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II.2 A FRAGRÂNCIA DO HORROR 
Baudelaire e o grotesco absoluto 
 

      A beleza clássica, como Baudelaire a descreve em La Beauté, 1857, é a Medusa 

que paralisa o artista com os seus dois olhos de “espelhos puros”1 sendo a sua 

intangibilidade a expressão do insuperável hiato entre o ideal e o real. O belo, nesse 

sentido, é um “sonho de pedra”2 que apenas devolve o olhar empedernido sendo que 

“o estudo do belo é um duelo no qual o artista grita de horror antes de ser vencido”3. 

Neste contexto, a imperfeição do feio, para Baudelaire, é a sombra do belo que é 

apenas acessível pela sua reconstituição, através da imaginação, na mente do 

observador. O feio é o que, pela negativa, pode evocar o belo que nunca pode ser 

dito. 

      O livro de poemas As flores do mal foi publicado em 1857 e, depois de ter sido 

alvo de um processo criminal por atentado à moral, foi reelaborado e reeditado em 

1861 sem os seis poemas incriminados e acrescentado com trinta e cinco novas 

peças. No processo, realizado em Agosto do mesmo ano da publicação do livro, 

Baudelaire é acusado de “tudo pintar, tudo meter a nu, remexendo na natureza 

humana nos seus recantos mais íntimos”, “exagerando”, sobretudo, o seu “lado feio”4 . 

O seu argumento de defesa foi ter mostrado o imoral, o feio e o mal com a intenção de 

provocar repulsa por eles, tendo, nesse sentido, tentado representar “l´agitation de 

l´esprit dans le mal”, declarando estar orgulhoso “d´avoir produit un livre qui ne respire 

que la terreur et l´horreur du Mal5. 

      De qualquer modo, neste livro, Baudelaire propõe-se, ao contrário dos outros 

“poetas ilustres que tinham à muito dividido entre si as províncias mais floridas do 

domínio poético”, “extrair a beleza do mal”6. O conflito interior percorre a obra: “Há em 

todo o homem, a toda a hora, duas postulações simultâneas, uma para Deus, a outra 

para Satanás. A invocação de Deus ou espiritualidade é um desejo de subir de 

degrau; a de Satanás ou animalidade é uma alegria de descer”7. A trágica dualidade 

do poeta é simbolizada por Baudelaire pela figura do Albatroz de asas pesadas: “ce 

                                                
1C. Baudelaire, Œuvres Complètes, Paris, gallimard, 1976, vol. III, La beauté (1857), pp. 90/91. 
2C. Baudelaire, op. cit., pp. 90/91. 
3C. Baudelaire, op. cit, pp. 123-124 
4 S. Keine, Zur Ästhetik des hässlichen von Sade bis Pasolini, Stuttgart, 1997, p. 79. 
5C. Baudelaire, Correspondance, Carta a Achille Fould, cerca de 20 de Julho de 1857, Paris, 
Gallimard, 1966, p. 417. 
6C. Baudelaire, Œuvres Complètes, vol. I, p. 181. 
7 AA. VV., XIXe siècle, Paris, Bordas, 2003, “Il y a dans tout homme, à toute heure, deux 
postulations simultanées, l´une vers Dieu, l´autre vers Satan. L´invocation vers Dieu ou 
spiritualité est un désir de monter un grade; celle de Satan ou animalité est une joie de 
descendre”, p. 430. 
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voyageur ailé, comme il est gauche et veule!/ Lui, naguère si beau, qu´il est comique et 

laid![…] Le poète est semblable au prince des nuées […] Ses ailes de géant 

l´empêchent de marcher”8. 

