces prétendues combinaisons politiques qui épuisent en six
mois deux nations, la victorieuse comme la vaincue. 160 (p. 38)

Quem paga a conta afinal são os inocentes, os mais fracos e humildes, uma vez
que a guerra os ataca profundamente e eles não conseguem entender os motivos de tanta
violência contra eles. Nesta narrativa, a senhora já havia perdido seu marido na guerra e
recebe um comunicado dizendo que também havia perdido seu filho. Já com os alemães

156

eles permaneciam imóveis sem abrir a boca
“Adeus, senhor Selvagem” […] “Adeus, senhor Morrisot” […] Eles se cumprimentaram, sacudidos dos pés à cabeça por
invencíveis estremecimentos
158
se pôs a fumar seu cachimbo
159
“doze tiros foram um só”, “um pouco de sangue flutuava”, “é a vez dos peixes agora”.
160
Os humildes, aqueles que pagam mais porque são pobres e que todo carga nova os assola, aqueles que são mortos em massa, que
formam a verdadeira carne para canhão, porque eles são o número, aqueles que sofrem, enfim, mais cruelmente das terríveis misérias
da guerra, porque eles são os mais fracos e os menos resistentes, compreendem pouco essas chamas belicosas, esse ponto de honra
excitável e essas alegadas combinações políticas que esgotam em seis meses duas nações, a vitoriosa como a derrotada.
157
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em sua casa, ela pede a cada um deles que escrevesse seu nome e endereço e resolve
cometer um ato abominável de vingança: à noite, quando todos haviam dormido, a
senhora coloca fogo na casa: “une clarté violente ilumina en quelques secondes tout
l’intérieur de la chaumière [...] puis un grand cri partit du sommet de la maison, puis ce
fut une clameur de hurlements humains, d’appels déchirants d’angoisse et d’épouvante”
161

(p.41). Após certificada a morte de todos, um oficial prussiano se aproxima e a velha

lhe pede que envie uma carta de comunicado às mães daqueles soldados: “vous écrirez
comment c’est arrivé, et vous direz à leurs parents que c’est moi qui a fait ça, Victoire
Simon, la Sauvage! N’oubliez pas!” 162 (p.43). A senhora morre fuzilada logo em seguida
e o narrador termina o conto pensando no “héroïsme atroce” daquela pobre mulher, como
também pensava naquele “humble héros” 163 de Père Milon.
Maupassant narra em Un coup d’État, a história de um prefeito que quisera fazer
sua própria tropa, pois nessa época “chacun se croyait appelé à jouer un grand rôle
militaire” 164 e em quize dias “il avait trouvé le moyen de décider à la défense du pays
soixante-trois volontaires mariés et pères de famille, paysans prudents et marchands du
bourg, et il les exerçait, chaque matin, sur la place de la mairie”165 (p.54). Chamamos a
atenção para esse fato de que a guerra atinge mais os civis, os humildes, do que os
mandantes do conflito, como vemos nos exemplos das narrativas de Maupassant em La
mère Sauvage e em Un coup d’État.
Em Boule de Suif, Maupassant também trabalha com essa mesma ideia: “voyezvous, monsieur, entre pauvres gens, faut bien qu’on s’aide... C’est les grands qui font la
guerre” 166 (p.71). Os inocentes são os mais atingidos e estes procuram alguma forma
clandestina de vingança, cometem seus heroísmos atrozes ora escondidos, ora
abertamente. Neste conto, o narrador diz:
Cependant, à deux ou trois lieues sous la ville, en suivant le cours de la
rivière, vers Croisset, Dieppedalle ou Biessart, les mariniers et les
pêcheurs ramenaient souvent du fond de l’eau quelque cadavre
d’Allemand gonflé dans son uniforme, tué d’un coup de couteau ou de
savate, la tête écrasée par une pierre, ou jeté à l’eau d’une poussée du
haut d’un pont. Les vases du fleuve ensevelissaient ces vengeances
obscures, sauvages et légitimes, héroïsmes inconnus, attaques muettes,
plus périlleuses que les batailles au grand jour et sans le retentissement
161

Um violento clarão iluminou em alguns segundos todo o interior da cabana [...] e então um grande grito saiu do topo da casa, daí
foi um clamor de gritos humanos, de chamados agonizantes de angústia e de terror
162
Você escreverá como aconteceu, e você dirá aos seus pais que foi eu que fiz isso, Victoire Simon, a Selvagem! Não esqueça!
163
“heroísmo atroz”, “herói humilde”
164
cada um acreditava ser chamado para atuar em um grande papel militar
165
ele tinha encontrado os meios para decidir pela defesa do país sessenta e três voluntários casados e pais de família, camponeses
prudentes e mercadores da aldeia, e ele os exercitava, toda manhã, na praça da prefeitura.
166
veja o senhor, entre pobres pessoas, é preciso que nos ajudemos... São os grandes que fazem a guerra
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de la gloire. Car la haine de l’Étranger arme toujours quelques
Intrépides prêts à mourir pour une Idée. 167 (p.43)

Essa resistência aos prussianos está presente em todos os contos de guerra do
autor, cada personagem reagindo à sua maneira. Podemos comparar a resistência de Bola
de Sebo com a de Morissot e Sauvage, ambos prefeririam a morte ao curvar-se a um
prussiano. Patriotismo ingênuo, o heroísmo dos personagens é em vão. Em Deux amis,
apesar da sólida resistência, uma falha invade Morissot que lançava um olhar para os
peixes: “un rayon de soleil faisait briller le tas de poissons qui s’agitaient encore. Et une
défaillance l’envahit. Malgré ses efforts, ses yeux s’emplirent des larmes”168 (p.160). Em
Boule de Suif igualmente, apesar de toda postura firme de Elizabeth, ao fim da narrativa,
após ser tratada com extremo desprezo “comme une chose malpropre et inutile” 169 ela
também se lamenta:
Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les
enfants, mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières,
et bientôt deux grosses larmes se détachant des yeux roulèrent
lentement sur ses joues. 170 (p.91)

Nos dois contos, depois dos ocorridos, tudo volta a ser como era antes: a viagem
até Dieppe continua e Bola de Sebo volta a ser descreditada por todos, como se nada
tivesse acontecido; em Deux amis, depois da morte dos dois pescadores: os corpos são
puxados para o fundo do rio, o pouco de sangue na superfície desaparece, as ondas do rio
se desfazem e o oficial simplesmente volta a fumar seu cachimbo. No entanto, a crueldade
do destino dos pescadores é mesma crueldade com que Père Milon mata dezesseis
soldados, com que Mère Sauvage põe fogo na casa cheia de prussianos, com que SaintAntoine mata seu “cochon”, com que Tombouctou mata e come os alemães na guerra,
com que Irma contamina vários prussianos invasores com a sífilis. Cada personagem
resiste da maneira que lhes cabe: morte, desdém, sacrifício, silêncio, fuga ou entrega.
Maupassant põe em questão que a responsável por todos os destinos cruéis é a guerra. A

167

No entanto, duas ou três léguas abaixo da cidade, seguindo o curso do rio, em direção a Croisset, Dieppedalle ou Biessart, os
marinheiros e os pescadores traziam muitas vezes do fundo da água algum cadáver de alemão inflado no seu uniforme, morto com
uma faca ou com um velho calçado, a cabeça esmagada por uma pedra ou atirado na água de um empurrão do topo de uma ponte. Os
lodos do rio enterravam essas vinganças obscuras, selvagens e legítimas, heroísmos desconhecidos, ataques mudos, mais perigosos
que as batalhas do grande dia e sem o impacto da glória. Pois o ódio ao estrangeiro sempre arma alguns intrépidos prontos para
morrerem por uma ideia.
168
um raio de sol fazia brilhar a pilha de peixes que ainda se agitavam. E uma falha o invade. Apesar dos seus esforços, seus olhos se
encheram de lágrimas
169
como uma coisa imunda e inútil
170
Ela fez esforços terríveis, se enrijece, engoliu suas lágrimas como as crianças, mas o choro subia, cintilava na borda das suas
pálpebras, e logo duas grandes lágrimas se destacando dos olhos rolavam lentamente sobre as suas bochechas.
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guerra é anfitriã capaz de fazer com que todos ressaltem seus instintos primitivos, percam
a razão e percam a compaixão e a empatia pelo outro.
Em Le lit 29, o capitão da cavalaria, Épivent, apaixona-se por Irma, no entanto,
deve seguir para a batalha, evento no qual morrem vários de seus amigos: “Saint-Timon,
Savagnat, Poli, Sapreval, Robert, de Courson, PasafiI, Santal, Caravan et Poivrin sont
morts. Sahel a eu le bras emporté et Courvoisin une jambe écrasée, Paquet a perdu l'œil
droit”171 (p.6). Maupassant mostra mais uma vez que a guerra não salva ninguém, a guerra
não foi e nunca será boa para nenhuma das partes envolvidas, enquanto o capitão Épivent
perde seus amigos, mata os amigos de outros e familiares de outros. Se a guerra não mata,
ela deixa cicatrizes tanto nos soldados, nas cidades e nas famílias.
No retorno de Capitaine Épivent, Irma está com sífilis, à beira da morte no
hospital. A moça tinha sido estuprada por prussianos enquanto os hussardos da cavalaria
francesa estavam fora: “c'est ces salops de Prussiens. Ils m'ont prise presque de force et
ils m'ont empoisonnée”172 (p.5). Irma pegara sífilis e ao invés de se cuidar, preferiu
contaminar vários prussianos e matá-los indiretamente, essa era sua vingança: "[...] j'ai
voulu me venger, quand j'aurais dû en crever! Et je les ai empoisonnés aussi, tous, tous
le plus que j'ai pu.Tant qu'ils ont été à Rouen. […]Oh oui, il en mourra plus d'un par ma
faute, va”173 (p.6). O casal na última visita tem uma discussão, pois Épivent não queria
mais ser visto com a “femme aux Prussiens” 174, enquanto ela, furiosa:
Qu'est-ce qui est honteux, de m'être fait mourir pour les exterminer,
dis? [...] Je l'ai plus méritée que toi, vois-tu, plus que toi, et j'en ai tué
plus que toi, des Prussiens!... Je te dis que je leur ai fait plus de mal
que toi, moi, et que j'en ai tué plus que tout ton régiment réuni […].175
(p.8)

