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            Marcel Proust e a decoração de interiores 
mobiliário   e   objetos de adorno na vida pessoal do autor  e  em  

sua  obra  literária   À procura do tempo perdido 

                                                                                                           arq. Eudes Campos 

 
A celebração dos cem anos de publicação do primeiro volume da obra, Le coté de chez Swann, 

ocorrida no ano de 2013, encorajou o Autor a redigir este pequeno e despretensioso estudo. 

 

 

Introdução 

  
                     

 arcel Proust (1871-1922), genial escritor francês, destaca-se  no 

âmbito da literatura mundial,  dentre outras peculiaridades, por  

ter   lançado mão das artes – pintura e música, principalmente – 

como recurso estilístico empregado para melhor elucidar aspectos de sua obra À 

procura do tempo perdido (c.1909-1922). 

                         Nutrindo profundo amor pela pintura e pela música, o autor, segundo 

André Maurois (1995, p.161), tinha como um dos métodos favoritos evocar o real por 

meio da dissecação de obras de arte. ”Ele próprio não era pintor nem músico, mas a 

pintura e a música lhe davam muito prazer”. Esse amor fica evidente não só na 

construção ficcional de notáveis figuras como o pintor Elstir e o compositor Vinteuil, 

como também mediante a elaboração de vigorosas metáforas, ora cheias de imagens 

visuais ora plenas de sensações sonoras, que perpassam a obra, nas quais o romancista 

se serve de ambas as modalidades de arte como meios de expressão na busca de atingir 

“a essência das coisas, dos sentimentos e dos personagens”. 

                      A crítica literária já fez verter caudalosos rios de tinta ao abordar esse 

aspecto fundamental da Recherche, bastando citar aqui o livro relativamente recente 

denominado Paintings in Proust: a visual companion to In Search of Lost Time (2008), da 

autoria de Eric Karpeles, em que o pintor norte-americano se dedicou a reunir as 

imagens de centenas de obras pictóricas citadas por Proust ao longo de seu vasto 

romance.  

   M 
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                      Quanto à relevância da música na aludida obra-prima, esse assunto também 

tem sido abordado de maneira recorrente em um sem número de estudos. Ao que 

parece, Proust apurou seu gosto musical a partir da frequentação do salão dos Príncipes 

de Polignac, onde o marido aristocrata (Edmond de Polignac, 1834-1901), compositor 

de musica erudita, patrocinava conjuntamente com a princesa (grande melômana de 

origem judaica, Winneretta née Singer, 1865-1943) a execução de peças compostas por 

vários músicos de vanguarda. Dentre os importantes compositores citados na 

Recherche, encontram-se Beethoven (1770-1827), Chopin (1810-1849), Wagner (1813-

1883), Franck (1822-1890), Lalo (1823-1892), Fauré (1845-1924), Debussy (1862-1918), 

Ravel (1875-1937) e Stravinsky (1882-1971), este último revelado ao Ocidente pelos 

famosos Balés Russos (1909-1921).  

                      Outras manifestações artísticas referidas na obra-prima de Proust se 

tornaram igualmente objeto de pesquisa por parte da crítica, entre elas, a arquitetura. 

A partir da leitura dos livros de John Ruskin (1819-1900), e do estudo tornado clássico 

L’Art religieux du XIIIe siècle en France de Emile Mâle (1862-1954), publicado em 1898, o 

escritor não só aprendeu a admirar relevantes pintores italianos da Primeira 

Renascença, tais como Giotto (1266/67-1337), Fra Angelico (1395-1455), Masaccio 

(1401-1428), Mantegna (1431-1506) e Botticelli (1445-1510) (MAUROIS,1995, p. 162), 

assim como passou a reverenciar  as catedrais medievais francesas, com as quais se pôs 

a comparar sua imensa e intrincada obra, onde os  temas abordados, de início tão 

distantes uns dos outros e até mesmo contrastantes entre si, vão, à medida que a obra 

avança, revelando aos poucos   a estrutura simétrica do gigantesco monumento 

literário. C0nforme o romance ganha corpo, os temas se entrelaçam e convergem para 

um ponto de remate, tal qual, num templo gótico, as linhas arquitetônicas externas 

confluem para o topo da flecha instalada no alto do campanário erguido no cruzamento 

da nave principal com o transepto. 

As artes decorativas, da mesma forma, foram muitas vezes citadas em 

diferentes pontos da Recherche: vitrais, tapeçarias, vasos de Emile Gallé (1846-1904), 

bibelôs de porcelana de Saxe (Meissen), cachepôs, pratos e travessas de porcelana 

chinesa, cloasonados japoneses, bonsais, artigos de luxo da Casa Cartier, etc. Até belos 

vestidos e robes de chambre executados por Mariano Fortuny (1871-1949) serviram para 

que o romancista francês, que se extasiava diante da beleza onde quer que ela se 
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manifestasse, estabelecesse relação  entre cada um desses sofisticados objetos e 

determinados personagens, entre eles o próprio Narrador. 

 

Proust e os móveis, em sua vida pessoal 

Um quarto de província ocupado na infância 

 

Em 1905, encontrava-se Proust às voltas com a tradução para o francês de 

um dos livros de John Ruskin, Sésamo e os lírios (1865). Desde alguns anos passara a 

comungar com a teoria estética desse inglês, havendo por isso decidido divulgá-la em 

seu próprio país. Para a tradução que preparava redigiu então famoso prefácio (Sur la 

lecture), em que adotou, surpreendemente, posição contrária à defendida pelo autor 

britânico, demonstrando que já começava a discordar das ideias que até aquele 

momento tanto admirara.  

A primeira parte do prefácio evoca os dias da infância passados com o livro 

preferido durante as férias em Illiers, na casa dos tios Amiot. Em vez de examinar o 

conteúdo dos livros de sua meninice, decide discorrer sobre os ambientes internos e 

externos em que ocorriam essas leituras. Os livros da infância, segundo Proust, não têm 

na verdade qualquer importância enquanto obras de literatura, mas são essenciais para 

a vida dos leitores na medida em que evocam nostalgicamente os lugares onde essas 

leituras transcorreram. Em seu caso pessoal, num parque (Pré-Catalan) nas 

proximidades da aldeia em que passava as férias, construído por seu tio Amiot, na sala 

de jantar da casa desse mesmo tio, de manhã à espera do almoço, ou no quarto em que 

então se acomodava, à tarde, durante a sesta de seus pais. 

 O estilo literário presente nesse trecho do prefácio antecipa de modo 

magistral o adotado pelo escritor em sua Recherche. São páginas de incomparável 

beleza, em que, em longos parágrafos, que se lhe tornariam característicos, são 

passados em revista os objetos dispostos nos diferentes cômodos, sendo descritos 

como que dotados de vida e movimento, assumindo atitudes ora pró ora contra as 

leituras do Proust menino, que na época devia contar uns nove anos de idade. 

Na sala de jantar de Illiers tinha o pequeno leitor por companheiros ”muito 
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respeitosos com a leitura” os pratos pintados pendurados na parede, o calend|rio cuja 

folha da véspera tinha sido havia pouco arrancada, o relógio e o fogo aceso na lareira, 

que falavam sem pedir que lhes respondessem e cujas doces propostas vazias de 

sentido não vinham, como a fala dos humanos, substituir o sentido das palavras que se 

liam. Em contrapartida, no jardim a bomba d’|gua emitia de tempos em tempos ruídos 

incômodos que faziam com que o jovem leitor levantasse os olhos para espiá-la pela 

janela. A cozinheira, por sua vez, vinha infelizmente com antecedência pôr a mesa, mas 

não o fazia em silêncio. Sentia-se na obrigação de se mostrar gentil e perturbar a leitura 

com amabilidades desnecessárias que só desconcentravam o menino. Logo os 

familiares retornariam do passeio pelas redondezas e a leitura teria de ser então 

definitivamente interrompida em razão da ordem paterna para que fechasse o livro e se 

sentasse à mesa. 

Depois do arrastado almoço, corria o jovem para o quarto durante a sesta 

familiar. Lá poderia continuar a ler, sossegado, o livro preferido. Mas, então encontrava 

o aposento entulhado de objetos que não só não lhe eram úteis, como tornavam 

extremamente difícil o uso dos que serviam para alguma coisa. 

Altas cortinas brancas escondiam dos olhares o leito, juncado de colchas, 

fronhas e cobre-pés rebordados, que era preciso a cada noite retirar e colocar sobre 

uma poltrona. A cômoda ao lado era coberta com uma grande toalha de guipura cujas 

franjas impediam o movimento das gavetas. Cada vez que o menino tentava abri-las, os 

objetos dispostos sobre o móvel caíam todos com os solavancos, enquanto ele mesmo 

tropeçava na mobília próxima e acabava caindo também.  

