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“la voix d’ un solitaire apprentif de nature et de 
vérité” (Victor Hugo, Préface de Cromwell) 

 
“Jusqu’ à certain point, il serait même  possible de dessiner 

la constellation métaphorique de chaque auteur.”  
(Judith Schlanger, Les métaphores de l’organisme) 

 
0. Introdução 
 
 No último parágrafo do longo e famoso “ Prefácio” ao drama Crom well  
(1827), Vi ctor Hugo explicita u m traço relevante d a estratégia argu ment ativa 
emp regad a ao  longo de todo o t exto. Ele escl arece ali que, durante o seu  
percu rso reflexivo em defesa do drama romântico, não houve por part e dele o  
recu rso àquilo que chamaríamos hoje de “ argu mento de autoridad e”. Ou seja, 
em momento algu m, segundo suas p róprias p alavras, há o  apelo a “textos, 
citações ou autoridades” co m o intuito de opor resistência às vozes que ele sabi a 
contrári as à sua. E  acres centa que isso oco rreu  não  porque tais  recursos lhe 
faltassem, citando , para co mprovar a posse de u m estoque de “ armas ” dess e 
tipo, dois trechos significativos – u m de Aristóteles e outro de Boileau. Além de 
se ajustarem como u ma luva ao fortal ecimento de sua argu mentação - o que 
parece contradizer a afirmação anterior, tais trechos são extraídos exatament e 
dos pensadores caros aos d efensores d as idéias clássicas , seus adversários na 
grande polêmi ca que acirrou os âni mos intelectuais franceses  na p rimeira part e 
do século  XIX. Trata-se, co mo  se pode perceber, de uma armadilha discursiva 
construída pelos próp rios adversários, a despeito deles mes mos, e acionada 
habil mente por Hugo  para minar os argu mentos alheios. A este p ropósito, logo  
no início do texto, a menção a tais adversários co mo “ Golias clássicos” (o grifo  
é do auto r), já sug ere que h á u ma luta e que ela é desigual , desde que, é claro , 
essa metáfora de extração bíblica sej a lida co mo u ma alusão à superioridade da 
sua inteligência, enquanto escritor romântico , sobre a força dos clássicos, que 
até então g anhavam todas  as batalhas . 

                                                                         
1 As citações  extraídas das obras fran ces as fo ram t raduzid as por mi m. 
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 Mas o embat e não  pára aí − o  últi mo trecho  do parágrafo fin al ainda 
disfere u m derradeiro  golpe: 

 
Por esta simples amostrag em [r eferência aos trechos de Aristóteles e 
Boileau] vê-s e que o autor deste drama teri a podido, co mo  qualquer 
outro, se forti ficar de nomes próprios e se refugiar atrás das reputações . 
Mas ele quis deixar esse modo de argumentação para aquel es que o têm 
como invencível, universal e soberano. Ele, ao contrário, prefere razões  
a autoridades; sempre preferiu armas a brasõ es de armas . (Hugo , 
2002:21) 

 
 Como  se pode v er, o p refaci ador põ e em questão  esse “ modo de 
argu mentação ” porque não o considera “ invencível, universal e soberano”, 
demonstrando, aliás, que ele pode ser ven cido já que “ aniquilou” o oponente. O  
que me interessa, no entanto, é estudar um outro “modo de argu mentação” de 
Hugo, porventura tão ou mais eficiente quanto esse e, com certeza, não tão  
deliberad amente explicitado. Neste mesmo  trecho final, a alusão  à sua 
preferên cia por “ armas ” (em d etrimento dos “ brasões”) remete à estrat égia mais  
freqü ente nos parágrafos iniciais do texto, ou seja, o que chamo aqui de 
“imag ens bélicas”. 
 Convém lembrar, no entanto, que a historiografia literária info rma que 
este “Manifesto”, tido co mo a exp ressão mais vibrante da teoria do drama  
romântico, nad a mais é do que o resultado de u m processo, já que “ durante o 
pri meiro quarto do século XIX, as idéias nov as eram agitad as nas conv ersações , 
nos prefácios e nos artigos de jornais” (Lagarde & Michard, 1965:231). E qu e o  
conheci mento mais preciso de Shakespeare e dos dramatu rgos alemães já havia, 
na França, ampliado o gosto e fornecido argu mentos contra a trag édia clássica2. 
Ou seja, essa voz, que se diz solitária, é na verd ade part e de um coro , já bem 
afinado, que tenta ento ar u ma nova melodia.  
 