Para Irma, seu gesto contra os Prussianos é muito mais importante do que sua
reputação na cidade, contaminar e matar os Prussianos, para ela, era forma de resistência,
de patriotismo, era uma maneira de combater a guerra e de vingar a selvageria daqueles
soldados. Uma vez contaminada por eles, ela os contaminaria quantos ela fosse capaz.
Percebemos no conto que ela acaba por humilhar o capitão Épivent: “plus que toi, oui,
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Saint-Timon, Savagnat, Poli, Sapreval, Robert, de Courson, PasafiI, Santal, Caravan e Poivrin morreram. Sahel teve o braço levado
e Courvoisin uma perna esmagada, Paquet perdeu o olho direito.
172
são esses idiotas dos Prussianos. Eles me pegaram quase à força e me envenenaram.
173
[…] eu quis me vingar, enquanto eu deveria morrer! E eu os envenenei também, todos, todos quanto eu pude quando estavam em
Rouen. [...] Oh sim, e morrerem mais de um por minha culpa, vai.
174
mulher dos Prussianos
175
O que é vergonhoso, de me fazer morrer para os exterminar, diga ? [...] Eu mereci mais que você, veja você, mais que você, e eu
os matei mais que você, Prussianos!... Eu te digo que eu lhes fiz mais mal do que você, eu, e que eu os matei mais que todo o seu
regimento reunido [...]
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j'en ai tué plus que toi, plus que toi...” 176 (p.8). Orgulhosa de seu gesto, preferia morrer
matando a se curar da doença sem se vingar: “si j'avais voulu me guérir, ça n'était pas
difficile, parbleu ! mais je voulais les tuer, moi, et j'en ai tué, va!” 177 (p.8).
Maupassant mostra que os franceses poderiam ser tão belicosos quanto os
prussianos. A resistência dos franceses nos contos é tão danosa como os ataques
prussianos. Ele denuncia a guerra, desapoia esse conflito sem propósitos que provoca e
incita somente a discórdia, a selvageria, a disputa e a violência. Ele esconde (ou revela)
seus relatos de guerra na sua ficção, em cada conto de guerra, podemos ver a ideologia
do autor reluzindo por entre as brechas do narrador. De acordo com Boussoualine (2016),
Il est intéressant d’observer la manière dont le narrateur recourt à
l’ironie pour dévoiler l’absurdité des situations les plus cruelles. Un
des modes opératoires de l’ironie est le décalage: le lecteur est
confronté à une situation qui n’est pas conforme à ce qu’il attendait.178
(p.22)

O remédio de Maupassant para todo o seu desencanto face à humanidade é por
meio da literatura. O narrador de cada conto abre espaço para o autor se expressar mais
livremente, suas personagens exprimem também suas palavras, sua ironia se faz presente
em todas as narrativas de guerra, seja por meio do narrador, das personagens ou do enredo
em si. Ao narrar uma ficção, Maupassant utiliza não só da ironia, mas do riso torto, do
seu humeur railleuse, e, em alguns momentos, do burlesco. De acordo ainda com a
estudiosa: “si la misère humaine est omniprésente, l’ironie face à la noirceur et à
l’absurdité du monde apparaît alors comme un rempart ultime qui nous ramène à notre
humanité”179 (p.23). O autor, como alguém que testemunha, alguém que tem a
necessidade de testemunhar, procura e desenvolve uma forma de se expressar: a de
Maupassant é a arte, a literatura. Não se pode negar que sua ficção não seja testemunho.
Afirmamos aqui sua autenticidade como testemunho e, ainda, acrescentamos que é uma
das formas mais legítimas de expressão do homem. De acordo com seu prefácio em Pierre
et Jean, o escritor:
A force d'avoir vu et médité il regarde l'univers, les choses, les faits et
les hommes d'une certaine façon qui lui est propre et qui résulte de
l'ensemble de ses observations réfléchies. C'est cette vision personnelle
du monde qu'il cherche à nous communiquer en la reproduisant dans
176

mais que você, sim, eu os matei mais que você, mais que você...
se eu quisesse me curar, não teria sido difícil, por Deus! Mas eu queria mata-los, eu, e eu os matei, vai!
178
É interessante observar a maneira pela qual o narrador recorre à ironia para desvendar o absurdo das situações mais cruéis. Um dos
modos de funcionamento da ironia é a diferença: o leitor é confrontado com uma situação que não é coerente com o que ele esperava.
179
se a miséria humana é onipresente, a ironia enfrenta as trevas e o absurdo do mundo aparece então como uma derradeira muralha
que nos leva de volta à nossa humanidade
177
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un livre. Pour nous émouvoir, comme il l'a été lui-même par le spectacle
de la vie, il doit la reproduire devant nos yeux avec une scrupuleuse
ressemblance. 180 (MAUPASSANT, 1888, p.8)

Maupassant afirma que o bom escritor deve mostrar “rien que la vérité et toute la
vérité” 181 vista a partir dos olhos do artista, a partir de sua singularidade, a partir da sua
visão pessoal do mundo. Segundo o autor, ele mostrará dessa maneira:
tantôt comment les esprits se modifient sous l'influence des
circonstances environnantes, tantôt comment se développent les
sentiments et les passions, comment on s'aime, comment on se hait,
comment on se combat dans tous les milieux sociaux, comment luttent
les intérêts bourgeois, les intérêts d'argent, les intérêts de famille, les
intérêts politiques. 182 (MAUPASSANT, 1888, p.8)

Em L’horrible, Maupassant declara o seu real “horror” a guerra. Segundo
Bancquart (2006), horror em latim é uma espécie de “terreur sacrée, qui affecte l’âme et
le corps et ne peut recevoir d’explication entièrement rationnelle”183 (p.248). Talvez a
guerra para Maupassant fosse tão irracional quanto seu horror a ela. No conto, o segundo
narrador, General de G., conta duas anedotas para exemplificar o que realmente era, na
sua concepção, o horror. A primeira narra uma passagem da guerra franco-prussiana em
que todos os soldados “courbés, voûtés, sales, souvent même haillonneux”184
atravessavam uma floresta em pleno inverno congelante, “dans cette campagne froide et
mortelle, écrasés par le chagrin, par la défaite, par le désespoir, surtout étreints par
l’abominable sensation de l’abandon, de la fin, de la mort, du néant”185 (p.130). Dois
soldados encontraram e capturaram um pequeno homem, acreditando ser um espião. Não
importavam as ordens do General, os soldados, em turba, “s’appuyaient sur leurs fusils,
eurent soudain ce frisson de colère furieuse et bestiale qui pousse les foules au massacre”
186

(p.131) e acabam por fuzilar o espião. Maupassant descreve como a influência da

guerra faz com que os homens não distingam mais o certo do errado, como se ela os
perturbasse ou, pior, colocasse em evidência todas as suas mazelas:
180

À força de ter visto e meditado ele olha o universo, as coisas, os fatos e os homens de uma certa forma que lhe é própria e que
resulta do conjunto de suas observações refletidas. É essa visão pessoal do mundo que ele busca nos comunicar reproduzindo-a em
um livro. Para nos emocionar, como ele mesmo o fez frente o espetáculo da vida, deve-se reproduzi-la diante dos nossos olhos com
uma semelhança escrupulosa.
181
nada além da verdade e toda a verdade
182
ora como os espíritos se modificam sob a influência das circunstâncias envolventes, ora como se desenvolvem os sentimentos e as
paixões, como se amam, como se odeiam, como se combatem todos nos ambientes sociais, como se enfrentam os interesses burgueses,
os interesses de dinheiro, os interesses de família, os interesses políticos
183
terror sagrado, que afeta a alma e o corpo e não pode receber explicação inteiramente racional
184
curvados, corcundas, sujos, muitas vezes até mesmo esfarrapados
185
neste campo frio e mortal, esmagados pela dor, pela derrota, pelo desespero, especialmente abraçados pela abominável sensação
de abandono, do fim, da morte, do nada
186
se apoiavam sobre os fuzis deles, tiveram subitamente aquela emoção de ira furiosa e animalesca que empurra as multidões ao
massacre.
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Les soldats tiraient sur lui, rechargeaient leurs armes, tiraient de
nouveau avec un acharnement de brutes. Ils se battaient pour avoir leur
tour, défilaient devant le cadavre et tiraient toujours dessus, comme on
défile devant un cercueil pour jeter de l’eau bénite. 187 (p.131-132)

Os soldados enfurecidos desaparecerem após um alarme sobre prussianos se
aproximando e descobre-se que o espião era na verdade uma mulher, talvez uma mãe que
estivesse em busca de notícias do filho. O General então afirma: “je sentis, en face de
cette morte, dans cette nuit glacée, au milieu de cette plaine noire, devant ce mystère,
devant cette inconnue assassinée, ce que veut dire ce mot: “Horreur”.”188 (p.133).
Sob o nome de Maufrigneuse, na crônica La guerre, publicada no jornal Gil Blas,
em 1883, Maupassant posiciona-se inteiramente contra a guerra em qualquer um dos
sentidos e afirma:
Nous l’avons vue, la guerre. Nous avons vu les hommes redevenus des
brutes, affolés, tuer par plaisir, par terreur, par bravade, par
ostentation. Alors que le droit n’existe plus, que la loi est morte, que
toute notion du juste disparaît, nous avons vu fusiller des innocents
trouvés sur une route et devenus suspects parce qu’ils avaient peur.
Nous avons vu tuer des chiens enchaînés devant la porte de leurs
maîtres pour essayer des revolvers neufs, nous avons vu mitrailler par
plaisir des vaches couchées dans un champ, sans aucune raison, pour
tirer des coups de fusil, histoire de rire. 189 (MAUPASSANT, 2008,
p.179)

Não importa se ele dá seu testemunho por meio de personagens e situações criadas
pela sua imaginação. Maupasssant sofreu a guerra, e conta sobre ela sob uma perspectiva
diferente e, às vezes, difícil de ser considerada um verdadeiro testemunho, uma vez que
não preenche todos os requisitos desse tipo de produção literária. No entanto, temos um
alguém que sofreu a catástrofe, alguém que conta histórias dessa catástrofe, alguém que
tem a necessidade de narrar histórias sobre isso. O que não temos é a História em primeiro
plano, mas a Ficção. Porém, de acordo com Bosi (2008), a literatura de testemunho
também não tem a História em primeiro plano, para ele, esse tipo de literatura é uma
mistura, como afirmamos que os contos de Maupassant também são: “nem pura ficção,
187

Os soldados disparavam contra ele, recarregavam suas armas, disparavam novamente com uma obstinação de brutos. Eles
disputavam entre eles para terem a sua vez, desfilavam na frente ao cadáver e atiravam sempre de cima, como se desfila em frente a
um caixão para jogar água benta.
188
Eu senti, face a essa morte, nessa noite gelada, no meio da planície negra, frente ao mistério, frente a essa assassinada desconhecida,
o que significa a palavra: “Horror”.
189
Nós a vimos, a guerra. Vimos os homens voltarem a ser brutos, desesperados, matarem por prazer, por terror, por bravata, por
ostentação. Enquanto o direito já não existe, a lei está morta, qualquer noção do justo desaparece, vimos fuzilar inocentes encontrados
em uma estrada e se tornarem suspeitos porque eles tinham medo. Vimos matar cães acorrentados em frente a porta de seus donos
para testar revólveres novos, vimos metralhar por prazer vacas deitadas em um campo, sem nenhuma razão, para atirar com os fuzis,
histórias para fazer rir.
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nem pura historiografia; testemunho” (p.221). Ainda de acordo com o estudioso: “no
universo harmonioso da filosofia de Croce, a intuição é o fundamento da arte, e as suas
imagens não precisam passar pelo teste de verificação da realidade, dita empírica ou
factual” (p.119). Poderíamos dizer, portanto, que o testemunho dos contos, além de não
precisarem passar pela verificação factual, visto que são arte, também não necessitam ter
em primeiro plano a História, mas uma mistura de planos, uma mistura de História e
Ficção.