As triplas cortinas da janela enroscavam-se umas nas outras e ao mesmo 

tempo prendiam-se nas juntas, impedindo o movimento de abrir e fechar das vidraças, 

de sorte que uma operação à primeira vista tão simples o obrigava para realizá-la a 

procurar ajuda de alguém da casa.  

Todas essas coisas, enfim, que não podiam responder a algumas das 

necessidades do pequeno hóspede, mas traziam mesmo um entrave à sua satisfação, 

que evidentemente nunca haviam sido colocadas ali para a utilidade de alguém, 

povoavam o quarto de pensamentos de alguma maneira pessoais, com esse ar de 

predileção de ter escolhido viver ali e de ali se comprazer, que têm frequentemente as 

árvores, numa clareira, e as flores, à margem dos caminhos e sobre os velhos muros. 
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Coisas que enchiam o aposento com uma vida silenciosa e diversa, com um mistério em 

que a pessoa do menino se perdia, ao mesmo tempo que por ele se encantava 

(PROUST, 1970, p.209 a 223).  

Segundo as teorias estéticas de William Morris (1834-1896), 

constantemente aplicadas por John Blundell Maple (1845-1903) – proprietário da maior 

fábrica e loja de móveis do mundo, divulgadora do estilo Arts & Crafts –, e por certos 

decoradores ingleses do final do século XIX, um quarto só era belo sob a condição de 

conter somente objetos e móveis que pudessem ser úteis aos ocupantes e que toda a 

coisa útil, um simples prego, não fosse dissimulada mas mantida aparente. Acima do 

leito feito com triângulos de cobre e totalmente descoberto, por exemplo, nas paredes 

nuas dos chamados quartos higiênicos, eram admitidas apenas algumas reproduções 

fotográficas de obras-primas (fig. 1a e 1b). A julgar pelos princípios dessa estética, o 

quarto ocupado por Proust em Illiers não era absolutamente belo, porque estava cheio 

de objetos que não serviam para coisa alguma e que dissimulavam pudicamente, até 

tornar o seu uso quase impossível, aqueles que serviam para alguma coisa. 

                    As pessoas de gosto tiravam grande prazer estético da fotografia da 

Primavera de Boticcelli,  e de outras obras igualmente admiráveis, penduradas sobre os 

leitos de seus quartos elegantes, mas Proust preferia a velha gravura com o retrato do 

Príncipe Eugênio de Beauharnais (1781-1824), “terrivel e belo em seu dolmã”, que 

reencontrava a cada ano no quarto de Illiers, gravura que saberia mais tarde, quando 

adulto, não passar de um vulgar brinde fornecido por um fabricante de biscoitos, que o 

tio mandara emoldurar e pendurar numa das paredes de sua casa à guisa de decoração 

(fig.2).  

                      Para Proust, as pessoas de bom gosto que fizessem do quarto delas a 

imagem mesma de seu gosto refinado e o enchessem somente de coisas que esse 

gosto pudesse aprovar. Quanto a ele, não se sentia vivo e pensante se não fosse, ao 

contrário, num quarto em que tudo era criação e linguagem de vidas profundamente 

diferentes da dele,  de  um gosto  oposto  ao  seu,  onde  não  encontrasse   nada  de  seu 

pensamento consciente,  onde sua imaginação se exaltasse sentindo-se mergulhada no 

não-eu.    

Seguramente, essa confissão não revelava toda a verdade. As relações que 

Proust  desenvolvia   com    os    objetos    próximos  se    assentavam   de    fato em bases 

http://blog.christiandaviesantiques.co.uk/designers/maple-and-co
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Fig.1a- Elegante mobília inglesa Arts & Crafts, datada de 1900, executada em carvalho 

maciço, fabricada pela famosa Casa Maple & Co., de Londres, Reino Unido.  
De linhas extremamente sóbrias, o armário se destaca pela presença de uma saliente cornija, suportada por mãos-

francesas (brackets), e dois discretos painéis decorativos nas portas, feitos com embutidos de madeiras exóticas. A 

penteadeira acompanha o estilo. Peças apresentadas por uma casa de leilões inglesa. 

Fonte:<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.antiques-
atlas.com/antique/oak_arts__crafts_bedroom_suite/as175a805> 
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Fig.1b- Imagem de um dormitório projetado pelo departamento especializado em movéis e 

decoração da Liberty & Co. Foto de Bedford Lemère (1865-1944), 1897. 
 A individualidade do estilo Liberty era obtida em grande parte pela originalidade dos desenhos dos tecidos, 

largamente empregados na decoração. Quantos aos móveis, eram pintados de branco e providos de ferragens de 

gosto medievalizante, tais como os projetados pelo arquiteto Philip S. Webb (1831-1915)  para a famosa Red House 

(1859), de William Morris (1834-1896). Na parte do lavatório, vêem-se azulejos e vitrais. No alto do dossel sobre o 

leito, um verso do orientalista, filólogo e poeta Sir William Jones (1746-1794): 

Sete horas de trabalho; para o sono reconfortante, sete; dez para o mundo é muito, e todas para 

o Céu. (tradução do Autor) 

 A cama era metálica como a de Proust, e na extrema direita da foto, há na parede um quadro junto à cabeceira, 

pendurado conforme os preceitos do Movimento Arts & Crafts, segundo os quais o prego devia ficar aparente e a 

ilustração ser uma fotografia em branco e preto, reproduzindo uma obra-prima, no caso, uma das mais famosas telas 

de Jean-François Millet (1814-1875), As respigadoras de trigo, de 1857. 

Fonte: COOPER, Jeremy. Victorian &Edwardian Furniture & Interiors. London:Thames &Hudson, 2007.  
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Fig.2- Príncipe Eugênio de Beauharnais (1781-1824), filho da Imperatriz Josefina (1763-

1814) e de seu primeiro marido, o Visconde de Beauharnais (1760-1794). Enteado do 

Imperador Napoleão Bonaparte (1769-1821), depois adotado como filho. Gravura em aço, 

gravada por Colin, segundo H. Schaffer, 1844. Aquarelada à mão. 
Talvez seja esta a gravura (ou outra semelhante) usada como anúncio de uma fábrica francesa de biscoitos, 
mencionada por Proust, oferecida como brinde ao tio Amiot e por ele pendurada numa das paredes da casa de Illiers. 
Fonte: 

<http://www.antiqueprints.de/shop/catalog.php?cat=KAT28&lang=FRA&product=P006819&sid8C7206B11AE9452E813C63DC513C

7BDE=c38206ae68c97191c639a01b2072806f>       

http://www.antique-prints.de/shop/catalog.php?cat=KAT28&lang=FRA&product=P006819&sid8C7206B11AE9452E813C63DC513C7BDE=c38206ae68c97191c639a01b2072806f
http://www.antique-prints.de/shop/catalog.php?cat=KAT28&lang=FRA&product=P006819&sid8C7206B11AE9452E813C63DC513C7BDE=c38206ae68c97191c639a01b2072806f
http://www.antique-prints.de/shop/catalog.php?cat=KAT28&lang=FRA&product=P006819&sid8C7206B11AE9452E813C63DC513C7BDE=c38206ae68c97191c639a01b2072806f
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Proust desenvolvia com os objetos próximos se assentavam de fato em bases 

profundamente emocionais. George D. Painter (1967, v. 1, p.101 e 102) recuperou um 

artigo escrito para La Revue Lilas, editada ainda na década de 1890, em que Proust, 

então rapaz, aborda prematuramente o relacionamento que mantinha com os objetos 

existentes ao seu redor. Primeiramente, ele se imagina em seu quarto de dormir, na 

idade de quinze anos, oprimido pelo “horror das coisas usuais”: a banalidade da 

lâmpada acesa, o ruído enervante de louça (vaiseille) manuseada numa peça vizinha, o 

violeta sombrio do céu marcado pelas manchas brilhantes da lua e das estrelas. A 

seguir, aos dezessete anos, está no presente, e tudo se transformou: o Bulevar 

Malesherbes, sob sua janela, com a árvore da qual escorria uma luz azul e o hálito muito 

fresco, frio, de todas as coisas que dormem, torna-se uma paisagem noturna, não 

menos refinada que o jardim de Combray sob a lua, e as coisas usuais não são mais horríveis. 

“Não podendo vencê-las, eu as sacralizei. Vesti-as com minha alma e com imagens íntimas e 

esplêndidas. Vivo num santuário, no meio de um espetáculo. Sou o centro das coisas e cada 

uma delas me proporciona sensações e sentimentos magníficos ou melancólicos, dos quais 

desfruto. Tenho diante dos olhos visões esplêndidas”. Segundo Painter, “este pequeno esboço 

sobre a volta da beleza e do significado das coisas que o hábito tornou estéreis, é um dos temas 

essenciais da arte de Proust; é já o Tempo redescoberto em miniatura”.  