      Semi-anjo e semi-besta, o poeta é condenado à solidão e ao estranhamento do 

mundo. Esta cisão entre a vertigem do azul e a vertigem do inferno é a raiz das Flores 

do mal. Depois de apelar à poesia e ao amor, na primeira parte intitulada Spleen et 

ideal, Baudelaire tenta em vão mergulhar no espectáculo mundano para matar o tédio 

e saciar a sede do novo9, entregando-se, por fim, à mística negra: “ó Satanás, tem 

piedade da minha longa miséria!”10. A inutilidade da busca leva-o a descer “au fond de 

l´inconnu pour trouver du nouveau”11, abraçando a escura morte, a “rainha da noite”. O 

tédio é, entre todos os males, o mais feio: 

 
“C´est le diable qui tient les fils qui nous remuent! 
Aux objets répugnants nous trouvons des appas; 
Chaque jour vers l´Enfer nous descendons d´un pas, 
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent […] 
Dans nos cerveaux ribote un peuple de démons […] 
Mais parmis […] 
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, […] 
Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde” […] 
C´est l´Ennui!”12 

       

    Tudo é válido desde que liberte o poeta das insuportáveis correntes do tédio: para 

não padecer deste mal, o poeta aceita juntar-se à beleza satânica, a qual louva num 

hino em 1860. A beleza do olhar “infernal divino”, filha de Deus e do Diabo, traz no seu  

colar a jóia, de todas, a “não menos encantadora”, o horror: 

 
Tu marche sur des morts, Beauté, dont tu te moques; 
De tes bijoux, l´Horreur n´est pas le moins charmant, 
Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques, 
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. […] 
 
Que tu viennes du ciel ou de l´enfer, qu´importe,  
Ô Beauté! Monstre énorme, effrayant, ingénu! 

                                                
8 AA. VV., XIXe siècle, “Este viajante alado como é desajeitado e frouxo!/Tão belo, como ele, 
outrora era, como é agora cómico e feio/O poeta é semelhante ao príncipe das nuvens /As 
suas asas de gigante impedem-no de andar”, p. 452. 
9C. Baudelaire, Œuvres Complètes, Paris, 1976,Tableaux Parisiens e nos Paraísos artificiais, 
pp. 446-448. 
10 AA. VV.,, XIXe siècle,,  “Ô Satan, rends  pitié de ma longue misère!”, p. 452. 
11C. Baudelaire, op. cit., “Ao fundo do desconhecido para encontrar algo de novo”, VI, La Mort, 
p. 452. 
12C. Baudelaire, op. cit., “É o diabo que segura os fios que nos movem! /Nos objectos mais 
repugnantes encontramos alimento/ Descemos um pouco mais para o Inferno a cada 
momento/ Sem horror, através das sombras mal odorosas /No nosso cérebro fervilha um povo 
de demónios. /Mas entre os monstros lacerantes, gritantes, grunhidores, rastejantes, /Há um 
mais feio, mais malévolo, mais imundo! /É o Tédio!”, I, 5 e I, 6. 
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Si ton oeil, ton souris, ton pied, m´ouvrent la porte 
D´un Infini que j´aime et n´ai jamais connu? 
 
De Satan ou de Dieu, qu´importe? Ange ou Sirène, 
Qu´importe, si tu rends, – fée aux yeux de velours, 
 Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine! – 
L´univers moins hideux et les instants moins lourds? 13 

 

    No entanto, há que distinguir tédio, o ennui, como Baudelaire o entende, do 

superficial aborrecimento. O ennui a que Baudelaire se refere é uma profunda e 

inquieta insatisfação, enquanto o aborrecimento apenas pede a distracção. É, no 

fundo, a confusão entre estes dois estados de alma que dá azo às críticas feitas na 

época a Baudelaire de tentar impressionar o público com os efeitos fáceis do horrível e 

abjecto”14 , confundindo, deste modo, o abjecto da representação com a 

representação do abjecto. Baudelaire desprezava uma fantasia licenciosa derivada do 

arbitrário, dominada pelo acaso e pela confusão: a imaginação sem profundidade que, 

para o poeta, era um “sinal de alma pequena”15. A redundância dos efeitos violentos 

não tinha, segundo ele, a capacidade de despertar a imaginação nem de criar o belo, 

acessível apenas por evocação oblíqua. Daí Baudelaire ter-se distanciado, após 1830, 

da escola romântica quando este tipo de efeitos aumentou nas obras dos românticos. 