1. As i magens b élicas 
 

Nos pri meiros parágrafos do texto, Hugo faz uma série de considerações de 
ordem metalingüística que remet em, num to m profundamente irônico , às  
condições de produção de seu discurso. Se, por u m l ado, ele duvida da seri edade 
do interesse do público pelo drama prefaciado , já que este não conta nem co m o  
“veto da censura administrativa”, n em com “a honra de ter sido oficialment e 
rejeitado po r um co mitê de leitura in falível”, o que chamaria a atenção e 
despertaria o  interess e, po r outro, o Prefácio tamb ém não  deve atrair a at enção  
dos leitores, a qu em pouco i mportam as idéias ali desenvolvidas, nas quais o  
drama se apóia. Esses dois argu mentos cáusticos dão ensejo à produção das duas  

                                                                         
2 A esse respeito, é sempre citado o  ens aio Racin e et Shakespeare (1823/1825), d e  
Stendhal, considerado  o mais i mpo rtante dos escritos teóricos antes do famoso  
“Prefácio” (Cf. L agard e & Mi chard , 1965:231 ). 
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pri meiras imagens do texto que, por não serem d e natureza prop riamente b élica, 
só serão  comentadas a seguir.  

Sobre as notas e os prefácios, o autor diz qu e são às vezes u m “ meio  
cômodo de au mentar o peso de u m livro e de acentuar, ao menos na ap arên cia, a 
i mportân cia d e u m trabalho ”, criando as  condiçõ es –  co m esse d esvend amento  
de u m gesto hipócrita - para a fo rmul ação  da primei ra i mag em bélica, sob a 
forma de u ma co mp aração: “ trata-se de u ma tática semelhante à daqueles  
generais de exército que, para tornar mais i mpon ente a sua frente de batalha, 
colocam em linha até as suas b agagens ”. É, pois, u m t ática desprezível, s em 
“poder de fogo”, dig amos  assi m, e qu e só  se vale da aparên cia. No  mes mo  
parág rafo , aludindo ao “combate” dos críticos contra o prefácio e o dos eruditos  
contra as notas, ele imerge por compl eto no mundo das imagens de forma a criar 
u m continuum met afórico do qual parece não qu erer mais sair: “pode acontecer 
que a própria obra lhes escap e [aos críticos e aos eruditos] e passe intacta 
através de seus fogos cruzados, como u m exército que se livra de u m mau passo  
entre dois co mbat es de vanguardas e retaguardas”. O tom de desp rezo, como s e 
vê, persiste, só que agora ele aparece na alusão ao fato de que o que import a 
real mente não é dis cutido. A propósito do efeito maléfico  de prefácios “ fran cos  
e ingênuos”, ele adverte: “ Longe de lhe serem [para o seu autor] bons e fiéis  
escudos, eles acabam funcionando co mo esses costu mes  estranhos que, 
assinalando na batalha o soldado que os está usando, lhe disferem todos os  
golpes e não são capazes de resistir a nenhu m”. E, por fi m, ele decide se afastar 
dessa luta desprezível, invocando agora a prática do duelo e o  episódio bíblico  
de D avi e Golias p ara d efinir a sua posição n a polêmica: 
 

Na verd ade, v ários dos principais camp eões das “ sadias doutrinas literárias ” 
lhe deram a honra de lhe atirar a luva, mesmo em sua pro funda obscurid ade, 
nele, simples e i mp erceptível espectador desta cu riosa batalha. Ele n ão será 
tolo a ponto de aceitar o duelo. Eis, nas páginas que seguem, as observações  
que ele poderia lhes opor; eis a sua funda e a sua ped ra; outros, se quiseram,  
podem jogá-las  na cabeça dos Golias  clássicos. 