2) O testemunho (re)velado de Maupassant e a durée
Sobre a guerra, Montaigne, filósofo francês do século XVI, em seu Ensaio “Da
educação das crianças”, no capítulo XXVI (2015, p.86), afirma:
A voir des guerres civiles, qui ne crie que cette machine se bouleverse
et que le jour du jugement nous prend au cœur, sans s'aviser que
plusieurs pires choses se sont vues, et que les dix mille parts du monde
ne laissent pas de garder le bon temps cependant ? 190

Neste ensaio, o filósofo francês do século XVI, reflete por um momento sobre a
Guerra e sobre como o momento de conflito abre uma espécie de mundo paralelo, um
espaço-tempo em que a valentia e o medo coexistem, um momento em que o pavor toma
conta do homem. Nos contos de guerra de Maupassant, o pavor está sempre presente na
atmosfera das narrativas: em Père Milon, percebemos que o medo se transforma em
valentia, o medo faz com que a personagem tenha a ousadia e a coragem de matar vários
soldados prussianos, mesmo sabendo que poderia ser descoberto a qualquer momento. E
ainda quando descoberto, não se curva ao inimigo: “il fit une grimace affreuse qui crispa
sa maigre face toute coupée par la balafre, et, gonflant sa poitrine, il cracha de toute sa
force, en pleine figure du Prussien ”191 (MAUPASSANT, 2002, p.164), e é fuzilado logo
em seguida, restando do momento somente os buracos no muro que serão motivo para
relembrar sua história.
Em L’aventure de Walter Schnaffs, o medo do soldado é quase palpável, após
presenciar um ataque à sua tropa, Walter acha um buraco e se esconde dentro dele. As

Tradução de Gdantas: “E quem, ante o espetáculo de nossas guerras civis, não exclama que a máquina do universo saiu de suas
engrenagens e o juízo final nos agarra pelos cabelos sem parar e pensar que piores coisas aconteceram sem deixar de existir as mil
partes restantes?” Publicado em: http://www.recantodasletras.com.br/cronicas/5214183, acesso em março de 2017.
191
“Mas o bom velho não escutava, e, os olhos plantados diretamente sob o oficial vencedor, enquanto que o vento agitava os pelos
desvairados de seu crânio, ele fez uma careta medonha que crispou sua magra face toda cortada pela cicatriz, e, enchendo o peito,
cuspiu com toda sua força, em pleno rosto do Prussiano.”
190
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horas que ele passa parecem ser intermináveis: “le cœur de Walter Schnaffs en battit à
grands coups pressés”192 (p.163), o soldado é acometido de pensamentos aterrorizantes,
ora pensa em voltar para sua tropa: “et il lui faudrait recommencer l’horrible vie
d’angoisse, d’épouvantes, de fatigues et de souffrances qu’il menait depuis le
commencement de la guerre!” 193 (p.163), ora considera ser prisioneiro, mas “des images
affreuses, des images de mort, se précipitèrent dans son âme” 194 (p.164), pensa em sair
daquele buraco, mas se encontrasse camponeses: “ils le massacreraient avec leurs
fourches, leurs pioches, leurs faux, leur pelles!” 195 (p.164), e se encontrasse francoatiradores, eles “le fusilleraient pour s’amuser […] il se croyait déjà appuyé contre un
mur en face de douze canons de fusils, dont les petits trous ronds et noirs semblaient le
regarder” 196 (p.164), ou se encontrasse o próprio exército francês, eles o tomariam como
espião e matariam-no pelas costas, “il entendait déjà les détonations irrégulières des
soldats couchés dans les broussailles, tandis que lui, debout, au milieu d’un champ,
s’affaissait, troué comme une écumoire par les balles qu’il sentait entrer dans sa chair”
197

(p.165). O medo de Walter ao imaginar o que seu futuro lhe reservava é descomunal.
Em Saint-Antoine, a personagem principal não contava que os prussianos

pudessem um dia chegar em sua cidade, portanto, fazia piada e troça dos oficiais
largamente: “il promettait de manger une armée, car il était hâbleur comme un vrai
Normand” 198 (p.150). No entanto, a invasão chegou e o normando, outrora fanfarão,
estava agora encoberto pelo medo: “il ne sortit plus de sa maison, et il guettait sans cesse
la route par la petite fenêtre de sa cuisine, s’attendant à tout moment à voir passer des
baïonnettes”199 (p.150).
Em L’horrible, o exército de homens “de déroute, débandés, démoralisés,
épuisés”

200

(p.129) fazia uma viagem para o Havre a fim de se reagruparem, quando

descobrem um homem e o acusam de espião. Após fuzilarem-no, escutam em seguida um
grito: “Les Prussiens ! les Prussiens!”, e aterrorizados se espalham pela planície: “la
panique, née de ces coups de feu sur ce vagabond, avait affolé les exécuteurs eux-mêmes,
192

o coração de Walter Schnaffs batia com grandes golpes apressados
e seria preciso recomeçar a horrível vida de angústia, de horrores, de fadigas e de sofrimentos que ele levava desde o início da
guerra!
194
imagens horrorosas, imagens de morte, se precipitaram em sua alma.
195
eles o massacrariam com suas forquilhas, enxadas, foices, pás!
196
o fuzilariam para se divertir […] ele se acreditava já apoiado contra um muro frente a doze canos de fuzis, dos quais os pequenos
buracos, arredondados e negros pareciam olhá-lo.
197
Ele já escutava as detonações irregulares dos soldados escondidos nas moitas, enquanto que ele, de pé, no meio de um campo,
caía, furado como uma escumadeira pelas balas que ele sentia entrar na sua carne.
198
ele prometia comer um exército, pois ele era falador como um verdadeiro Normando.
199
ele não saiu mais de sua casa, e ele vigiava sem parar a estrada pela pequena janela da cozinha, esperando a todo momento ver
passarem baionetas.
200
em fuga, debandados, desmoralizados, esgotados.
193
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qui, sans comprendre que l’épouvante venait d’eux, se sauvèrent et disparurent dans
l’ombre”201 (p.132). O narrador mostra o medo dentro da tropa francesa, ao encontrarem
um espião e logo em seguida ao serem pegos pelos prussianos.
Em Boule de Suif, a atmosfera do conto é tensa e o medo toma conta de todos na
cidade de Rouen: “la vie semblait arrêtée, les boutiques étaient closes, la rue muette.
Quelquefois un habitant, intimide par ce silence, filait rapidement le long des murs”202
(p.41). Uma diligência é liberada para realizar uma viagem, no entanto, no meio do
caminho, os passageiros são barrados pelos prussianos, ao imaginarem o que eles queriam
deles, o medo os envolve: “on voulait peut-être les garder comme otages – mais dans
quel but? – ou les emmener prisonniers? ou, plutôt, leur demander une rançon
considérable? À cette pensée une panique les affola"203 (p.75). Maupassant trabalha a
questão do medo em todos os seus contos de guerra, o pavor está presente nesse mundo
paralelo, tanto para os prussianos como para os franceses, a Guerra faz com que, como
Montaigne afirma, o mundo saia de suas engrenagens.
Como dito em trechos anteriores, a presença da voz de Maupassant se faz notar
diversas vezes através da voz do narrador de seus contos: no excerto abaixo, retirado do
conto Boule de Suif, o comentário do narrador acerca da natureza humana evidencia uma
visão crítica das relações humanas e da forma como os indivíduos se estabelecem no
mundo. O autor, por ter horror à guerra e por assumir a posição da França e dos literatos
de Médan frente à invasão, deixa transparecer suas opiniões ao falar sobre a luta armada
no conto em questão e as transforma em arte:
Car la même sensation reparaît chaque fois que l'ordre établi des
choses est renversé, que la sécurité n'existe plus, que tout ce que
protégeaient les lois des hommes ou celles de la nature, se trouve à la
merci d'une brutalité inconsciente et féroce. [...] l'armée glorieuse
massacrant ceux qui se défendent, emmenant les autres prisonniers,
pillant au nom du sabre et remerciant un dieu au son du canon, sont
autant de fléaux effrayants qui déconcertent toute croyance à la justice
éternelle, toute la confiance qu'on nous enseigne en la protection du
ciel et la raison de l'homme. 204 (MAUPASSANT, 2012, p.3-4)

“Os Prussianos! Os Prussianos!”,“o pânico, nascido dos tiros de fogo sobre esse viajante, tinha desesperado os executores, eles
mesmos, que, sem compreender que o terror vinha deles, se salvaram e desapareceram na sombra.
202
a vida parecia parada, as lojas estavam fechadas, a rua muda. Às vezes um morador, intimidados pelo silêncio, corria
rapidamente ao longo dos muros.
203
talvez eles queiram os manter como reféns - mas para quê? - ou levá-los como prisioneiros? Ou melhor, lhes pedir um resgate
considerável? Com esse pensamento um pânico os afligia.
204
Pois a mesma sensação reaparece cada vez que a ordem estabelecida das coisas é invertida, que a segurança não existe mais, que
tudo o que protegia as leis dos homens ou aquelas da natureza, se acha à mercê de uma brutalidade inconsciente e feroz. [...] a armada
gloriosa massacrando aqueles que se defendem, levando os outros prisioneiros, pilhando em nome da espada e agradecendo um deus
ao som do canhão, são tantos flagelos aterrorizantes que desconcertam toda crença na justiça eterna, toda confiança que nos ensinam
na proteção do céu e na razão do homem.
201
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Para o narrador, e por extensão, para o autor, a guerra é irracional, ilógica e
incoerente. Os homens deturpam tanto a religião como o bem, e fazem tudo em nome da
espada, com uma “brutalidade inconsciente e feroz”. Cria-se uma atmosfera irracional,
um certo submundo temporário em que os papeis se invertem, as leis naturais são
pisoteadas, a justiça torna-se dominação, o homem torna-se um animal brutal e
inconsequente. A razão do homem, em tempos de guerra, transforma-se em uma arma
irracional, em uma verdadeira desrazão. E “le plus stupéfiant, c’est que la société tout
entière ne se révolte pas à ce mot de guerre”205. (MAUPASSANT, 2013, p.116)
Michel Montaigne faz referência a esse tempo distinto que a guerra cria, um tempo
paralelo em que as leis não são mais respeitadas: “uns afirmam que “os tratados nada
mais valem quando se pega em armas”, e outros ainda que “o ruído das armas os impede
de ouvir a voz das leis”” (1984, p.367). Montaigne mostra que para os homens armados,
as leis nada mais valem, o tempo da guerra difere do tempo da justiça.
A narrativa em Boule de Suif se inicia com um narrador onisciente que detalha a
natureza e as circunstâncias, como se relatasse a realidade dos fatos: cria-se em nossa
imaginação uma cena bem construída, em que seres ruins, sujos e asquerosos decidem
invadir Rouen; os habitantes mal saem de casa com medo da invasão e o inverno rigoroso
é descrito em detalhes:
Des commandements criés d’une voix inconnue et gutturale montaient
le long des maisons qui semblaient mortes et désertes, tandis que,
derrière les volets fermés, des yeux guettaient ces hommes victorieux,
maîtres de la cité, des fortunes et des vies de par le « droit de guerre ».
Les habitants, dans leurs chambres assombries, avaient l’affolement
que donnent les cataclysmes, les grands bouleversements meurtriers de
la terre, contre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles.
(MAUPASSANT, 2012, p.41) 206

Esse período de invasão prussiana é retratado em meio a um severo inverno que
parece ratificar a aspereza e a frieza da natureza humana. O vento gelado, cortante e
violento ajusta-se às características humanas destacadas em tempos de luta armada, o
exterior reflete o interior, ambos austeros, rudes e indiferentes aos seus efeitos e danos.
Para o narrador, na guerra, não há vitoriosos, a cidade está morta, as pessoas se aprisionam
dentro de suas casas, a razão e a sabedoria são inúteis frente ao período terrivelmente