 

Ambientes domésticos parisienses  

 

Bulevar Malesherbes, n.9, esquina da Rua Pasquier (1873-1900) (fig.3) 

 

                         Como é sabido, Marcel Proust era um homem rico, cultivado e 

absolutamente ocioso. Durante muito tempo, a sociedade que frequentava não o 

considerou como verdadeiro escritor, apenas mero diletante da literatura. Sempre 

morou com os pais, até estes falecerem no princípio do século XX: o pai Adrien Proust, 

em 1903,  e   a   mãe    Jeanne   Proust,   née Weil,    em 1905.   Enquanto     viveram     os  

genitores,   morava  toda  a família em Paris, num apartamento de luxo situado no 

primeiro andar do Bulevar Malesherbes, n.9, até o ano de  1900,   quando  se    mudaram  

para o primeiro andar do n. 45 da Rua de Courcelles. Após o casamento do irmão 

Robert (1873-1935), em 1903, a morte do pai nesse mesmo ano e o falecimento da  mãe 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fig.3- Imagem atual do imóvel do Bulevar  Malesherbes, n.9, Paris, França. Google Maps. 
Fonte:<https://www.google.com.br > 
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adorada, dois anos depois, o escritor enfrentou aparentemente uma crise de depressão. 

Aos 34 anos de idade, deve ter-se dado conta de repente que sua infância e juventude 

haviam definitivamente terminado. Sofrendo de frequentes crises de asma, resolveu 

internar-se por seis semanas numa clínica nas proximidades de Paris e, não tendo 

obtido melhoras, decidiu trancar-se num vasto apartamento do Hôtel des Réservoirs em 

Versalhes (fig.4), de onde saiu cinco meses mais tarde para residir sozinho num 

apartamento igualmente confortável e suntuoso, localizado no primeiro andar do n. 

102, do Bulevar Haussmann, pertencente a seu recém-falecido tio  Georges  Weil  (1847-

1906),  magistrado  e  irmão  de  sua mãe. Mais tarde, em 1919, viu-se obrigado a deixar 

este último endereço, transferindo-se depois de certo tempo para um apartamento 

localizado no n. 44 da Rua Hamelin, desde 2003 chamada Rua do Almirante Hamelin. 

Local que julgava tratar-se de um abrigo provisório, mas que se tornou a última morada 

do escritor.  

                        Em todas essas residências, o mobiliário em uso era basicamente 

constituído de peças luxuosas herdadas de seus pais, que tinham um gosto que não era 

o seu, ou que ao menos havia deixado de ser o seu à medida que o escritor amadureceu 

intelectualmente e apurou o senso estético, acompanhando as tendências mais 

recentes de seu tempo. 

                       Quando jovem, Proust, filho de um médico e sanitarista de notoriedade 

internacional, vivia de mesada e dedicava-se quase exclusivamente a frequentar os 

salões da alta sociedade parisiense, composta tanto por elementos da antiga nobreza 

francesa, quanto por elementos da alta burguesia financista e industrial.  

                          Procurava esmerar-se na apresentação dos jantares elegantes que oferecia 

em casa. Certa feita, quando ainda não existia eletricidade nos lares parisienses, decidiu 

decorar a mesa da sala de jantar paterna como um canteiro de flores elétricas, de  

grande efeito,  tendo  cada  convidado  uma  flor  à sua frente.  Para tanto foi necessário 

trazer um gerador de energia para o pátio interno do prédio em que morava,   

acompanhado      da       instalação     da      fiação     elétrica     correspondente,     trabalho   

executado     por    especialistas,    que    redundou    decerto   em  grandes  transtornos  e 

gastos  para  os  seus   pais   (ALBARET, 1973, p. 172). 

Por   meio   de   relacionamentos   sociais,    teria    conhecido   em    1894    o  
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Fig.4- Cartão-postal de 1905 com a vista do Hôtel des Réservoirs, em Versailles, onde Proust 

se internou durante cinco meses, antes de se mudar para o apartamento do Bulevar 

Haussmann. 

Hotel de alto luxo, frequentado por cabeças coroadas, entre elas, D. Pedro II, então no exílio. Estava sediado num 

antigo palacete de Mme. Pompadour (1721-1764). Projetado em 1752 pelo arquiteto Jean Cailleteau (1690-1755), dito 

Lassurance, e construído em continuidade com a ala norte do Palácio de Versailles. Proust ficou instalado num 

quarto dotado de boiseries, pinturas e móveis antigos. Ecos dessa estada extraordinária aparecem na descrição do 

hotel de Doncières, no volume Le côté de Guermantes, terceiro da Recherche. 

Pouco tempo depois de Proust haver-se retirado do estabelecimento, o edifício foi ampliado em dois pavimentos, o 

que acarretou a desfiguração de sua sóbria arquitetura clássica.   

Fonte: 
<http://www.delcampe.net/page/item/id,43319488,var,CPA-78-VERSAILLES-HOTEL-DES-RESERVOIRS-1905,language,E.html> 

 

 

   

      

  



13 
 

poeta   e   dramaturgo   inglês   Oscar    Wilde    (1854-1900),   chegando   a    convidá-lo 

para   uma   recepção  em   sua residência   (PAINTER, v.1, p.225)   (fig.5a).   Alguns 

duvidam    que    o   relato   a   seguir   seja   verdadeiro,   porém,   sob   o   aspecto      que 

aqui   nos    interessa,   é    muito   significativo.  No   auge    da   fama,   Wilde     exalava 

pretensão   e   arrogância   por    todos   os   poros.  Ao   chegar    à    casa    onde    seria  

homenageado    com    um  jantar,   foi   recebido   por   Proust    e    seus     progenitores.    

Apenas     introduzido    no   salão,    reparou   em   sua     decoração;    ficou    tão    

horrorizado     com     o     que    viu,  que     soltou     uma     exclamação  indelicada,    deu     

meia-volta     e      desapareceu.      O      ambiente       era      feiamente   burguês     e    a     

sensibilidade     exaltada     do     autor    inglês     não    suportou tamanha falta de senso 

estético (Nel mondo de Marcel Proust;  <http://www.marcelproust.it/gallery/wilde.htm>).   Afinal, Wilde    

muito    sabia    de     renovação    estética    de    ambientes    domésticos,     como      

participante    do Aesthetic    Mouvement     (c.1870-1880)    da     Inglaterra      vitoriana.     

Em 1882,      fizera   uma    conferência     em    Woodstock, Ontário, Canadá, intitulada  

The House Beautiful,   que    deixou   raízes   naquele   país, como prova a Annadale 

House, construída   em Tillsonburg (Ontario,   Canada), e   hoje   preservada    como    

monumento    nacional (figs. 5b a 5d). 

                         Céleste   Albaret   (1891-1984),    governanta   e   confidente  de   Proust   

nos   últimos   oito   anos    de   vida   do   escritor,   em   seu   livro   de   memórias,    

conta,   porém,   uma   versão   diferente,   atribuindo   a   grosseira   descortesia   a   

outro     protagonista.   Segundo     ela,    Proust      convidara      o      Conde       Robert     

de    Montesquiou   (1855-1921)     para   um    jantar    em    sua     casa    (ao     que    

parece,   realizado   em    1897),     mas   o    poetastro,    tão    presunçoso    quanto     o 

dramaturgo   inglês,    teria    tecido   comentários    desairosos     bastante    audíveis 

sobre    o    mobiliário    e    a    decoração    da     residência    de    seu    anfitrião 

(ALBARET,   p. 313;   PAINTER,   v.1,   p.277) .  

                      Montesquiou  era  outro  grande   interessado   em   decoração  de    interiores 

(fig.6). Amigo      da    norte-americana     Elsie de Wolfe   (1859-1950)    (Idem, v.1, p. 14), 

parece ter sido ele quem influenciou o gosto desta última, considerada a primeira 

mulher a ter  destaque  internacional  na  área da decoração de  interiores (fig.7),  digna  

  

http://www.marcelproust.it/gallery/wilde.htm
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Fig.5a- Retrato de Oscar Wilde (1854-1900), no tempo em que ministrou um ciclo de 

palestras sobre arte e decoração doméstica em várias cidades do continente norte-

americano. Foto de Napoleon Sarony (1821-1896), c. 1882. 

Na imagem, Wilde enverga exóticos trajes de esteta. Jaqueta de veludo negro com debrum de seda, grande laçarote 

por gravata, calções, como se usavam no século XVIII, meias de seda, sapatos rasos de verniz, adornados com laços 

de gorgorão. Cabelos longos e olhar romanticamente distante. Só falta o girassol na lapela ou o copo de leite nas 

mãos, com os quais se apresentava perante uma plateia formada de norte-americanos ricos e incultos. A postura de 

Wilde rendeu uma cascata de caricaturas na imprensa local, em que sempre aparecia com ar lânguido e poses 

afetadas. 

Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde> 
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Fig.5b- Aspecto da sala de música da Annadale House, hoje transformada em museu 

nacional, em Tillsonburg, Ontário, Canadá. 
A casa foi construída na década de 1880, por uma família da qual um dos membros teria assistido à conferência de 

Oscar Wilde sobre a nova estética inglesa para construções residenciais, dada em 1882 na cidade de Woodstock.  

Toda a decoração interna do imóvel segue com rigor o novo estilo, que pretendia revolucionar a decoração 

doméstica do período vitoriano. 

Embora os móveis produzidos sob a égide do Aesthetic Mouvement não apresentassem características historicistas e 

a decoração de tetos e paredes aliasse elementos ocidentais a orientais, o resultado final  pouco se distanciava do 

gosto vigente, em razão da insistência no uso de móveis  escuros, ebanizados, de formas muitas vezes bizarras, no 

excesso de decoração entalhada e no acúmulo de móveis e objetos nos ambientes, aspectos cuidadosamente 

evitados pelo Movimento Arts & Crafts. 

Fonte:<http://www.ontariossouthwest.com/experience/annandale-national-historic-site+162> 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

http://www.ontariossouthwest.com/experience/annandale-national-historic-site+162
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Fig.5c- Aspecto da sala de jantar da Annadale House, hoje transformada em museu 

nacional, em Tillsonburg, Ontário, Canadá. 
Um detalhe que chamava a atenção nesse tipo de decoração de interiores era o tratamento dado aos tetos. O centro, 

geralmente decorado em relevo e pintado em cores vivas, e os barrados nos alto das paredes, quase sempre 

executados de acordo com desenhos geométricos de composição inusitada. 

Fonte:<http://www.ontariossouthwest.com/experience/annandale-national-historic-site+162> 

 

 

 

 

 

 

http://www.ontariossouthwest.com/experience/annandale-national-historic-site+162
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Fig.5d- Padrão decorativo criado por Christopher Dresser (1834-1904), o primeiro designer 

ocidental a se interessar seriamente pela arte do Japão. Publicado em seu livro Studies in 

design, de c.1874-1876, e usado na ornamentação da sala de jantar da Annadale House, 

Canadá, na década de 1880. 
Fonte:< http://www.bridgemanart.com/de/asset/152568/dresser-christopher-1834-1904/plate-iii-from-studies-in-design-c-1874-76-

litho> 

 

http://www.bridgemanart.com/de/asset/152568/dresser-christopher-1834-1904/plate-iii-from-studies-in-design-c-1874-76-litho
http://www.bridgemanart.com/de/asset/152568/dresser-christopher-1834-1904/plate-iii-from-studies-in-design-c-1874-76-litho
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Fig.6- Retrato do Conde Robert de Montesquiou (1855-1921), pintado por Giovanni  Boldini 

(1842-1931), 1897. Acervo do Museu d’Orsay, Paris, França. 

A figura do poeta simbolista, dândi e esteta, parece aqui um tanto idealizada, porém, sintetiza todo o refinamento, a 

elegância e a empáfia que o personagem real exalava tanto para seus admiradores, quanto para os seus detratores.  

Fonte:<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Montesquiou,_Robert_de_-_Boldini.jpg> 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Montesquiou,_Robert_de_-_Boldini.jpg
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Fig.7- Imagem retirada do livro The house in good taste, de Elsie de Wolfe, 1913. 
Com este livro, a norte-americana Elsie divulgava entre as ricas donas de casa de seu país suas concepções sobre 

decoração doméstica –  adequação, simplicidade e proporção –, ideias bebidas sem dúvida na decoração francesa 

surgida por volta de 1905 como reação ao cansativo Art Nouveau. Adotava móveis de estilos históricos franceses 

(autênticos ou cópias de boa qualidade), sobretudo Luís XV e Luís XVI, misturados com cortinados e estofados de 

alegres chintz floridos, dispostos em ambientes claros, pouco ornados e mobiliados. 

Fonte:< https://archive.org/stream/houseingoodtaste00deworich#page/208/mode/2up>         

  

https://archive.org/stream/houseingoodtaste00deworich#page/208/mode/2up
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sucessora de Candence Wheeler (1827-1923),  tida como a mãe da decoração doméstica 

nos EUA.  Montesquiou tinha uma casa em Neuilly-sur-Seine, chamada Pavillon des 

Muses (fig.8). Desde 1906, passou a morar no Palais Rose (1897), da Rua Diderot, n.12, 

em Le Vesinet (figs.9a e 9b).O edifício, inspirado no Grand Trianon (1687-1708) de Luís 

XIV (1638-1715),  até hoje existe e suas fachadas são ritmicamente marcadas por 

pilastras de belo mármore cor-de-rosa. Dizem que foi ele quem pôs de novo em voga o 

desprezado mobiliário de estilo Império, de que tinha algumas peças, tendo mandado 

pintar de branco as paredes internas de sua nova residência, ornada com hortênsias 

azuis, suas flores prediletas. Detalhes de decoração que Proust não deixaria de 

mencionar em sua obra, ao se referir à aparência renovada dos apartamentos 

parisienses da década de 1910. Em sua autobiografia, porém, o Conde Robert   

descreveu  ambientes   concebidos  por  ele,  onde predominavam o  refinamento  

extremado  e  as excentricidades de um  esteta  ocioso e decadente 

(<weedlandthegentlemansclub.blogspot.com.br/2012/01/robert-de-montesquiou- magnificent-  dandy.html >). 

                       Do apartamento situado no Bulevar Malesherbe, onde morou Proust, existe 

ao menos uma fotografia que registra um aspecto do que supomos ter sido o pequeno 

salão (fig.10), e por aí se constata que a decoração interna da casa dos pais de Marcel 

não diferia em nada, na verdade, da maioria dos ricos lares franceses do Segundo 

Império e da Terceira República. As paredes dividiam-se em painéis e o teto de estuque 

apresentava ornamentação   correspondente.   Como era moda, o ambiente   doméstico  

mostrava-se  abarrotado de móveis de linhas historicistas, cuja aparência demonstrava 

terem sido solidamente construídos. Havia largas poltronas Luís XV, recobertas com 

tecido de seda com florões. Atrás delas, encostado contra a parede, via-se um pequeno 

canapé talvez do mesmo estilo, espremido entre um reduzido aparador muito 

enfeitado, sobre o qual ficavam expostas miudezas decorativas, e, no canto, um grande 

jarro de porcelana. A parte central do recinto era ocupada por uma larga mesa redonda, 

coberta com tapete florido e franjado; sobre a qual jazia volumosa peça  de cristal 

fazendo as  vezes  de centro de  mesa. Junto  deste  móvel   estava    uma banqueta de 

pernas torneadas, com assento também forrado de tecido com florões. Àdireita da 

foto,   sobre   a    lareira    de   mármore  e na    frente    do    espelho    de    cristal,     ficava 
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Fig. 8- Aspecto do Pavillon des Muses, em Neuilly, residência de Montesquiou até 1906. 

No destaque à esquerda, foto do conde fazendo pose com uma sombrinha japonesa. 
Paredes claras, amplos espaços vazios, móveis dispostos com harmonia e leveza, sem sobrecarga decorativa. 

Características que fariam escola na decoração francesa dos anos 1910 e seguintes. Dizem que foi aí que Elsie de 

Wolfe se inspirou para desenvolver a sua maneira de decorar. 

Fonte:< http://houseofbeautyandculture0.blogspot.com.br/2008/03/it-is-far-better-to-reign-in-hell-than.html> 

 

 

 

 



22 
 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

  

    

 

 

Fig. 9a- Imagens internas do Palais Rose, residência, a partir de 1906, do Conde de 

Montesquiou em Le Vesinet. Projeto do engenheiro Arthur Schweitzer, 1897.  
Aspecto do dormitório do conde, decorado com objetos orientais de diferentes origens. 
Fonte:< http://tweedlandthegentlemansclub.blogspot.com.br/2012/01/robert-de-montesquiou-magnificent-dandy.html> 
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Fig. 9b - Imagens internas do Palais Rose, residência do Conde de Montesquiou em Le 

Vesinet a partir de 1906. Projeto do engenheiro Arthur Schweitzer, 1897.  
Aspecto de um dos salões, onde é possível apreciar alguns móveis de estilo Império.  
Embora o proprietário fosse adepto da mistura extrema de móveis de estilo, exotismos e orientalismos, a 

composição dos ambientes era equilibrada, sem excessos de móveis ou enfeites. 

Fonte:< http://1.bp.blogspot.com/-n0rw6DIgLn0/Tq1B-dA8yVI/AAAAAAAAELM/ASBpPBNDJnE/s1600/palaisrose3.jpg > 
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 Fig.10 - Imagem do interior do apartamento do Bulevar Malesherbes, n.9, onde a família 

Proust morou por quase 30 anos.  

O recinto fotografado parece ser o do pequeno salão, peça de rigor na sequência de espaços de representação que 

compunham os grandes apartamentos parisienses de então. 