 
2. As i magens o rgânicas 
 

Um out ro tipo de imagem sustent a toda a refl exão  posterior, qu e incide 
sobre os fundamentos filosófi cos da defesa do d rama ro mântico. Trat a-se das  
i magens org ânicas, que se v alem da idéia d e organismo característica do  
pensamento contempo râneo a Hugo , co mo referên cia à concepção de soci edade 
então do min ante. Ela é tida como u m organis mo qu e tem u ma evolu ção  
determinada, que nas ce, cresce e perece e que supõe a noção de sistema para 
explicar o seu funcionamento – se há alguma alteração em parte d ele, o todo é 
necessariament e afetado3. A esse respeito, Judith Schlang er, em s eu Les  
                                                                         
3 No texto  hugoano  essa noção d e sistema ap arece sob a seguinte afi rmação: “ e  
como  uma condição a mais no ser modi fica o  ser inteiro, eis uma fo rma  
nova que se desenvolv e na arte.” 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 466-471, 2004. [ 468 / 471 ]



métaphores de l’organisme (1971), faz u m interess ante estudo filosófi co sobre o  
papel analógico-retórico des emp enhado  por essa idéia de org anis mo, di fundida 
no fi m do século XVIII e no curso do século XIX, do qual eu citaria, dentre 
muitos outros, o s eguinte trecho: 

 
Nós gostaríamos d e co mp reender o su cesso da linguag em do o rganis mo  
político e social como u m caso p articular e particularment e notável de 
valorização analógica. Quando a idéia mesma de organismo é 
supervalorizada, todos os enunci ados que se ligam a ela ou invocam a sua 
caução participam deste mes mo qu adro geral d e valori zação e o  
reali mentam. (Schl anger, 1971:27) 
 
E tais enunciados, segundo a mes ma auto ra, têm u m caráter purament e 

retórico, isto é, vis am persuadir e convencer mais do que p rovar, e ganh ar a 
adesão mais do que estabelecer o saber. É justamente isso o que acontece no  
famoso texto hugoano. Quando l emos , a propósito do  pouco interesse dos  
leitores pelas idéias d esenvolvidas nos prefácios, que “ quando comemos o fruto  
da árvore, n ão p ensamos em sua raiz”, estamos  diante da primeira metáfora 
orgânica do t exto. Ela se v ale de u ma an alogia, co m função pu rament e retóri ca, 
entre um processo de assi milação “orgânica” e um pro cesso de assi mil ação  
intelectual em que, de u m lado , o fruto comido é tido co mo an álogo à obra lida 
e, d e outro , a raiz vem simbolizar as idéi as que estruturam essa mes ma ob ra. 

Assi m, no desenvolvi mento de sua refl exão , há u m tecido met afórico que 
vai se formando pouco a pouco e que con fere ao texto u m poder retórico  
surpreend ente, con figurando a fund a e a p edra desse Davi-Hugo que entra na 
batalha co m armas de outro  tipo. Trata-se de uma visão  da realidade a estudar 
como u m organis mo real, uma espéci e de cos movisão teleológica que vê a 
história humana sob u ma ótica evolutiva, co mportando  as fas es sucessivas  
inerentes a qu alquer p rocesso orgânico da natureza. Eis alguns trechos sobre 
como  ela se mani fest a, recolhidos aleatoriament e a título de ilustração: 