      A Beleza, para Baudelaire, tinha sempre uma ponta de infelicidade16, mas esta era 

um mal existencial e não superficial. O fim último da arte não era estimular os sentidos 

através do choque permanente, o que apenas satura, mas o lamento, a descida aos 

infernos, pois, apenas é possível falar do belo pelo seu negativo. Esta forma 

melancólica de ennui, que nasce da incerteza existencial, é a que Baudelaire encontra 

representada nos quadros de Delacroix que defendeu incansavelmente contra todos 

os críticos. Na introdução de uma palestra sobre Delacroix, em Bruxelas, Maio de 

1864, Baudelaire caracteriza os dois elementos principais da obra do pintor 

designando-os de molochisme – sinónimo de neronismo e melancolia: “É [uma…] 

                                                
13C. Baudelaire, Œuvres Complètes,“Caminhas sobre os mortos, Beleza, que te são 
indiferentes/ Dos teus adornos, o horror não é o menos encantador/ E o assassínio, entre os 
teus mais caros berloques luzentes/ Dança sobre o teu ventre amorosamente orgulhoso// Que 
venha do céu, ou do inferno, que importa!/ Ó beleza! Monstro enorme, ingénuo, assustador/ Se 
o teu olho, o teu sorriso, o teu pé, me abrem a porta/ De um infinito, que nunca conheci e que 
amo?// De Satanás ou de Deus, que importa? Anjo ou sereia / Que importa, se tu tornas, – fada 
de olhos de veludo / Ritmo, perfume luar, ó minha única rainha! – / O universo menos hediondo 
e os instantes menos pesados?”, Hymme à la Beauté, vol. III, pp. 90/91.  
14 A este respeito ver Ines Janet Engelmann, Hässlich? Eine Diskussion über bildende Kunst 
und Literatur von Anfang des neuzehnJahrhunderts bis zum begin des zwanzigsten 
Jahrhunderts, 2003, p. 30. 
15C. Baudelaire, op. cit., Salon de 1859, p. 136. 
16C. Baudelaire, op. cit., Journaux intimes, “Je ne conçois guère un  type de beauté oú il n´y ait 
du Malheur” - “não concebo, de modo nenhum, um tipo de Beleza onde não haja infelicidade”, 
p. 560. 
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melancolia singular e obstinada que se exala de todas as suas obras e que se exprime 

pela escolha dos seus temas, pela expressão das figuras, pelo gesto e pelo estilo da 

cor […] Ao contemplar a série dos seus quadros, dir-se-ia que se assiste à celebração 

de algum mistério doloroso […] A moralidade das suas obras […] traz […] um carácter 

moloquista visível. Tudo, na sua obra, não é mais do que desolação, massacres, 

incêndios: tudo dá o seu testemunho contra a eterna e incorrigível barbaria do homem. 

As cidades incendiadas e fumegantes, as vítimas estranguladas, as mulheres 

violadas, as próprias crianças lançadas sob as patas dos cavalos ou sob o punhal das 

mães delirantes” 17. O quadro La mort de Sardanapale, 1827, foi o escândalo do Salon 

de Paris de 1827/8. Quando o prazer na contemplação do horror, representado por 

Nero que mandou incendiar Roma para seu prazer estético, começou a ganhar terreno 

em relação à melancolia, nasceu o neronismo que levou ao decréscimo do fascínio 

pelo belo clássico. 