Fonte: PAINTER, George D. Marcel Proust. Paris: Mercure de France, 1966. 2v. V.1. 
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assentada uma grande escultura de bronze, representando um par de jovens 

dançantes. Peça decorativa, executada na famosa fundição de Ferdinand Barbedienne 

(1810-1892) em Paris, exímio na produção de bronzes patinados e responsável pela 

fabricação de cópias reduzidas de conhecidas obras de arte, tanto da Antiguidade e da 

Renascença, quanto contemporâneas, acessíveis aos orçamentos da burguesia e da alta 

classe média francesa de então (fig.11). 

                        O bronze sobre a lareira conferia a nota “artística” ao pequeno salão dos 

Proust, no que era acompanhado por três quadros a óleo. Num cavalete encostado 

contra uma porta permanentemente fechada, repousava, enquadrado por avantajada 

moldura dourada, o retrato um tanto idealizado de Mme. Proust enquanto jovem, 

pintado em 1880 por Anaïs Beauvais (?-1898), hoje exposto no Museu Marcel Proust, de 

Illiers-Combray, França (fig.12).   Ao lado deste, uma tela antiga trazia  talvez a imagem 

de uma  infanta  do  século  XVII  (ALBARET, p.390)  e,  na   outra  parede,    perto da  

lareira ficava pendurado o famoso retrato de Marcel Proust executado em 1892 por 

Jacques-Emile Blanche (1861-1942), hoje pertencente ao acervo do Museu d’Orsay  

(fig.13). 

                        A pretensa reação destemperada de Wilde diante da decoração 

convencionalmente burguesa da casa paterna teria deixado Proust deveras contrariado, 

tendo mais tarde acusado o autor inglês de falta de educação. Céleste, por outro lado, 

como vimos, garantiu que caso semelhante sucedeu com Montesquiou, homem de 

sociedade, influenciador e maledicente, com o qual Proust mantinha uma relação um 

tanto intranquila. É até possível que ambos os incidentes tenham de fato sucedido, já 

que os dois literatos envolvidos na questão, Wilde e Montesquiou, tinham 

características de personalidade bastante semelhantes. 

                       Desconhecemos a opinião do então jovem Marcel acerca da decoração de 

seu próprio lar, mas sabemos que foi no final daqueles anos 1890 que entrou em 

contato com as teorias estéticas de  Ruskin e, consequentemente,  de William Morris,  

o que o teria aproximado então do Movimento Arts & Crafts (fig.14a), visceralmente 

contrário às artes decorativas de gosto revivalista  executadas  com meios  industriais, à 

ornamentação  opulenta  e  excessiva  do  mobiliário  então  em  moda  e  à  acumulação 
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Fig.11 - Reprodução em escala reduzida de uma escultura da Antiguidade, Amor e Psique, 

cópia romana de original grego que se acha depositada nos Museus Capitolinos, Roma, 

Itália.  Executada na fundição de Ferdinand Barbedienne (1810-1892), c. 1870.  
Umas das  milhares  esculturas e objetos de adorno que o hábil fundidor  produziu na segunda metade do século xix, 
difundindo os padrões do gosto tipicamente burguês entre  os ricos lares franceses. 
Fonte:< http://www.artfinding.com/Artwork/Representations-of-humans-beings/Barbedienne/Small-bronze-The-lovers-by-
Barbedienne/9769.html>                                                                                                                                                                                                                                    
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Fig.12-Retrato um tanto idealizado de Jeanne Clémence Proust (1849-1906), pintado por 

Anaïs Beauvais (?-1898), 1880. Acervo do Museu Marcel Proust em Illiers-Combray, França. 
Fonte:<www.allposters.com/-sp/Madame -Adrien-Proust-1880-Posters_i101172._.htm> 
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Fig.13-  Famoso retrato de Marcel Proust (1871-1922), pintado por Jacques-Emile Blanche 

(1861-1942), 1892. Acervo do Museu d’Orsay, Paris, França.  
Fonte:<asidero.nexos.com.mx/?p=793> 
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Fig.14a- Aspecto da sala de visitas restaurada da casa de Standen, em Sussex, Inglaterra 

Reino Unido. Datada de 1891 e projetada por Philip Speakman Webb e William Arthur 

Smith Benson (1854-1924), dois importantes arquitetos e designers do Movimento Arts & 

Crafts. 
A evolução do Movimento Arts & Crafts caminhou de um vago medievalismo rústico predominante no início, sob a 
influência direta de Morris, para uma linguagem arquitetônica e de mobiliário extremamente sóbria e elegante. 
Neste ambiente vemos tapetes, cortinas, reposteiros e papéis de parede da autoria de William Morris e de J. D. 
Dearle (1860-1932), designer têxtil. Móveis de desenho discreto, sem linhas historicistas, e nas paredes claras e sobre 
as mesas auxiliares peças artesanais, de cerâmica e de porcelana, às vezes de nítida aparência oriental (Oriente 
Médio e Extremo Oriente). Aqui nada lembra a tradicional decoração vitoriana, tudo é calmo, luminoso e repousante. 
Fonte:TODD, Pamela. Arts & Crafts Companion.London:Thames and Hudson, 2008.                                                                                                           
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ornamentação opulenta e excessiva do mobiliário então em moda e à  acumulação 

decorativa  ostensiva dos ambientes. Os móveis da época apresentavam habitualmente 

exageradas linhas historicistas, eram em geral pesados e escuros, e abrangiam desde as 

contrafações neorrococós até as sobrecarregadas peças neomaneiristas, em vigor no  

final do oitocentismo (figs. 14b e 14c).  

                        Mais tarde, na Recherche (no volume A Prisioneira) o autor não deixaria de 

pôr na boca do Narrador, seu alter-ego, algumas palavras contra as esculturas fundidas 

por Barbedienne, das quais uma, no caso do romance, rendia ao personagem 

vantagens de cunho a um só tempo erótico e sentimental: 

Devo acrescentar que Albertina [a amante do Narrador] admirava 

muito em minha casa um grande bronze de Barbedienne que Bloch tinha 

muita razão de achar feíssimo. Tinha-a menos talvez de se admirar que 

eu o conservasse. Nunca eu procurara como ele mobiliar artìsticamente a 

minha casa, era preguiçoso demais para isso, indiferente demais ao que 

estava  habituado  a   ter   sob   os olhos. Já  que  meu  gosto  não  fazia 

caso de tal, eu tinha o direito de não matizar o meu interior. Sem 

embargo, bem podia desfazer-me do bronze. Mas  as  coisas feias e 

opulentas são utilíssimas, por se imporem às pessoas que não nos 

compreendem, que não têm o nosso gosto e pelas quais estejamos 

apaixonados, com um prestígio que não teria uma nobre peça que não 

revela a sua beleza. Ora, as criaturas que não nos compreendem são 

justamente as únicas junto de quem pode ser-nos útil usar de um 

prestígio que temos aos olhos de criaturas superiores só pelo fato de 

sermos inteligentes. Embora já começasse a ter melhor [sic, por mais 

bom] gôsto, havia ainda em Albertina um certo respeito pelo bronze, e 

esse respeito estendia-se a mim numa consideração que, vindo dela, me 

importava infinitamente mais do que conservar um bronze um tanto 

desmerecedor, visto que eu amava Albertina. (PROUST, 1970, v.5 , p.148 

e 149 )   

      

                        Acerca do apartamento    do    Bulevar     Malesherbes     existe      ainda     um  
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Fig.14b- Aquarela representando salão de estilo Napoleão III, pintura de Samuel Rayner 

(1806-1879), c. 1855, Londres. Acervo do Museu Victoria e Albert, Londres, Inglaterra, 

Reino Unido. 
Temos aqui um ambiente londrino, sob a influência estética do Segundo Império francês, um tipo de decoração 
contra o qual se levantaria o Aesthectic Mouvement. As paredes e o teto, decorados no estilo Luís XV; o tapete de cor 
escura, com temática decorativa provavelmente floral. Móveis neorrococós, de madeira ebanizada e forração em 
tons de cereja, borra-de-vinho e violeta, sobre os quais se vêem toalhinhas (napperons) de renda ou crochê, para 
proteção do estofamento. Há decerto imitações de móveis Boulle, extremamente luxuosos, com bronzes dourados, 
incrustações de cobre e casco de tartaruga, sobre os quais ficavam dispostos vários enfeites e esculturas protegidas 
por redomas de vidro. O conjunto destila luxo e ostentação. O ambiente, porém, é obscuro, e essa obscuridade era 
propositadamente procurada, havendo depoimentos de decoradores contemporâneos contra o excesso do tamanho 
das janelas, o próprio Wiliam Morris entre eles. 
Fonte:< http://stilllifequickheart.tumblr.com/post/4314820662/samuel-rayner-interior-1855> 
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Fig.14c- Sala de visitas norte-americana em estilo neorrococó, executada em pau-rosa por 

John Henry Belter (1804-1863), ebenista de origem alemã que fez carreira em Nova York, c. 