“O mais assombroso, é que a sociedade inteira não se revolta com essa palavra guerra”
Comandos gritados com uma voz desconhecida e gutural subiam por entre as casas que pareciam mortas e desertas, enquanto que,
atrás das persianas fechadas, olhos espiavam aqueles homens vitoriosos, donos da cidade, das fortunas e das vidas pelo “direito de
guerra”. Os habitantes, nos seus quartos sombrios, tinham o pânico que dão os cataclismos, as grandes convulsões homicidas da terra,
contra os quais toda sabedoria e toda força são inúteis.
205
206
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bouleversant. Vemos o testemunho desse período a partir dos contos de Maupassant e
também a partir dos relatos publicados por Lecaillon (2005):
Ah ! Seigneur, quels temps épouvantables nous donnez-nous à passer.
Quelle guerre que celle où deux nations se massacrent ! Où le courage
même n’est plus rien dans le combat puisqu’il est devenu une affaire
d’artillerie ! Mitrailleuses et canons, obus et grenades, balles et
boulets, que peut contre votre nombre le courage de l’homme enveloppé
et écrasé sous cette grêle de fer et de feu ? 207 (p.48)

Esse testemunho foi retirado do diário de Marie Sebran, uma “mère tenaillée par
l’angoisse de perdre ce qu’elle a de plus cher au monde”

208

(p.25), um de seus dois

filhos, enviado para o combate. Morava em Paris e retrata em seus relatos o que via
quando a cidade estava sitiada. Essa mesma testemunha relata a questão da passagem do
tempo:
J’entends le tic tac régulier de ma pendule et s’écrouler en s’éteignant
les derniers charbons de mon feu : une pauvre petite mouche à moitié
morte vient encore faiblement bourdonner autour de ma bougie. Ma
plume fait le seul bruit continu qu’on entende au-dedans. Au dehors,
pas un pas d’homme, pas un roulement de voiture, pas un cri de gamin.
Nous sommes assiégés, personne ne se promène plus le soir. D’ailleurs,
les rues […] sont devenues désertes et, à contempler cette solitude
sombre d’une grande cité, l’on se sent frémir sous je ne sais quelle
impression de grandeur sinistre qui semble envelopper, comme d’un
vêtement de deuil et de terreur, cette immense ville prisonnière, et
autant entourée de périls que d’ombres. 209 (p.130)

Maupassant também trabalha essa questão da passagem do tempo de forma
singular, no conto Boule de Suif, no qual aguardamos os cinco dias para o desenlace final,
nesses dias, o trecho seguinte confirma a lentidão do tempo, essa espera pelo que vai
acontecer:
Le froid, plus intense de jour en jour, piquait cruellement le nez et les
oreilles ; les pieds devenaient si douloureux que chaque pas était une
souffrance ; et lorsque la campagne se découvrit, elle leur apparut si
effroyablement lugubre sous cette blancheur illuminée que tout le
monde aussitôt retourna, l’âme glacée et le cœur serré. 210 (p.77)
207

Ah! Senhor, que tempo abominável nos dá para passar. Que guerra esta na qual duas nações se massacram! Na qual a coragem
mesmo não é nada mais no combate já que ela se tornou uma questão de artilharia! Metralhadoras e canhões, bombas e granadas,
balas e balas de canhões, que pode contra o seu número a coragem do homem enrolado e esmagado sob esta grade de ferro e de fogo?
208
mãe dilacerada pela angústia de perder o que ela tem de mais caro no mundo
209
Ouço o Tic Tac regular do meu pêndulo e desabar os últimos carvões do meu fogo se apagando: uma pobre pequena mosca meio
morta vem ainda fracamente zumbir em torno a minha vela. A minha pena faz o único ruído contínuo que se escuta do lado de dentro.
Do lado de fora, nenhum passo de homem, nenhum rolamento de carro, nenhum grito de criança. Estamos cercados, ninguém passeia
mais à noite. Além disso, as ruas […] se tornaram desertas, e para contemplar esta solidão escura de uma grande cidade, sente-se
tremer sob não sei qual impressão de grandeza sinistra que parece de envelopar, como com uma mortalha e com terror, essa enorme
cidade prisioneira, e tanto rodeada por ameaças que por sombras.
210
O frio, cada dia mais intenso, abatia cruelmente o nariz e as orelhas; os pés se tornavam tão dolorosos que cada passo era um
sofrimento; e quando o campo se revelou, ele lhes pareceu tão assustadoramente sombrio sob aquela brancura iluminada que todos
logo voltaram, a alma congelada o coração apertado.
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Os companheiros de viagem, todos apreensivos descobrem o que queria o oficial
para libertá-los; e, após as recusas de Bola de Sebo, os colegas passam o tempo a
conspirarem contra ela:
On prépara longuement le blocus, comme pour une forteresse investie.
Chacun convint du rôle qu’il jouerait, des arguments dont il
s’appuierait, des manœuvres qu’il devrait exécuter. On régla le plan
des attaques, les ruses à employer, et les surprises de l’assaut, pour
forcer cette citadelle vivante à recevoir l’ennemi dans la place. 211
(p. 80-81)

E na espera dessa conquista: “on donnait à la graine semée la veille le temps de
germer et de pousser ses fruits” 212 (p.85). Os cinco dias são marcados pela espera e pela
persuasão da prostituta: “tout cela était enveloppé, habile, discret” 213 (p.83). Élisabeth
percebe o desespero no ar as atitudes suspeitas dos colegas e parece prolongar mais ainda
sua decisão final, essa demora também evidencia essa durée do conto. A última investida
dos colegas se dá no almoço em que sem tocarem diretamente no assunto, os convivas
citam na mesa exemplos de mulheres que fizeram a diferença na religião e História, tais
como Judite, Lucrécia e Cleópatra:
on cita toutes les femmes qui ont arrêté des conquérants, fait de leur
corps un champ de bataille, un moyen de dominer, une arme, qui ont
vaincu par leurs caresses héroïques des êtres hideux ou détestés, et
sacrifié leur chasteté à la vengeance et au dévouement. 214 (p.81-82)

Ao fim, as irmãs religiosas dão a última cartada ao fazer referência ao sacrifício
de Abrahão, pois, sabendo que a ordem vinha de cima, nada as fariam voltar atrás, caso a
ação fosse a mando de Deus. A condessa termina o discurso com o axioma: “la fin justifie
les moyens” 215 (p.83). No mesmo dia, o ato foi consumado e na manhã do dia seguinte,
todos continuaram a viagem na diligência em direção a Dieppe.
A durée seria uma continuidade do tempo, de um tempo indefinido, subjetivo. De
acordo com Bergson (1969), a durée não trata do tempo objetivo, mensurável, mas do
tempo vivido pela consciência, o tempo que vivemos de forma subjetiva, de acordo com
211

Prepararam longamente o bloqueio, como para uma fortaleza investida. Cada um concordou com o papel que iria desempenhar,
com os argumentos que ele iria se apoiar, com as manobras que ele deveria executar. Resolveram o plano dos ataques, os artifícios
para empregar, e as surpresas do assalto para forçar aquela cidadela viva a receber o inimigo no local.
212
davam à semente semeada o tempo da véspera para germinar e para crescer seus frutos.
213
tudo isso era escondido, hábil, discreto
214
Citavam todas as mulheres que pararam conquistadores, fizeram de seus corpos um campo de batalha, uma forma de dominar, uma
arma, que derrotaram por suas carícias heroicas em seres horríveis ou odiados e sacrificaram suas castidades pela vingança e pela
devoção.
215
o fim justifica os meios.
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uma interpretação, uma consciência e não de acordo com a matemática. Nas palavras de
Bergson (1969): “jamais la mesure du temps ne porte sur la durée en tant que durée; on
compte seulement un certain nombre d'extrémités d'intervalles ou de moments, c'est-àdire, en somme, des arrêts virtuels du temps”216 (p.7). Portanto, a durée é subjetiva, não
pode ser medida, “le temps pourrait s'accélérer énormément, et même infiniment: rien ne
serait changé pour le mathématicien, pour le physicien, pour l'astronome”217 (p.7), o
teórico ainda afirma que essa durée “que la science élimine, qu'il est difficile de concevoir
et d'exprimer, on la sent et on la vit”218 (p.8). A durée foi muito estudada na obra de
Marcel Proust, Em busca do tempo perdido, publicada entre os anos de 1913 e 1927, no
entanto, também podemos relacionar os contos de Maupassant com os estudos de durée
de Bergson.
Em L’aventure de Walter Schnaffs, por trás de toda ridicularização e zombaria, o
alemão é consciente e racional, sabe que a guerra é facínora e que ser um invasor
prussiano não lhe traz tanta vantagem frente a um francês enfurecido. Sempère (2002)
aponta que dentre os principais contos de guerra de Maupassant, este é o único que
trabalha o interior da personagem, seus aspectos psicológicos:
L’épisode central est entièrement consacré aux craintes et aux
réflexions de Walter Schnaffs, qui acquiert ainsi une individualité
exceptionnelle dans les nouvelles de Maupassant [...] Le discours
indirect libre et le ton employé indiquent une focalisation interne,
éloignée du registre satirique des séquences précédentes. 219 (p.152)

Pode-se ter acesso, portanto, aos pensamentos da personagem e aos seus
sentimentos tão pungentes. Walter se enterra em um buraco durante três dias e entra em
um devaneio no qual ele considera todas as suas possibilidades de morte e de
sobrevivência, a narrativa se demora grande parte em suas reflexões, o tempo parece
demorar-se mais ainda. Trata-se de um tempo não cronológico, no qual temos a ideia de
um eterno presente, de que Walter nunca mais sairá de seu esconderijo:
La nuit était tout à fait venue, la nuit muette et noire. Il ne bougeait
plus, tressaillant à tous les bruits inconnus et légers qui passent dans
les ténèbres. Un lapin, tapant du cul au bord d'un terrier, faillit faire
216

nunca a medida do tempo não incide sobre a durée como duração; há apenas um determinado número de extremidades de
intervalos ou de momentos, ou seja, em suma, paradas virtuais do tempo.
217
o tempo poderia se acelerar enormemente, e até mesmo infinitamente: nada seria alterado pelo matemático, pelo físico, pelo
astrônomo.
218
que a ciência elimina, que é difícil de conceber e de exprimir, sente-se a e vive-se a.
219
O episódio central é inteiramente dedicado aos temores e aos pensamentos de Walter Schnaffs, que adquire assim uma
individualidade excepcional nos contos de Maupassant [...] o discurso indireto livre e o tom empregado indicam uma focalização
interna, distanciada do registro satírico das sequências anteriores.
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s'enfuir Walter Schnaffs. Les cris des chouettes lui déchiraient l'âme, le
traversant de peurs soudaines, douloureuses comme des blessures. Il
écarquillait ses gros yeux pour tâcher de voir dans l'ombre : et il
s'imaginait à tout moment entendre marcher près de lui. […] Après
d'interminables heures et des angoisses de damné, il aperçut, à travers
son plafond de branchages, le ciel qui devenait clair. Alors un
soulagement immense le pénétra: ses membres se détendirent, reposés
soudain; son coeur s'apaisa; ses yeux se fermèrent. Il s'endormit. 220
(p.141-142)