      Nas notícias sobre a planeada biografia Mon coeur nu, de Baudelaire, em 1856, o 

poeta reflecte sobre a possibilidade de Deus se negar a si mesmo através do processo 

de criação, dissolvendo o Uno a favor da Díade. A plausibilidade da criação divina ser 

a destruição primordial do Uno em estilhaços, dando assim origem à vida, torna a 

religiosidade de Baudelaire coerente com a crença de que não apenas o Homem, mas 

também “toda a natureza participa no pecado original”18, isto é, que todo o ser é 

determinado pelas características antípodas do espírito puro, pela animalidade e pelo 

mal. Esta crença na universalidade do mal, que Baudelaire encontrou confirmada nos 

seus mestres Edgar Allan Pöe e Joseph Comte de Maistre e que encontra a sua forma 

mais pura em Sade, está implícita na concepção da “doutrina artificial” que reprime as 

leis naturais e ensina ao Homem o que é originalmente bom19. 

      Neste sentido, “a natureza é feia”, como escreveu Baudelaire no seu Salon 1859, 

criticando a sua representação pelos realistas. Enquanto animalidade, a natureza 

determina o Homem, condenando o artista a representar apenas a pluralidade em 

lugar da unidade perdida. Dado que Baudelaire, apesar de tudo, aspirava à 

redescoberta do belo, da unidade através da imaginação, tudo o que participa na 

“rainha das faculdades”, a imaginação, adquire um carácter espiritual elevando-se 

acima da realidade material, razão pela qual Baudelaire prefere “as monstruosidades 

da […] fantasia às trivialidades existentes”20. Essa faculdade “quase divina” abre, na 

ausência da animalidade, a possibilidade da associação de formas de analogia 

                                                
17C. Baudelaire, Œuvres Complètes, vol. II, p. 595 e 760. 
18C. Baudelaire, op. cit., Lettre à Alphonse Toussenel, 21. 01. 1856., vol. V, p. 9. 
19 Ver Hygiène, cerca de 1862 e Lettre à Alphonse Toussenel, 21. 01. 1856, in, C. Baudelaire, 
Œuvres Complètes, p. 94. 
20C. Baudelaire, Œuvres Complètes, Salon de 1859, p. 140. 
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flexíveis através das quais se pode reconquistar a unidade original e ultrapassar a 

pluralidade do mundo terreno. Neste sentido, o ideal é apenas concebível como 

símbolo em negativo, através da negação imaginária do mundo material. Ao infinito 

das formas imanentes corresponde o vazio da transcendência. Neste contexto, o belo 

e o feio perdem importância sendo ambos igualmente fragmentos do divino: o Mal 

pode estar tanto a favor do Bem como o feio, do belo. Em todas as obras “fica sempre 

um hiato” que tem de ser preenchido pela imaginação para que se ache o “belo puro 

desinteressado”21. 

      O artista verdadeiro, o que ama o belo, sabe, quando se lhe apresenta “um objecto 

grotesco ou feio”, “extrair uma beleza misteriosa”22. A imaginação cria a forma poética 

que envolve o objecto metamorfoseando-o, como a forma alexandrina em sonetos 

transforma em ouro a lama dos seus poemas: “Tu [Paris] deste-me a tua lama e eu fiz 

dela ouro”23. O poeta, como o recolector de lixo, recolhe o seu material dos 

desperdícios da cidade, metamorfoseando-os através de um processo alquímico, no 

belo artístico: também o poeta, no seu caminho solitário pelas ruas da cidade, escolhe 

a actividade do recolector de desperdícios, separando e juntando, aprendendo a ler a 

sina nos restos. Segundo a concepção baudelariana, o artista é aquele que extrai o 

belo artístico da lama que Platão considerava a essência do feio. 

 

                                                
21C. Baudelaire, op. cit., A arte filosófica, (1858-1860), vol. V, p. 260. 
22C. Baudelaire, op. cit., Reflexões sobre alguns dos meus contemporâneos. Théophile Gautier 
(1861), pp. 160-164. 
23C. Baudelaire, op. cit.,  vol. I, “Tu [Paris] m´as donné ta boue et j´en ai fait de l´or”, p. 92. 