1855. Acervo do Museu Metropolitano de Nova York, EUA. 
 Dizem que o artesão nunca produziu mobiliário de outro estilo. Na web acham-se facilmente móveis feitos por ele. 
Todos com as mesmas características estéticas: de madeira escura, com curvas exageradas e sobrecarregados de 
ornatos escultóricos, de tendência realista.  Um estilo de mobiliário muito popular na Primeira Exposição Universal 
de Londres, de 1851, e contra o qual se voltariam todos os estetas da segunda metade do século XIX. 
Fonte:< http://themeteveryday.blogspot.com.br/2009/02/observant-eye-american-style.html> 
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depoimento de autoria do poeta e crítico Fernand Gregh (1873-1960) (MAUROIS, p. 68),  

 que o conheceu pouco antes de a família Proust se mudar para o apartamento da Rua 

de Courcelles: 

  

[o imóvel do Bulevar Malesherbes era] um casarão bonito, cujos 

apartamentos tinham essa grandeza opulenta das residências da 

burguesia rica, nos anos 1890-1900. A impressão que dele guardei, e que 

reencontro fechando os olhos, é a de um interior muito escuro, 

atravancado por móveis pesadões, tapado por cortinas, abafado por 

tapetes, o todo em vermelho e preto, o apartamento-tipo de então, que  

não se achava assim tão distante quanto supúnhamos do sombrio bric-

à-brac balzaquiano. 

 

         

 

Rua de Courcelles, n. 45, esquina com a Rua de Monceau  (1900-1906) (fig.15) 

 

 

Transferidos para o novo endereço em 1900, os Proust continuaram a levar 

no novo imóvel o mesmo tipo de vida burguesa que mantinham no apartamento 

precedente.  

Segundo Painter (v. 1, p.356), pouca diferença havia entre as edificações 

habitacionais do Bulevar Malesherbes e as da Rua de Courcelles. Dos dois lados de 

ambas as vias, viam-se alinhamentos regulares de imponentes edifícios de sete 

andares, com balcões corridos de ferro ao longo dos pavimentos superiores. Mas o 

Bulevar Malesherbes, aberto em 1860, começava a perder prestígio junto ao beau 

monde; tornara-se um local muito movimentado e barulhento, enquanto a Rua de 

Courcelles, datada da Terceira República (década de 1880) era uma rua séria, estreita, 

tranquila, melancólica e sem árvores (o que era muito conveniente, já que Proust, 

asmático, apreciando-as muito, não suportava conviver com elas).  

No novo apartamento tudo deveria transcorrer como até então 

transcorrera, sob olhar atento de Mme. Proust, sempre no firme comando da 

criadagem (ALBARET, p 168). No novo lar, Marcel obteve a autorização de seus pais 

para   continuar   oferecendo   os    ”grandes jantares”   como    costumava   fazer na casa  
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Fig.15- Imagem atual do imóvel da Rua des Courcelles, n. 45, esquina com a Rua de 

Monceau, Paris, França, onde Proust moraria com os pais de 1900 a 1906. Google Maps. 
Fonte:< https://www.google.com.br/maps/@48.876133,2.308124,3a,90y,227h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1si7LgwtDW1KSceLF-
tPhcwA!2e0> 
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anterior,  para  os  quais  convidava invariavelmente personagens da haute gomme.     Às  

vezes, Mme. Proust censurava asperamente a escolha de certas convidadas, chegando 

num momento de irritação a definir essas recepções como  jantares  de  cocottes, o   que  

desencadeava a fúria do filho mimado, que se via ameaçado na promissora carreira de 

mundano. 

A decoração da nova casa devia ser em tudo semelhante à do apartamento 

anterior. Os mesmos móveis escuros e pesados, os mesmos cortinados e tapetes, a 

mesma obscuridade.  Há indicio,  porém,  de  que  o  quarto  de  dormir  de Marcel  fosse   

”desnudo”. Nudez que pode ter sido resultante tanto das novas teorias decorativas 

inglesas, defensoras do despojamento estético, quanto provocada pelos contínuos 

acessos de asma sofridos pelo escritor, que teria resolvido afastar de seu ambiente 

privado tudo o que lhe podia provocar crises de sufocação.  

Segundo André Maurois  (p. 93), nesse apartamento 

 

os cômodos eram luxuosos e grandes. À noite, Marcel trabalhava na 

espaçosa sala de jantar “revestida de madeira austera com reflexos de 

acaju”. Sobre a mesa havia livros, papéis e um lampião a óleo [lâmpada 

Carcel] “ de cuja suavidade amarelada ele gostava muito”. Lá, desligada 

a luz elétrica, adormecida a casa, ele lia Saint-Simon, Chateaubriand, 

Sainte-Beuve, Emile Mâle. 

 

Após a repentina morte do pai, a vida no apartamento da Rua de Courcelles 

aos poucos retomou o fluxo normal. Proust havia tempos trocara o dia pela noite, e 

quase sempre só se relacionava com a mãe por meio de bilhetes deixados no vestíbulo. 

Esta, durante os instantes de lazer, ia acomodar-se no salão para ler Mme. de Sévigné  

(1626-1696), uma de suas autoras preferidas, sentada na poltrona estilo Império, de 

ébano, próxima do cavalete drapeado de negro que sustentava o retrato do marido, 

pintado em 1885 por Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouy (1842-1923) (PAINTER, v.2, 

p.9), hoje pertencente ao acervo do Museu Marcel Proust de Illiers-Combray (fig.16). 

                         Durante alguns anos (1899-1905), Proust acreditou piamente nos 

postulados da nova decoração britânica, chegando a mandar pendurar junto de sua 

cabeceira, em 1900, uma reprodução fotográfica de uma obra de arte amada por 

Ruskin, a Virgem Dourada de Amiens (fig.17), ao lado da cópia fotográfica da Monalisa  
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Fig.16- Retrato do Dr. Adrien Proust (1834-1903). Autoria de Jean-Jules-Antoine Lecomte 

du Nouy (1842-1923), 1885. Acervo do Museu Marcel Proust de Illiers-Combray, França. 
Fonte:< http://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=3961> 
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Fig. 17- Imagem da Virgem dourada de Amiens, 1937. 
Durante alguns anos Marcel Proust (1871-1922) manteve pendurada em sua cabeceira uma foto semelhante a esta, 

da Virgem dourada de Amiens, esculpida entre 1240 e 1245. Segundo os preceitos do Movimento Arts & Crafts, só 

deveriam ser admitidas nos dormitórios elegantes reproduções de obras-primas, no caso, uma das mais admiradas 

pelo próprio John Ruskin (1819-1900).  

Fonte:< http://www.amazon.com/Vierge-Golden-Virgin-Sculpture-Amiens/dp/B005DH34GC> 
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e de uma aquarela feita por Marie Nordlinger (1876-1961), prima inglesa do compositor 

Reynaldo Hahn (1874-1947), amigo seu, que trabalhava como artesã na Casa Bing (L’Art  

Nouveau).  Essa imagem da Virgem seria, no entanto, removida depois, havendo sido 

denunciado  esse  ato  de  descarte  em  carta  a  pessoa amiga datada do início de   1905  

 (PAINTER, v.2, p.42 e 43 ). Na mesma carta afirma o futuro romancista que deixara em 

seu quarto apenas uma reprodução do retrato do historiador escocês Thomas Carlyle  

(1795-1881), executado em 1873 pelo pintor norte-americano James Abbott MacNeill 

Whistler (1834-1903), obra de composição muito semelhante à do retrato da mãe do 

artista, realizado dois anos antes (fig.18). Essa era uma atitude de conteúdo altamente 

simbólico, pois Proust retirara de seu quarto de dormir a imagem de uma obra de arte 

reverenciada pelo amado Ruskin para substituí-la por uma reprodução de um quadro de 

Whistler, então considerado o grande adversário das teorias do esteta inglês. Para 

Ruskin  a Beleza era cheia de Verdade e Bem, enquanto para o pintor norte-americano, 

participante do Aesthetic Mouvement inglês, Arte nada tinha a ver com princípios 

morais. Embora tendesse a concordar de modo geral com Whistler, Proust ainda 

reconhecia que Ruskin estava certo ao afirmar que toda grande arte é moralidade 

(Idem, v.2, p.43). 