O narrador constrói a passagem descrevendo a cena, como se o espaço e o tempo
homologassem com todo sentimento de Walter. Nos trechos acima, vê-se como o medo
pode modificar o tempo, fazê-lo mais demorado, trata-se da durée. Segundo Collin (2003,
p.1), a durée, para Bergson é: “un flux continu, un devenir irréversible, spontané, non
répétitif, imprévisible, créatif, c’est un élan vital”221. Vejamos mais um trecho na qual
percebemos este tempo interior:
La nuit venait, emplissant d'ombre le ravin. Et le soldat se mit à songer.
Qu'allait-il faire? Qu'allait-il devenir? Rejoindre son armée?... Mais
comment? Mais par où? Et il lui faudrait recommencer l'horrible vie
d'angoisses, d'épouvantes, de fatigues et de souffrances qu'il menait
depuis le commencement de la guerre! Non! Il ne se sentait plus ce
courage! Il n'aurait plus l'énergie qu'il fallait pour supporter les
marches et affronter les dangers de toutes les minutes. […] Il se leva,
résolu à exécuter ce projet sans tarder d'une minute. Mais il demeura
immobile, assailli soudain par des réflexions fâcheuses et par des
terreurs nouvelles. 222 (p.140)

A durée em Maupassant faz com que o conto tenha suspense, a reflexão de longos
dias de Walter nos prepara para o final e cria uma espera no leitor. O sentimento de
angústia da personagem é atenuado pela duração prolongada das suas inquietações. De
acordo com Collin (2003):
La durée est une présence du temps à la conscience; comme si le sujet
(le moi profond) coïncidait avec l’objet (le temps qui dure): il nommera

220

A noite de fato veio, a noite muda e negra. Ele não se mexia, estremecendo com todos os ruídos desconhecido e leves que passam
na escuridão. Um coelho, batendo o rabo na borda da toca, quase fazia fugir Walter Schnaffs. Os gritos das corujas lhe rasgavam a
alma, atravessando-o de medos súbitos, dolorosos como machucados. Ele arregalava seus grandes olhos para tentar ver na sombra: e
imaginava a todo momento ouvir andar próximo a ele. […] Depois de intermináveis horas e as angústias dos condenados, ele notou,
através do teto de galhos, o céu que se tornava claro. Então um alívio enorme o penetrou: seus membros se relaxaram, descansaram
subitamente; seu coração se apaziguou; seus olhos se fecharam. Ele adormeceu.
221
um fluxo contínuo, um vir a ser irreversível, espontâneo, não repetitivo, imprevisível, criativo, é um laço vital
222
A noite vinha, enchia de sombra o barranco. E o soldado se pôs a considerar. O que ele faria? O que ele iria se tornar? Juntar-se ao
seu exército?... Mas como? Mas por onde? E seria preciso recomeçar a horrível vida de angústia, de horrores, de fadigas e de
sofrimentos que ele levava desde o início da guerra! Não! Ele não sentia mais essa coragem! Ele não teria mais a energia que lhe seria
preciso para suportar as marchas e enfrentar os perigos a cada minuto. [...] Ele se levantou, resolvido a executar aquele projeto sem
tardar um minuto. Mas ele permanecia imóvel, assaltado subitamente por reflexões lamentáveis e por notícias terríveis.
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" intuition" cet acte qui lui permet de saisir comme de l’intérieur le
temps comme durée. 223 (p.1)

Já em Deux amis, o escutar dos canhões e a sensação que alguém está para vir
parece fazer com que o tempo passe mais devagar, em Père Milon, a narrativa das mortes
e do confesso do paysan delonga-se numa construção incrível de suspense, como
podemos ver no trecho a seguir:
Il sortit de sa cour, se glissa dans le bois, gagna le four à plâtre, pénétra
au fond de la longue galerie et, ayant retrouvé par terre les vêtements
du mort, il s’en vêtit. Alors il se mit à rôder par les champs, rampant,
suivant les talus pour se cacher, écoutant les moindres bruits, inquiet,
comme un braconnier. 224 (p.36)

O camponês conta longamente e com detalhes como ele conseguira matar tantos
prussianos na surdina. E no decorrer do texto, o leitor aguarda com impaciência e
inquietude le dénouement. Em L’horrible o tempo é marcado no andar demorado dos
soldados, alguns ficando para trás, outros enfrentando a neve: “la terre était couverte de
neige. La nuit tombait. On n’avait rien mangé depuis la veille. On fuyait vite, les
Prussiens n’étant pas loin” 225 (p.129). Percebemos que o uso do tempo verbal pretérito
imperfeito, além de construir as circunstâncias nas quais o narrador vai desenrolar sua
história, ele ajuda na construção e na manutenção do tempo vagaroso. O passo é lento e
exausto. A noite gelada, de um “ciel noir, lourd et sinistre” 226, o silêncio se faz presente
e mais uma vez uma atmosfera fantástica colabora com a construção dessa durée:
On n’entendait rien autre chose dans la lueur terne du crépuscule qu’un
bruit confus, mou et cependant démesuré de troupeau marchant, un
piétinement infini, mêlé d’un vague cliquetis de gamelles ou de sabres.
Les hommes, courbés, voûtés, sales, souvent même haillonneux se
traînaient, se hâtaient dans la neige, d’un long pas éreinté. 227 (p. 129)

Os soldados não podiam parar em sua marcha, pois sabiam que o inimigo estava
próximo. A tropa de vinte mil homens estava exausta e não sobreviveria a um ataque, o
medo durante a caminhada se fazia presente, o tempo marca o medo e o medo também
223

A durée é uma presença do tempo na consciência; como se o sujeito (o eu profundo) coincidisse com o objeto (o tempo que dura):
ele denominará “intuição” esse ato que lhe permite entender como de interior o tempo como duração.
224
Ele saiu da sua casa, escorregou nas moitas, chegou na fábrica de cal, penetrou no fundo da longa galeria e, tendo achado no chão
roupas do morto, ele vestiu-as. Então ele se pôs a vaguear pelos campos, rastejando, seguindo os aterros para se esconder, escutando
o menor ruído, inquieto, como um caçador furtivo.
225
a terra estava coberta de neve. A noite caía. Não tínhamos comido nada desde a véspera. Fugíamos rapidamente, os Prussianos,
não estando longe.
226
céu negro, pesado e sinistro
227
Não se escutava nada na luz opaca do crepúsculo além de um ruído confuso, mole e, no entanto, desmedido de tropa caminhando,
uma marcha infinita, misturada a um vago clic-clic de tigelas ou de sabres. Os homens, curvados, corcundas, sujos, muitas vezes até
mesmo esfarrapados se arrastavam, se apressavam na neve, com um longo passo desgastado.
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marca o tempo. O som que se podia ouvir era o da passada dos soldados, e dos barulhinhos
das tigelas e das espadas batendo no uniforme ou entre elas. Essa construção mostra como
o tempo e o medo caminhavam juntos nesse conto.
Em Mademoiselle Fifi, a chuva normanda parece fazer com que o tempo demore
a passar: “la pluie tombait à flots, une pluie normande qu’on aurait dit jetée par une main
furieuse […] L’officier regarda longtemps les pelouses inondées, et, là-bas, l’Andelle
gonflée qui débordait; et il tambourinait contre le vitre une valse du Rhin”228 (p.23-24).
O conde de Farlsberg, comandante prussiano que havia ocupado o castelo de Uville,
levava uma vida tranquila, lia suas correspondências, tomava seu café e fumava seu
cachimbo como se o tempo não passasse, no entanto, ia cavando cada dia mais
profundamente um buraco no mármore da lareira. O tédio dos oficiais é muito presente
no conto:
à l’heure du tabac, quand ils commencèrent à boire, ayant fini de
manger, ils se mirent, de même que chaque jour, à parler de leur ennui.
[…] Un brouillard de fumée âcre les noyait, et ils semblaient
d’enfoncer dans une ivresse endormie et triste, dans cette saoulerie
morne des gens qui n’ont rien à faire.229 (p.26)

Maupassant trabalha o tempo com a chuva e com o tédio dos alemães, o tempo
que parece não passar, o que convinha era esperar o rendimento dos franceses e nesse
meio tempo, a França ia sendo destruída pouco a pouco, como mostravam as esporas do
oficial.
Em Petit Soldat, o tempo também segue o mesmo padrão dos outros contos, os
soldados viviam uma vida tranquila aos domingos, podiam passear e esses passeios eram
repetidos, como se só existissem eles na vida dos soldados. As horas dos domingos
pareciam estacionar no tempo, eram momentos em que os amigos caminhavam pelos
campos com uma enorme leveza, iam comendo uma baguete até chegarem no local onde
almoçavam:
et quand ils avaient déjeuné, mangé leur pain jusqu’à la dernière
miette, et bu leur vin jusqu’à la dernière goutte, ils demeuraient assis
dans l’herbe, côte à côte, sans rien dire, les yeux au loin, les paupières
lourdes, les doigts croisés comme à la messe, leurs jambes rouges
allongées à côté des coquelicots du champ ; et le cuir de leurs shakos
A chuva caía em bátegas, uma chuva normanda que teríamos dito lançada por uma mão furiosa […] O Oficial olhava por muito
tempo a grama inundada, e lá, o Andelle [nome de um afluente] inflado que transbordava; e ele tamborilava contra a janela uma valsa
do Reno.
229
no momento de tabaco, quando eles começaram a beber, tendo acabado de comer, se colocaram, mesmo que todo dia, a falar do
tédio deles. […] um nevoeiro de fumaça acre os afogava, e parecia empurrá-los em uma embriaguez adormecida e triste, naquela
bebedeira morna de pessoas que não têm nada para fazer.
228
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et le cuivre de leurs boutons luisaient sous le soleil ardent, faisaient
s’arrêter les alouettes qui chantaient en planant sur leurs têtes. 230
(p.203)

Vemos nessa narrativa e nas outras já citadas como o tempo se comporta, como
Maupassant trabalha a durée de seus contos de guerra. Em todos os contos, o autor
trabalha a atmosfera, um tempo solto, a durée destes contos mostra como a atmosfera em
tempos de guerra se transforma, o tempo para, o sofrimento parece ser mais prolongado
e mais “sentido”. Apesar de os estudos de Bergson surgirem somente no início do século
XX, essa nova forma de pensar no tempo, no seu ritmo e na sua subjetividade também
pode ser aplicada nos contos de Maupassant, mesmo que estes tenham vido antes de
Bergson.