 
O gênero hu mano em seu conjunto cresceu, se desenvolv eu, amadureceu  
como qu alquer u m de nós . Ele foi cri ança, el e foi ho mem; assisti mos agora 
à sua imponente velhice. ( ...) Pouco  a pouco, no  entanto , esta adolescênci a 
do mundo se vai. ( ...) À vi rgindade da primei ra era suced eu a castidade da 
segunda. (...) Nad a vem sem raiz: a segunda épo ca est á em germe na 
pri meira. (...) este germe da co média, recolhido pel a mus a moderna, teve 
que crescer e se ampliar ao ser transportado p ara um terreno mais p ropício  
que o paganis mo e a epopéia.( ...) Tais são, então , e nós nos limitamos aqui a 
acentuar um resultado, as diversas fisionomi as do pensamento nas  
diferent es eras do ho mem e da sociedade. Eis suas três faces , a da 
juventude, a d a virilidad e e a da velhice.” 
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3. As outras  imagens 
 

Há muitas outras i mag ens de que s e val e Hugo p ara persu adir o s eu leitor, 
levando-o à constatação d e qu e a densidade met afóri ca do  texto é mes mo algo  
surpreend ente. U ma das últi mas é a que se in cu mbe d a defes a do grande 
dramaturgo inglês, eleito como modelar pelos românticos, contra os ataques  
rigorosos dos clássicos. Trata-se d a metáfo ra do Shak espeare-carvalho , 
i mponente na sua g rand eza contraditória: 

 
O carvalho, esta árvore gigante que comparáv amos há pou co a Sh akespeare 
e que tem mais de uma an alogia co m ele, o carv alho tem o porte bizarro , os  
ramos nodosos, a folhagem so mbria, a cas ca áspera e rude; mas el e é o  
carv alho. E é por tudo isso que é o carv alho. Logo , se vocês querem um 
caule liso, ramos retos, folhas acetinadas, dirijam-s e à pálida bétula, ao  
sabugueiro oco, ao salguei ro chorão , mas deixem em paz o grande carvalho . 
Não lapid em quem lh es dá sombra. 
 

4. Conclusão:  
 

Desse modo , o Prefácio-mani festo, além de ser o texto amplamente citado  
como o marco  da revolução literária empreendida pelo Romantis mo , onde s e 
pode entrev er a defesa de princípios distintos daqueles prezados pelo  
Classicis mo – e aqui eu lemb ro, ent re outros, a mistura dos gên eros trágico e 
cômico, com sua conseqü ente valorização do grotesco, e o questionamento da 
regra das du as unidades – , pode ser lido também pelo vi és da teia de metáforas  
que o sustentam. Ele é, portanto, e ao mes mo tempo , o espaço beligerante no  
qual as armas  são de n atureza purament e retórica e a ampla defesa do  adv ento  
de u ma nov a era artística, fundament ada n a concepção da história co mo  um 
processo evolutivo contínuo, no qual as mudanças e as ad aptaçõ es são u ma 
constante. 
 A esse respeito, convém lembrar novamente as palav ras de Hugo que 
demonstram essa consciên cia d a perspectiva histórica: 
 

Estes argu mentos s ão sólidos [ele se refere aqui  ao argumento de que 
os antigos já misturavam a tragédia e a comédia ], sem dúvid a, e 
sobretudo de u ma rara novidade. Mas nosso papel não é o de responder 
a eles. Nós não construí mos sistemas aqui, e Deus nos livre dos 
sistemas. Nós constat amos um fato. So mos historiador e não  crítico . 
Que este fato ag rade ou d esag rade, pouco i mporta! Ele é. Voltemos , 
então, e tentemos fazer ver qu e é d a fecunda uni ão do tipo grotesco ao  
tipo sublime que nasce o gênio mod erno, tão complexo , tão vari ado em 
suas formas, tão inesgotável em suas criações, e b em oposto nest e 
sentido à uni forme si mplicidad e do gênio antigo; mostremos que é daí  
que é preciso partir para estab elecer a di feren ça radical e real das duas  
literaturas.  
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RESUMO: Este trabalho pretende expor a análise das imagens (metáforas, 
comparações , metonímias) criadas no famoso “Prefá cio” a Cromwell, de 
Victor Hugo, de maneira a comprovar a sua eficácia persuasiva e/ou a força de 
sua vinculação  cultural, histórica e histórico-literária. 
 
PALAVRAS-CHA VE: imagens ; argum entação; Victor Hugo ; Romantismo . 
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