                       A razão profunda de Proust desejar superar as teorias ruskinianas, 

claramente manifestada na rebeldia exposta no prefácio sobre a leitura que logo a 

seguir redigiria para a sua tradução de Sésamo e os lírios, prefácio mencionado por nós 

em páginas anteriores, nascia do fato de estar o escritor cansado de adotar teorias 

concebidas por outros pensadores e que agora procurava pensar por si mesmo, 

descobrindo seu próprio caminho estético. Pouco tempo depois, iniciaria mais um 

tentativa de redigir seu grande romance, versão atualmente conhecida como Contre 

Sainte-Beuve (1908-1909). Seria mais um projeto fracassado, na verdade, escrito depois 

daquilo que se conhece hoje como Jean Santeuil (1895-1899), mas a iniciativa 

demonstrava que Proust se insurgia na ocasião contra as opiniões de um outro 

consagrado personagem, o crítico literário Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), 

considerado o maior da França até então, tal como se erguera anos antes contra o 

esteticismo romântico de Ruskin. Só a partir de 1909 daria inicio à redação de sua obra 

maior e definitiva, a Recherche, quando naquela altura já se sentia absolutamente 

seguro dos caminhos artísticos que deveria trilhar. 
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 Fig.18- Arranjo em cinza e preto, n.2. Retrato do historiador escocês Thomas Carlyle (1795-

1881), por James MacNeill Whistler (1834-1903), 1873. Acervo dos Museus de Glasgow, 

Escócia, Reino Unido. 
Fonte:< http://hoocher.com/James_Mc_Neill_Whistler/James_Mc_Neill_Whistler.htm> 
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                 Bulevar Haussmann, n. 102 (1906-1919) (fig.19) 

                                                                                                                                                                

                        Como mencionamos anteriormente, após a morte da mãe, Proust, que já 

andava doente, internou-se numa clínica de recuperação. Alguns meses depois, no 

verão de 1906, passou cinco meses trancado num apartamento de hotel em Versalhes 

(Hôtel des Réservoirs), sem dúvida escrevendo incessantemente, sem quase nunca sair à 

luz do sol. Quando decidiu voltar ao mundo exterior, mudou-se em fins de dezembro de 

1906 para o apartamento de um tio recentemente falecido, imóvel que pertencera 

antes ao notável tio-avô Louis Weil (?-1896), rico comerciante e industrial, reputado 

femeeiro, amante de um dos modelos de Odette de Crécy, a bela mundana de alto 

bordo Laure Hayman (1851-1932) (fig.38). 

                       Céleste Albaret conta-nos algumas reminiscências desse tio-avô alegre e 

bon vivant, relatadas pelo próprio sobrinho-neto. Entre outras coisas, refere-se à casa 

de Auteuil em que morara o tio, e que fora frequentada por Proust em criança, quando 

lá ia acompanhando a mãe. Tratava-se de uma vila suburbana, com extenso jardim, que 

o tio-avô Weil havia comprado inteiramente mobiliada de uma conhecida atriz 

dramática do Segundo Império, chamada  Eugénie de Plunkett (1821-1900) 

(FOURNIER, 1971, p.350). Tudo ali era opulento, mas muito feio. O tio amava o fausto e 

o chamativo: a arte não o preocupava, desde que fizesse efeito. Segundo Proust, a 

ostentação era uma característica um tanto judaica (afinal a família Weil tinha essa 

ascendência). Na casa a mesa era livre e toda vez que visitavam o tio, sempre havia a 

presença constrangedora de belas “amigas”, presença que sua mãe em atenção ao tio 

querido tentava relevar (ALBARET, p. 203 e 204). 

                      Resquícios da decoração do tempo de Napoleão III (1852-1870) nessa vila de 

Auteuil seguramente sobrevivem numa passagem da Recherche, em que o Narrador 

descreve uma visita feita à casa do tio Adolfo. 

 

[O tio] Queixava-se, resmungando, de que eu não aparecia de há muito 

[sic, por havia muito], que o abandonavam; oferecia-me um maçapão ou 

uma tangerina; atravessávamos uma sala na qual não se parava nunca, 

onde nunca se acendia fogo, cujas paredes eram ornadas de relevos 

dourados,  o  teto  pintado de  azul  que  pretendia    imitar  o céu e os móveis   
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Fig.19- Imagem atual do imóvel do Bulevar Haussmann, n. 102, Paris, França. Google Maps. 
O edifício foi reformado em 1919 para abrigar a sede de um banco. Na fachada há uma placa informando que Marcel 

Proust aí viveu de 1907 (sic) a 1919. 

 Fonte: 
<https://www.google.com.br/maps/@48.874436,2.322086,3a,75y,17.21h,95.26t/data=!3m4!1e1!3m2!1s1hHReGNmHR_OjPelQ4x1

oA!2e0> 
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  forrados  de  cetim como em casa de meus avós, mas amarelo; 

passávamos depois para o que êle denominava o seu gabinete de 

“trabalho”, onde se achavam penduradas algumas dessas gravuras que 

representam, sôbre um fundo escuro, uma deusa carnuda e rósea 

conduzindo um carro, ou montada sobre um globo, ou com uma estrêla na 

fronte, que eram apreciadas no Segundo Império, porque lhes achavam um 

ar pompeano [figs.20a a 20d], que depois foram detestadas e agora 

começavam a agradar de novo pela única razã0, embora aleguem outras, 

de terem um caráter Segundo Império. (PROUST, v.1, p. 68) 

 

                    A mudança para o apartamento parisiense do falecido tio-avô Weil foi uma 

verdadeira operação de guerra. Proust não se envolveu diretamente na questão, mas 

mobilizou o irmão, algumas amigas suas e outras de sua falecida mãe, além de vários 

profissionais, para que tudo saísse a contento.  Assinado o contrato, foi necessário  

empreender obras no imóvel, trocar papéis de parede, instalar luz elétrica e telefone. 

Um dos grandes problemas era que destino dar à grande quantidade de móveis 

familiares provindos da Rua de Courcelles, já   que o apartamento a ser ocupado talvez 

fosse um pouco menor que o do endereço anterior. O irmão nada queria do mobiliário 

paterno, sua esposa porém talvez aceitasse alguns tapetes ou tapeçarias. Proust, por 

sua vez, tinha dúvidas com relação ao que conservar; em todo caso, o que não coubesse 

no apartamento seria destinado aos guarda-móveis. 

                        Na indecisão do que deveria reter, escreveu várias cartas à Mme. Catusse 

(1858-1928), antiga amiga de sua mãe, pedindo-lhe a opinião. Ao que tudo indica, 

Proust não estava ainda totalmente indiferente à decoração de seu novo lar: 

 

“Os móveis do quarto de Mamãe (azuis) parecem-lhe muito empoados 

ou será que ficam bem para o meu? Acha-os bonitos? Para um pequeno 

salão, você preferiria esses móveis ou aqueles do gabinete de Papai na 

Rua de Courcelles?”... E se os charmantes olhos de Madame Catusse se 

dignassem a contemplar os lavatórios, qual seria melhor? Poderia ela 

comprar-lhe, para o grande salão, um tapete persa? E as tapeçarias, 

grandes demais para as novas paredes, convinha dobrá-las ou cortá-las? 

(MAUROIS, p. 114) 
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Fig.20a- Vestíbulo – Corte – no sentido da largura, na escala 1:10. Projeto da Casa 

Pompeana, Avenida Montaigne, Paris, França. Autoria de Alfred Normand (1822-1909), 

datado de 1862, para o Príncipe Jérôme Napoléon (1822-1891), primo do Imperador 

Napoleão III (1808-1873) e irmão da Princesa Matilde (1820-1904). 
O Segundo Império ressuscitou um estilo arquitetônico e decorativo intimamente ligado à memória de Napoleão I. 

Só que agora o estilo era de um rigor estritamente arqueológico, baseado nas descobertas efetuadas na antiga 

cidade de Pompéia. 

Fonte:<http://dessins.hypotheses.org/343> 
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Fig. 20b- O projeto da Casa Pompeana foi tão eficiente em suas intenções arqueológicas, 

que o pintor Gustave Boulanger (1824-1888) usou uma visão interna da casa como cenário 

de uma pintura de temática mitológica: O tocador de flauta e a mulher de Diomedes, 1861. 

Acervo do Museu de Versalhes, França. 
O pintor teve o cuidado de remover os modernos lampiões a óleo que imitavam lâmpadas romanas, mas conservou 

no meio da cena a estátua { l’antique de Napoleão I.  

Fonte:<davidwessels.comix.blogspot.com> 
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Fig.2oc- Mural figurando uma mênade ou bacante, participante das festas de Baco. A figura 

executa uma arrebatada dança, tendo às mãos um tirso e um pequeno instrumento de 

percussão. Casa do Navio, Pompéia, Itália, 1º século d. C. 
Exemplo de tema figurativo mural, recuperado durante o Primeiro Império francês e o tempo de Luís Napoleão, 
imperador de França entre 1852 e 1870.  
Fonte:< https://br.pinterest.com/pin/137008013638698539/> 

 



46 
 

 

 

 

   

 

Fig. 20d - A Odisséia, projeto de decoração mural para a sala de visitas da Casa Pompeana, 

pertencente ao Príncipe Jérôme Napoléon. Autoria de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), óleo 

sobre tela, 1858. Acervo do Museu Georges-Garret, Vesoul, França. 