3) A necessidade de contar: dos simbólico para o real

O inverno nos contos de Maupassant também parece colaborar com a durée, com
essa continuidade do tempo, com o passar do tempo subjetivo para as personagens.
Podemos ver um exemplo no conto L’horrible:
La peau des mains collait à l’acier des crosses, car il gelait
affreusement cette nuit-là.[…]Puis au bout de quelque temps il
s’asseyait dans un champ pour se reposer quelques minutes, et il ne se
relevait point. Chaque homme assis était un homme mort. [...]à peine
avaient-ils cessé de se mouvoir, de faire circuler, dans leur chair gelée,
leur sang presque inerte, qu’un engourdissement invincible les figeait,
les clouait à terre, fermait leurs yeux, paralysait en une seconde cette
mécanique humaine surmenée. 231 (p.129-130)

O rigoroso inverno nesse período também foi reiterado nos relatos que Lecaillon
(2005) publica: a testemunha Schuler, um suisso que estava na guerra pela Société
internationale de secours pour les blessés232, seguia a armada francesa até Sedan e relatou
no dia 2 de dezembro de 1870:

230

e quando eles tinham almoçado, comido seus pães até a última migalha, e bebido o vinho deles até a última gota, eles permaneciam
sentados na grama, lado a lado, sem dizer nada, os olhos ao longe, as pálpebras pesadas, os dedos cruzados como na missa, suas pernas
estendidas ao lado das papoilas no campo; e o couro de seus kepes e o cobre de seus botões luziam sob o sol escaldante, faziam parar
as cotovias que cantavam plainando sobre suas cabeças.
A pele das mãos colava no aço das espadas, pois congelava terrivelmente aquela noite. […] e então no final de algum tempo ele [o
soldado] se sentava em um campo para descansar por alguns minutos, e ele não se levantava novamente. Cada homem sentado era um
homem morto. [...] eles tinham apenas deixado de se movimentar, de fazer circular, nas suas carnes congeladas, seus sangues quase
inertes, que uma dormência realmente invencível os travava, os parafusava na terra, fechava seus olhos, paralisava em um segundo
aquela mecânica humana sobrecarregada.
232
Sociedade internacional de socorro aos feridos.
231
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Le froid est très vif et les troupes ont dû souffrir cruellement. Camper
sur un sol gelé, sans tente, voire même sans couverture, à quelque cent
mètres de l’ennemi, avec la perspective d’avoir à recommencer la lutte
mortelle dans la nuit même peut-être, ou lendemain, c’est dur, bien dur.
233
(p.148-9)

O inverno que fez aquele ano de 1870, além de ter levado muita gente consigo,
foi bem retratado tanto nos contos, como nos testemunhos de Lecaillon. Marie de Sebran,
outra testemunha da guerra, em dezembro de 1870, também relata seu desespero de não
ter notícias de seu filho: “je suis brisée de fatigue... J’ai couru d’ambulance en ambulance
demander mon enfant... et je n’ai rien trouvé! [...] Demain, je recommencerai... et tous
les jours... Il faut que je le trouve... Mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi!” 234 (p.161). Esse
sentimento de uma mãe com seu filho enviado para a guerra também é retratado em La
mère sauvage, quando a mãe recebe uma carta dizendo que seu filho Victor havia morrido
nos campos de batalha:
Puis peu à peu les larmes montèrent à ses yeux, et la douleur envahit
son cœur. Les idées lui venaient une à une, affreuses, torturantes. Elle
ne l’embrasserait plus, son enfant, son grand, plus jamais ! Les
gendarmes avaient tué le père, les Prussiens avaient tué le fils… Il avait
été coupé en deux par un boulet. 235 (p.39)

De acordo com Lecaillon, “aux 3000 morts dans les combats, s’ajoutent 64000
civils (soit le triple de la mortalité normale) qui ont payé le prix de cette longue
résistance”
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(p.241). A guerra atingiu uma geração inteira, inclusive uma geração de

artistas da qual fazia parte o nosso autor. Thibaudet (1951) refere-se à geração de
Maupassant como “geração de crítica”; em 1871, o grupo de jovens sofrem com o conflito
entre a França e a Prússia: “a prova que a guerra e a Comuna impõem a essa geração ainda
jovem é provavelmente a mais terrível que haja sofrido em conjunto uma geração literária
desde o século XVI.” (p.303). Era uma época sobrecarregada de seriedade, angústias e
responsabilidades. Seriedade, pois na geração não havia heróis, mas homens de filosofia
e ciência, que criticavam as ideias, a política, os costumes, a história e a literatura;
angústias, pois os grandes escritores eram profundamente pessimistas, era uma época na

233

O frio é muito forte e as tropas tiveram que sofrer cruelmente. Acampar em um solo congelado, sem barraca, ou mesmo sem
coberta, a cerca de cem metros do inimigo, com a perspectiva de ter de recomeçar a luta mortal na mesma noite talvez, ou no dia
seguinte, é duro, muito duro.
234
Estou esgotada de fadiga… Corri de ambulância em ambulância perguntando sobre meu filho... e não achei nada! [...] Amanhã,
recomeçarei... e todos os dias… Preciso achá-lo… Meu Deus, meu Deus, me ajude!
235
Então, pouco a pouco as lágrimas subiram em seus olhos e a dor invadiu seu coração. As ideias lhe vieram uma a uma, terríveis,
torturantes. Ele não iria abraça-lo mais, seu filho, seu grande, nunca mais! Os gendarmes tinham matado o pai, os Prussianos tinham
matado o filho… ele tinha sido cortado em dois por uma bala de canhão.
236
aos 3000 mortos nos combates, se juntam 64000 civis (o triplo da mortalidade normal) que pagaram o preço dessa longa resistência.
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qual o pessimismo de Schopenhauer encontrou “terreno propício”; responsabilidades,
pois, foi a literatura “fértil em exames de consciência, escritos em verso e prosa”, como
explica Thibaudet.
O escritor e seus companheiros de Médan, por exemplo, escreveram seus textos
de acordo com os acontecimentos reais da história, importaram-se em pintar, sobretudo,
as classes populares. No entanto, é preciso lembrar que o realismo de Maupassant não é
destinado ao cientificismo ou ao simples relato da história, estas são influências e
direcionamentos de sua época, e não objetivos literários. Maupassant transforma seus
apontamentos históricos e sociais em literatura.
Segundo Seligmann-Silva (1998, p.31): “cada gênero literário possui as suas
“regras”, propõe um determinado “jogo” com o leitor”. No caso dos contos de guerra de
Maupassant, eles não seriam considerados literatura de testemunho nos moldes normais,
pois ele não narra em primeira pessoa, ele não se coloca no lugar de uma testemunha ipsis
litteris. Maupassant não se mostra, não se expõe abertamente para contar suas
experiências na guerra, portanto, o “jogo” com o leitor é diferente. Trata-se de histórias
passadas na guerra, o pano de fundo é histórico e verídico, no entanto as personagens são,
à primeira vista, fictícias.
O testemunho de Maupassant parte do simbólico para o real e não do real para o
simbólico. Apoiando-se em primeiro lugar na ficção e na verossimilhança, o autor
convida o leitor a conhecer uma história sem a pretensão de dizer que se trata da
“verdade”, que o leitor deve acreditar inteiramente nela, como teria de acreditar em um
relato de guerra vindo de uma testemunha. O jogo que Maupassant propõe, apesar de
testemunhar a guerra da mesma forma, é diferente do de um testemunho propriamente
dito, pois, neste tipo de narrativa, a testemunha, de certa forma, pede ao leitor que acredite
no que ela vai contar, na sua versão dos fatos, na sua pessoa. O jogo dos narradores de
Maupassant, ora são narradores-personagens que viram os fatos acontecerem, como o
vizinho de La folle, um normando conhecido em La Mère Sauvage, os parentes de Père
Milon, ou general em L’horrible; ora são narradores oniscientes e onipresentes como em
Boule de Suif, Saint-Antoine, L’aventure de Walter Schnaffs, Deux amis, Mademoiselle
Fifi, Le lit 29, Tombouctou, Un coup d’État, Le petit soldat , que carregam consigo uma
credibilidade maior, por serem uma voz na qual o leitor não tem escapatória, senão
acreditar. Poderíamos afirmar que a visão de um narrador onisciente e onipresente é mais
abrangente, conta uma versão mais completa dos fatos, pois ele é aquele que tudo vê e
que tudo sabe, passa a ser, pois, mais credível que a visão de uma única personagem, ou
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de uma única testemunha. O que chamamos a atenção é para o jogo diferente que
Maupassant cria ao dar um testemunho sem se colocar na posição de uma testemunha,
mas colocando tudo o que quer e o que tem necessidade de narrar na voz de seus
narradores, em sua grande maioria, onipresentes e oniscientes.
Ainda segundo Seligmann-Silva (1998), p.31: “sabemos que não existe uma autobiografia “pura”, sem “correções estéticas”, que ela é apenas uma construção motivada
pelo que vivemos”. Ora pois, como não há uma auto-biografia “pura”, podemos afirmar
que também não há uma “ficção” pura. Os contos de Maupassant também são construções
motivadas pelo que ele viveu, como mostram suas cartas e relatos de viagem e os estudos
sobre sua vida de Troyat (1989) e Schmit (1962).
Não se trata aqui de comprovar a veracidade das narrativas do autor, o importante
para este trabalho é constatar que Maupassant utiliza em suas narrativas uma memória
histórica, e a partir da memória coletiva de sua geração e de sua memória individual,
oferece seu testemunho de guerra e seus apontamentos quanto à natureza humana. O pano
de fundo é a História, sem ela, os contos de guerra não teriam terreno sólido para se
constituir. Suas narrativas estão como que incrustadas na História e vice-versa, e a guerra
é, na verdade, a grande protagonista que conduz todos os contos sobre ela. Por meio de
seus narradores podemos perceber uma espécie de testemunho da guerra e das misérias
que o autor viu e viveu. Maupassant deixa transparecer seu testemunho em muitos
momentos de suas narrativas, ora pela voz do narrador, ora pela voz das personagens,
como pudemos ver em diversos exemplos aqui citados.
Em seus prefácios compilados na obra “A Arte do Romance” (2003), Henry James
traz a noção de consciência-espelho que seria o centro do drama, o ponto em que a
consciência do autor estaria refletida no texto. Para isso, haveria personanges-refletores e
narradores-refletores. Segundo Junkes (1977, p.151), para James, o autor deveria delinear
seu narrador-refletor, por exemplo, para que ele traduzisse a sua própria consciência
dentro do texto, ele seria, pois, um “centro de consciência” que comandaria e orientaria
todo o texto a fim de obter uma coerência na ficção. Esse refletor, personagem ou
narrador, deveria ser observador: não se trata exatamente do que ele observa, mas do
“observador observando”, esse sim seria o “assunto e sua mente nosso palco” (JUNKES,
1977, p.154). Trazendo essa questão para o nosso autor e para a questão do testemunho,
podemos pensar que Maupassant construiu seus narradores para serem refletores dele
mesmo, para serem esse “centro de consiciência”, a fim de que sua ficção não saísse dos
trilhos e tivesse todas a mesma consciência que se liga às ruínas que a guerra produz. Por
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serem narradores refletores do autor, essa ideia está grandemente ligada ao testemunho,
maneira pela qual o autor também transparece suas opiniões e suas declarações a respeito
do conflito com que teve contato. O testemunho seria, pois, um espelho do mundo e da
consciência do autor; e, para traduzi-lo em ficção, ou colocá-lo em questão da maneira
que lhe cabia ou que lhe era possível, Maupassant também se valeu de narradoresrefletores, como teorizou Henry James anos depois.

4) A literatura de testemunho e uma literatura supertestamental

Muito se tem falado sobre a Literatura de testemunho tendo como seu narrador o
próprio sobrevivente de uma dada catástrofe histórica, como Primo Levi e sua obra “É
isto um homem?” (1947); ou tendo uma testemunha “imaginada”, um autor que não é
sobrevivente e/ou não viu o fato acontecer, mas que imaginou o possível testemunho de
um sobrevivente, como Cynthia Ozick e seu conto “O Xale” (2006). Ora temos um
sobrevivente “real”, ora um sobrevivente “imaginado”. Pouco se tem falado sobre um
autor-sobrevivente, que ao invés de dar seu testemunho a partir do seu próprio “eu”,
oferece-o encoberto por personagens e por outras histórias verossímeis. O autorsobrevivente não deixa de fazer transparecer seu próprio testemunho através da voz dos
narradores ou das personagens de suas narrativas. Este terceiro tipo de testemunha seria
o caso dos contos de guerra de Maupassant.
Como já dito, o autor francês participou da guerra franco-prussiana, catástrofe que
trucidou os franceses em 1870-1871, e, dez anos mais tarde, escreve mais de vinte contos
nos quais a guerra é muito mais que um pano de fundo. Os narradores descrevem o
período e como a sociedade o vivera e a voz do autor está incrustada nos contos,
Maupassant parece adentrar suas narrativas e dar seu testemunho de como fora o conflito
e do que vira e sentira durante as invasões alemãs na França. Além de testemunhar e se
valer de narradores-refletores, o autor tem mais um diferencial: a ironia. Maupassant vê
o mundo através das lentes da ironia, não que ela distancie o objeto de seu testemunho,
pelo contrário, ela o leva para o patamar da crítica, da reflexão mais aprofundada sobre a
guerra e sobre seu poder devastador. Como vimos, seus contos são carregados de ironia
e de sinestesia, o que revela ainda mais a subjetividade do autor e seu sentimento em
relação a guerra, oferencendo assim um verdadeiro testemunho.
A palavra “testemunho” viria da junção das palavras latinas testis e supertestes,
como afirma Seligmann-Silva (2013c, p.373). A primeira trata do testemunho de alguém
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que esteve fora do processo, mas que foi testemunha dele; já a segunda seria o testemunho
de alguém que sofreu o processo, que “atravessou uma provação”, que viveu determinado
fato. Tendo Maupassant participado do conflito, diríamos, portanto, que ele foi alguém
que atravessou a provação da guerra, ele esteve dentro do processo; e, por meio da
literatura, deu seu testemunho da guerra, foi seu sobrevivente e, pelas vias da imaginação
e da representação, exprimiu em seus contos as atrocidades e a irracionalidade do conflito.
Saramago, um dos tradutores de Maupassant para o português, escreve o prefácio
da coletânea de contos chamada “Mademoiselle Fifi e os contos da Galinhola” (2013), e
neste texto o escritor afirma:
Quando a guerra franco-prussiana rebenta, em 1870, Maupassant tem
vinte anos. Atirado para os combates, cumpre seu dever. Vê os horrores
e a miséria das batalhas, luta como os seus camaradas, sofre como eles.
E na sua galeria de motivos os soldados juntam-se aos camponeses e
aos pescadores. (p.15)

Maupassant escreve vários contos de guerra e neles, mesmo que, de certa forma,
encoberto pelas suas personagens, narradores e pela sua habilidosa ironia, o autor dá o
seu testemunho do conflito. Seus contos de guerra poderiam ser considerados uma
“literatura sutestemunhal”, narrativas feitas a partir do supertestes, do testemunho de
alguém que esteve dentro de todo processo, que foi testemunha dele tendo participado
ativamente dass ações, ou seja, uma literatura na qual, por trás dos contos de ficção, há a
vítima de uma catástrofe; e por meio das vozes de seu texto, também testemunha o que
sofreu enquanto soldado da guerra. Em seus relatos de viagem, em Sur l’eau, Maupassant
fala sobre a miséria dos escritores, sobre o fardo de ter visto demais:
C’est que je porte en moi cette seconde vue qui est en même temps la
force et toute la misère des écrivains. J’écris parce que je comprends
et je souffre de tout ce qui est, parce que je le connais trop et surtout
parce que sans le pouvoir goûter, je le regarde en moi-même, dans le
miroir de ma pensée. 237 (MAUPASSANT, 2013, p.125)

Na literatura, quando tratamos da palavra testemunho, a “verdade”, o “real” estaria
em maior evidência que a “mentira” ou a “ficção”. Mesmo que haja alguma possibilidade
de mentira, omissão ou invenção no testemunho, para que ele seja considerado legítimo,
deve haver o crédito máximo de verdade, deve ser considerado fruto genuíno da
237

É que eu carrego comigo esta segunda visão que é ao mesmo tempo a força e toda a miséria dos escritores. Eu escrevo porque eu
compreendo que eu sofro de tudo o que existe, porque eu o conheço demais e, sobretudo porque sem o poder de experimentar, eu o
vejo em mim mesmo, no espelho do meu pensamento.
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“realidade”. Seligmann-Silva (2013c) discorre sobre a relação do “real” com a “ficção”
no testemunho:
A tensão que habita a literatura na sua relação dupla com o “real” - de
afirmação e de negação - também se encontra no coração do
testemunho. Literatura e testemunho só existem no espaço entre as
palavras e as “coisas”: “o testemunho tem sempre parte com a
possibilidade ao menos da ficção, do perjúrio e da mentira, afirma
Derrida. Eliminada essa possibilidade, nenhum testemunho será
possível e, de todo modo, não terá mais o sentido do testemunho”.
(p.374)

Como afirma o estudioso, a possibilidade de ficção já descartaria o testemunho
legítimo. Se considerarmos o inverso, se tratarmos primeiramente da ficção, a “verdade”
e o “real” viriam em segundo plano, uma vez que a ficção não sugere necessariamente a
“verdade” e/ou o testemunho da “realidade”. No entanto, sabemos que a ficção também
pode ter a possibilidade de ser a representação do “real” ou o testemunho de um fato,
mesmo havendo outros fatores mais relevantes que o relato de determinado fato ou a
representação do “real”.
Segundo Seligmann-Silva (2013c), a literatura de testemunho reivindica a relação
com as ações e com o mundo extraliterário, no entanto, para o estudioso, “é o leitor que
cria a mensagem literária, a relação entre o texto e os fatos depende da leitura e, de resto,
também existem argumentos na literatura, e a imagem que ela abarca não é de modo
algum indiferente à “verdade”” (p.375). O que a literatura tem de diferencial é a questão
do simbólico, é pelo símbolo e por suas ligações com o real que o leitor vai decifrar a
mensagem literária.
Maupassant é antes ficção que testemunho, porém, como se sabe que o autor
participou da guerra e manifestou enorme aversão ao conflito, sua ficção tem a
possibilidade de testemunho, ainda que não tenha um “eu” característico desse tipo de
literatura. Como visto nos capítulos anteriores, seus contos denunciam as crueldades e a
atmosfera desumana que a guerra provoca. Ainda de acordo com Seligmann-Silva
(2013c):
A verdade é que esse limite entre a ficção e a “realidade” não pode ser
delimitado. E o testemunho justamente quer resgatar o que existe de
mais terrível no “real” para apresentá-lo. Mesmo que para isso ele
precise da literatura. (p.375)

Poderíamos dizer, portanto, que nosso escritor precisou da literatura para
conseguir lidar com as memórias que a guerra lhe trazia, para conseguir, de certa forma,
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reparar os danos que ela lhe causou. Ele parece dar o seu testemunho em uma atitude de
sublimação. A sublimação aqui tem o sentido que Freud (1996) lhe deu, trata-se de um
processo, de um impulso no qual a energia de algo tido como ruim e não aceito
socialmente passa a ser direcionado para outra atividade, algo aceito pela maioria.
Maupassant direciona as suas frustrações, suas memórias, muitas vezes intragáveis, para
a sua arte, para sua escrita, para a criação de contos com os quais ele possa se expressar
de uma tal maneira que a sociedade aceite.
Segundo Nakasu (2007) e seus estudos sobre Freud, a sublimação “é um
mecanismo de defesa contra as pulsões; deforma e modifica um conteúdo desagradável;
implica uma mudança de meta das pulsões sexuais em direção a metas elevadas; e
proporciona a força motriz de muitas conquistas culturais" (p.13). De acordo com a
estudiosa, para a psicanálise, originalmente, a sublimação seria um mecanismo de reação
“voltado para a eliminação de sensações de desprazer” (p.15) e um importante mecanismo
exigido pela psique para equilibrar as pulsões do indivíduo (p.16). Freud (1996) também
faz ligações entre a sublimação e a arte, muitas vezes, esse mecanismo “destina-se a
fornecer a energia para um grande número de nossas realizações culturais” (p.32).
O fato de Maupassant ter sido um soldado de guerra teve um grande impacto sobre
ele, como podemos ver em seus relatos de viagem, em Sur l’eau: “quand je songe
seulement à ce mot, la guerre, il me vient un effarement comme si l’on me parlait de
sorcellerie, d’inquisition, d’une chose lointaine, finie, abominable, monstrueuse, contre
nature” 238 (p.115). Poderíamos dizer, portanto, que na produção de seus contos de guerra
essa comparação com o mecanismo da sublimação de Freud é cabível. Apesar de o pai da
psicanálise tratar essa energia do indivíduo como exclusivamente proveniente de pulsões
sexuais, poderíamos, ainda sim, fazer uma comparação com a produção artística de
Maupassant, pois, a sublimação não deixa de ser um mecanismo, uma válvula de escape
que o indivíduo lança mão de forma inconsciente para conseguir lidar com os sentimentos
e com as sensações de não-prazer que tem dentro de si. No caso de um ex-soldado que
presenciou a guerra e todos os seus horrores, poderíamos dizer que os sentimentos que
lhe suscitam pulsões não seriam os mesmos que suscitam as pulsões sexuais, sendo estas,
fruto de toda uma vida, motivadas desde os períodos da infância que Freud teorizou. A
energia da qual fazemos referência teria surgido depois de o autor ter tido contato real
com a guerra.
238

Quando eu penso somente nessa palavra, guerra, vem a mim um sobressalto como se me falasse de feitiçaria, de inquisição, de uma
coisa distante, acabada, abominável, monstruosa, contra a natureza.
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Ainda no universo da psicanálise, Seligmann-Silva (2013a) propõe o termo “a
literatura do trauma”, uma produção literária ligada ao testemunho que ganha forças após
a segunda guerra mundial. De acordo com o estudioso, ele escolhe a palavra “trauma” e
faz lembrar que em grego ela significa “ferida”, pois, para Freud, a experiência traumática
é “aquela que não pode ser totalmente assimilada enquanto ocorre” (p.48); e, para ser
compreendida por aquele que sofreu o trauma, a ferida deveria ser tratada, cada caso um
caso, mas dentre as formas de tratamento, a catarse era uma delas. Para alcançar a catarse,
o meio era a livre expressão verbal do paciente. Segundo Silva Junior (1999):
na catarse psicoterapêutica concebida por Freud e Breuer, o essencial
era o retorno à consciência da lembrança recalcada, com a carga afetiva
que se lhe correspondia. Tal processo tinha a pretensão de ser
definitivo: uma vez expulso catarticamente, o mal estava erradicado
para sempre. [...] a cura era entendida enquanto extirpação deste “corpo
estranho”, enquanto expulsão do estrangeiro para fora e retorno da
interioridade do sujeito à sua uniformidade inicial. (p.40)

De acordo com Seligmann-Silva (2013a), na literatura do trauma “os exemplos de
eventos traumáticos são batalhas e acidentes” e “o testemunho seria a narração não tanto
desses fatos violentos, mas da resistência à compreensão dos mesmos” (p.48). O
testemunho seria então uma forma de mecanismo de defesa, uma forma de buscar a
catarse, de tratar a ferida, de assimilar as experiências de violência, de conseguir lidar
com a memória, com o trauma, com o “corpo estranho”. Como dito, a catarse só consegue
ser alcançada por meio da livre expressão, no entanto, no caso da literatura do trauma,
essa livre expressão não é oral, mas escrita. Por ser assim, o discurso passa por outros
sistemas de produção, a linguagem pode ser revisada e mais trabalhada, a vazão à poesia
pode ser maior, uma vez que a escrita não é inspiração, mas raciocínio e trabalho. O
processo criativo de um texto literário tem mecanismos diferentes da produção oral, da
fala, portanto, como a informação pode ser mais bem trabalhada, e a poesia também.
Seligmann-Silva (2013d) fala dessa necessidade de narrar, de tratar o trauma e o
próprio passado:
Relacionar o nosso passado histórico com o trauma implica tratar desse
passado de um modo mais complexo que o tradicional: ele passa a ser
visto não mais como um objeto do qual podemos simplesmente nos
apoderar e dominar, antes essa dominação é recíproca. O trabalho da
história e da memória deve levar em conta tanto a necessidade de se
“trabalhar” o passado, pois as nossas identidades dependem disso,
como também o quanto esse confronto com o passado é difícil. (p.77)
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De acordo com o estudioso (2013c), “apenas a passagem pela imaginação poderia
dar conta daquilo que escapa o conceito”, ou seja, é a partir da capacidade e da prática do
narrar, do contar, do criar e do recriar imagens relacionadas ao processo no qual o sujeito
esteve envolvido que ele conseguiria escapar das grades do conceito que teoriza o que ele
próprio viveu, que teoriza a guerra, o horror, os sofrimentos, etc. Seligmann-Silva
também afirma que: “a imaginação não deve ser confundida com a “imagem”: o que conta
é a capacidade de criar imagens, comparações e sobretudo de evocar o que não pode ser
diretamente apresentado e muito menos representado (p.380). Seligmann-Silva (2013a)
afirma que “a linguagem tenta cercar e dar limites àquilo que não foi submetido a uma
forma no ato da sua recepção” (p.48), como o trauma leva um tempo para ser assimilado,
as produções da literatura do trauma só surgirão algum tempo depois dos acontecimentos
e não imediatamente. Primo Levi escrevera seu primeiro livro em 1947, dois anos após
ser liberto do campo de concentração; Maupassant participou da guerra em 1870, e só
escreverá sobre as violências que presenciou depois de passados dez anos do conflito, a
partir de 1880.
Seligmann-Silva (2013a) ainda traz a noção freudiana de que o traumatizado pode
tanto esquecer, o que seria o recalque, como ele repete constantemente as cenas de
violência: “a história do trauma é a história de um choque violento, mas também de um
desencontro com o real” (p.49). Em busca desse reencontro com o real, da linguagem
com o “indizível”, temos a repetição do tema da guerra em mais de vinte contos de
Maupassant. O estudioso da literatura do trauma ainda afirma que é “a incapacidade de
simbolizar o choque” que “determina a repetição e a constante “posterioridade”, ou seja,
a volta après-coup da cena” (p.49).
Portanto, aquele que testemunha e quer testemunhar uma catástrofe também sofre
com a “irrepresentabilidade” dos fatos vividos, uma vez que não consegue achar palavras
para o “indizível”, como afirma Seligmann-Silva (2013a, p.51). E aqui entraria o poder
da literatura, o poder da poesia, como cita o autor: “só com a arte a intraduzibilidade pode
ser desafiada” ou a frase de Schlegel: “ali onde cessa a filosofia, a poesia tem de começar”
(p.47). De acordo com Seligmann-Silva (2005):
a literatura está na vanguarda da linguagem: ela nos ensina a jogar com
o simbólico, com as suas fraquezas e artimanhas. Ela é marcada pelo
"real" - e busca caminhos que levem a ele, procura estabelecer vasos
comunicantes com ele (p.74).
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Em vista disso, nada mais cabível que a ficção de Maupassant também poder ser
considerada uma forma de testemunho. Seligmann-Silva (2005) afirma que uma das
tarefas do testemunho “é a de tornar possível a “saída” de dentro do círculo de fogo que
fecha, na memória, a experiência” traumática (p.78). O autor se refere aos horrores da
Shoá, no entanto, as narrativas de Maupassant, seja em seus contos, crônicas ou relatos
de viagem, também nos parece ser uma “saída”, uma forma de buscar a catarse ou ainda,
como dito, uma forma de sublimação do desprazer que a memória da guerra e do
submundo em que vivera lhe causava.
O teórico fala do “teor testemunhal” que a obra literária tem por si só, mesmo não
tendo a finalidade de testemunhar algo, pois “na qualidade de produto do intelecto, seu
testemunho está inscrito na própria linguagem, no uso que faz dela, no modo como através
de uma intrincada tecedura ela amarra o "real", a imaginação, os conceitos e o simbólico”
(2005, p.76). A literatura em si, a verossimilhança que lhe é intrínseca, já carrega uma
espécie de testemunho da realidade: “toda literatura é testemunho” e como dito, além
dessa qualidade inata, a ficção da ficção, Maupassant ainda é um “sobrevivente”, ele é
uma testemunha.
Portanto, de acordo com o estudioso, o testemunho não é uma mera “transposição
imediata do real para a literatura”, uma vez que o “indizível” mal pode ser apresentado,
mas seria então um trabalho com a criação de imagens, com as palavras, com o texto.
Segundo o autor, testemunhar seria passar o “real”, o “sofrido” para a literatura por meio
de imagens e de comparações, trata-se, pois, da “passagem para o literário” (p.383).
Segundo o autor (2013a): “aquele que testemunha se relaciona de um modo excepcional
com a linguagem: ele desfaz os lacres da linguagem que tentavam encobrir o “indizível”
que a sustenta” (p.48).
Maupassant, ao escrever seus contos de guerra e deixar seu testemunho por escrito
se oporia à “musealização” do acontecimento, termo usado por Seligmann-Silva (2013a),
ou seja, dada a leitura dos contos, a memória se manteria viva, “o passado ativo no
presente” (p.57). O escritor seria a memória viva do conflito, seus contos conservam o
presente daqueles dias.
De acordo com Seligmann-Silva (2013b, p.390), Benjamin foi um dos maiores
estudiosos da História e de sua escritura, com ele: “a teoria da História, antes ligada à
ciência da História, passa a ser uma teoria da memória e assume os contornos de um
trabalho mais próximo do artesanal, no qual o “historiador” deixa as marcas digitais na
sua obra”. Tanto Primo Levi, Cynthia Ozick e Maupassant narram histórias de catástrofes,
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“reais” ou não, eles deixam suas digitais e não deixam de ser inspiradas no que viram,
ouviram e viveram.
Segundo Seligmann-Silva (2008), ainda não há um espaço pleno para o
testemunho, um local em que os silêncios e os fragmentos de memória sejam aceitos. O
estudioso afirma que o lugar mais propício para o acolhimento dessas histórias e desses
testemunhos provenientes de catástrofes históricas seriam a literatura e as artes, ainda que
não haja como acolher a todos, segundo o autor: “isto não implica, tampouco, que nós
não devamos nos abrir para os hieróglifos de memória que os artistas nos têm
apresentado” (p.78). Podemos aprender muito com isso.
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V) Considerações finais

Maupassant, mestre do conto, foi mestre também em testemunhar a guerra de 1870
sob uma forma que difere da usual. A crueldade do conflito, sua destruição congênita e
sua incoerência fazem parte do fio condutor de suas narrativas de guerra. O autor francês
é pessimista e não crê no homem, uma vez que, para ele, o homem é “une bête à peine
supérieure aux autres” 239, o homem é o lobo do próprio homem.
Saramago (2012) escreve que Maupassant era um: “criador de figuras humanas,
demasiadamente humanas” e na nossa posição de leitor, vemos o escritor “no meio delas
como um pastor que encaminha o seu rebanho insconsciente para a morte, enquanto lhes
cai contando histórias para distrair a jornada” (p.23).
Com isso, Maupassant traz para sua produção a ironia, o sarcasmo e o riso
desagradável no canto da boca, muitas vezes carregado de culpa e de agressividade. Sua
escrita também carrega traços da escola realista-naturalista, ele trabalha, pois, a
representação do real, suas histórias são miméticas, visto que a verossimilhança é sempre
bem construída nos textos a partir da coerente organização de suas instâncias. Suas
personagens são possíveis, sobretudo, pois estão inseridas em um pano de fundo histórico
e fazem parte de uma congruência ímpar dentro de cada narrativa.
Maupassant une a memória histórica da guerra com os fragmentos da sua própria
memória, e, apresenta um verdadeiro testemunho sobre o conflito, ainda que encoberto
pelo véu da ficção, ou melhor dizendo, ainda que desnudado pelas suas próprias criações.
De acordo com os estudos de Schimit e as leituras das cartas de Maupassant, “il a
simplement voulu donner... une note juste sur la guerre, observer une entière bonne foi...
dans l’appréciation des faits militaires, être non pas antipatriotique, mais simplement
vrai”
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(SCHIMIT, p.77). Podemos afirmar, portanto, que Maupassant teve certo

compromisso com a realidade e consigo mesmo: expôs um passado histórico e teve de
lidar com os fragmentos de sua memória, com o seu próprio passado.
Suas dores individuais, seus questionamentos apaixonados e suas considerações
fervorosas estão entremeadas nas vozes de suas narrativas, principalmente na voz de seus
narradores. Saramago (2012) afirma:
Em Maupassant deu-se o que se dá com todos os verdadeiros criadores:
a sua personalidade não se limitou a dar individualidade identificadora
239

um animal pouco superior aos outros
Ele simplesmente quis dar... uma nota justa sobre a guerra, observar uma total boa fé... na apreciação dos feitos militares, não ser
antipatriota, mas simplesmente verdadeiro.
240
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à obra, antes a invadiu toda, fez dela o vero retrato do homem.
Maupassant não pôde ser o observador frio, implacável do mundo em
que viveu. Essa seria talvez a posição ideal do sectário da escola, nunca
a atitude de um homem que profundamente sofreu na sua carne e no seu
espírito. (p.22)

Começamos este trabalho com os dizeres de Octavio Paz (1982): “A coincidência
entre história e poesia, entre palavra comum e palavra poética, é tão perfeita que não deixa
brecha alguma por onde escapar uma verdade que não seja histórica” (p.235) e com os
dizeres de Seligmann-Silva (2013a): “A literatura sempre tem um teor testemunhal”
(p.48). Portanto, podemos encerrar dizendo que Maupassant uniu a História e a palavra
poética, ofereceu seu testemunho da guerra franco-prussiana partindo de uma memória
histórica e de uma memória particular. Maupassant precisou da literatura para lidar com
os seus traumas, para sublimá-los: o autor deu vazão às suas ruínas de forma literária.
Como toda literatura é também testemunho e todo testemunho tem o crédito
máximo da verdade, chegamos à conclusão de que o testemunho de Maupassant é
legítimo. No entanto, ele é velado, se dá a partir do simbólico, a partir da ficção, não
podendo ser considerado de menor valor ou de menor importância. Logo, apresentamos,
pois, uma nova forma de ler os contos de guerra de Maupassant.
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