Embora Proust descreva as figuras neopompeanas delineadas contra um fundo escuro, em geral preto (ver ilustração 

anterior), esta imagem dá idéia da aparência das robustas figuras femininas que povoavam esse tipo de decoração 

parietal. 

Fonte: 
<http://www.oceansbridge.com/oilpaintings/product/105122/theodysseyawalldecorationprojectforthedrawingroomofprincenapole

onsneopompeianresidenceavenuemontaigne> 
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                      Proust preocupava-se também com os moradores vizinhos que 

empreendiam obras nos respectivos apartamentos. Operários martelavam todos os 

dias sem parar. Como o escritor repousava de dia e acordava à noitinha, e às vezes 

ainda mais tarde, certamente não conseguiria mais dormir no período diurno. Embora 

solicitada, Mme. Catusse esquivou-se da tarefa de entrar em contato com os moradores 

 do edifício do Boulevar Haussmann. Foi necessário acionar, assim, outra amiga, Mme. 

Strauss (1849-1926), um dos modelos da futura Duquesa de Guermantes.  Mme. 

Strauss predispôs-se a tratar com os vizinhos a respeito dos trabalhos em andamento 

no prédio, mas parece que não conseguiu fazê-los desistir das obras. Proust dispunha-

se até a distribuir gorjetas ao porteiro e aos operários, na busca de obter silêncio. 

Vendo, porém, que os intensos ruídos urbanos também o incomodavam, buscou outra 

solução: em 1910, por sugestão de uma amiga, Anna, Condessa de Noialles (1876-1933), 

decidiu mandar forrar o quarto com placas de cortiça (idem, ibidem). Paredes e teto 

ficaram com aparência tal, que, muito mais tarde, Céleste Albaret afirmaria que ao se 

introduzir no quarto do patrão tinha a sensação de entrar dentro de uma grande rolha 

(ALBARET, p.30). 

Foi nesse quarto que Proust, decidido a iniciar o seu grande romance, aos 

poucos se isolou. Dando as frequentes crises asmáticas como desculpa, passou a se 

distanciar cada vez mais do grand monde, que agora só o atraia quando desejava rever 

alguns dos modelos dos personagens do romance que finalmente começara. Ou 

quando tinha alguma dúvida quanto algum termo técnico relativo à pintura, à música, 

às artes decorativas, etc., ou ia atrás de alguma informação acessória ou até mesmo 

fundamental para dar continuidade à sua obra narrativa. 

Quando Céleste Albaret penetrou, em 1913,   pela primeira vez no santo dos 

santos do número 102 do Bulevar Haussmann, abriu a porta, afastou o reposteiro e 

avançou num ambiente quase às escuras, totalmente tomado por uma impenetrável 

neblina provocada pelas fumigações cotidianas, às quais, ao levantar, o escritor se 

submetia com o objetivo de prevenir crises de sufocação. Tateou pelo quarto tomando 

como orientação a fraca luz do abajur elétrico com cúpula verde, que ficava na 

cabeceira do escritor. O amplo recinto estava totalmente ocupado por móveis, mas 

entrou e saiu sem praticamente nada ver (Idem, p.29 e 30). 
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Em suas memórias descreveria depois minuciosamente esse aposento, que 

frequentou todos os dias até 1919, quando então Proust e ela se mudaram para novo 

endereço (Idem, p.74 a 78). Grande parte do espaço, com quatro metros de pé direito, 

era preenchido com móveis que quase não eram usados. O grande e belo armário de 

jacarandá (palissandre), provido de um aplique no alto, para melhor iluminar quem se 

postasse diante da porta espelhada, ficava entre duas grandes janelas, de caixilhos 

duplos, cobertas com altas cortinas de cetim azul, forradas de molleton, herdadas do 

tio-avô Weil.  Esse móvel nunca era tocado, por ordem expressa do patrão (o armário 

provinha certamente do quarto de sua mãe); quase encostado nele, via-se o piano de 

cauda de Mme. Proust, às vezes dedilhado por Reynaldo Hahn (1874-1947), e atrás do 

instrumento, achava-se uma grande mesa de carvalho, permanentemente coberta de 

livros. Havia também junto à porta dupla de entrada habitualmente usada, um pequeno 

móvel oriental, provavelmente o de origem indochinesa pertencente à Mme. Proust 

(PAINTER,v.1, p.413), sobre o qual ficavam expostas fotografias familiares. A seguir, 

vinha uma grande cômoda de jacarandá, que combinava com o armário já citado, sobre 

a qual havia uma imagem branca do Menino Jesus e eram guardados os 32 cadernos 

com capa de molesquine preta, em que estava escrita a primeira versão da Recherche 

(1909-1912), cadernos que Céleste queimaria um a um por volta de 1917 no fogão da 

cozinha a mando do patrão. Acima dessa cômoda, havia um grande espelho, que ia até 

o teto. Condenando a outra entrada de portas duplas, colocada em posição simétrica à 

anteriormente mencionada, ficavam duas bibliotecas giratórias. Em frente a elas, 

estava disposta uma grande escrivaninha muito ornamentada, cópia de um modelo de 

Boulle (1642-1732), com as inicias de sua mãe J. P. (Jeanne Proust). 

 No outro canto do quarto, contrastando com esse mobiliário volumoso e de 

aparência suntuosa, com muitos enfeites de bronze dourado, via-se o pequeno núcleo 

dos móveis provindos do antigo dormitório de Proust. Era um recanto em permanente 

desordem, cheio de papéis, camisetas de malha (tricots), mantas, bolsas de água 

quente e jornais espalhados pelo leito. O conjunto era formado por uma singela cama 

de cobre, em que o dono dormia desde os 16 anos de idade, escurecida pelas 

fumigações cotidianas, por um grande e belo biombo chinês de cor negra, provido de 

cinco folhas, que ficava atrás da cabeceira da cama do escritor, e por três pequenas 

mesas, postas a seu alcance, cheias de livros, tinteiros, cadernos de anotações e objetos 
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pessoais (ALBARET, p.74 a 78). Por essa descrição, vê-se que o quarto despojado da Rua 

de Courcelles não devia propriamente a sua nudez ao desejo de evitar a acumulação de 

pó, e desse modo diminuir as crises de asma de seu ocupante. É possível que a nudez do 

antigo aposento fosse apenas resultante das teorias estéticas ruskinianas, pois, uma 

vez abandonada essa estética, e após a morte da mãe, Proust decidiu reunir em seu 

novo quarto de dormir, a despeito das crises de asma cada vez mais amiudadas, grande 

quantidade de móveis heteróclitos, de algum modo relacionados com a memória 

materna, para que servissem de símbolo das relações intensas e contraditórias que 

sempre manteve com a mãe, sem se preocupar absolutamente com seu conforto 

pessoal. Durante doze anos, viveu nesse aposento cheio de móveis estorvantes, a maior 

parte dos quais pouco utilizados. 

Na Recherche há uma passagem que lembra bem o quarto do Bulevar 

Haussman, tendo sido substituída a figura do amigo Reynaldo Hahn ao piano, pela 

ficcional figura gaiata de Albertina, a amante do Narrador, acionando a pianola, que 

Proust na realidade comprara no final de 1913, no tempo do motorista Albert 

Agostinelli (1888-1914): 

Então, para mudar o curso de meus pensamentos, em vez de começar 

com Albertina uma partida de cartas ou de damas, propunha-lhe que 

ouvíssemos um pouco de música. Eu ficava em minha cama e ela ia 

sentar-se, na outra extremidade do quarto, diante da pianola, colocada 

entre mim e as duas estantes da biblioteca [melhor tradução: estantes; 

sem dúvida, alusão às estantes giratórias que havia no dormitório 

de Proust]. Albertina escolhia para mim ou peças inteiramente novas ou 

as que ainda não tinha tocado para mim senão uma vez ou duas, pois, 

principiando a me conhecer, sabia que eu só gostava de propor à minha 

atenção o que me parecia ainda obscuro, feliz de poder, no decurso 

daquelas audições sucessivas, unir umas às outras, graças à luz 

crescente mas, ai! desnaturadora e estrangeira de minha inteligência, as 

linhas fragmentárias e interrompidas da construção, a princípio quase 

oculta na bruma. (PROUST, v. 5, p. 318 e 319) 

 

Decidido a se afastar dos antigos prazeres mundanos, não promovendo 

mais recepções em seu próprio lar, acabou por não arrumá-lo convenientemente. A 

beleza tinha-a agora projetada na alma e na obra que elaborava; já não cuidava em 
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buscá-la em coisas exteriores, sobretudo em móveis e objetos decorativos de sua 

própria casa. Amante incondicional da beleza, nunca tivera instintos de colecionador de 

arte; de fato, do ponto de vista estético, tornara-se indiferente a seu ambiente 

circundante. Tirando o grande e o pequeno salão, organizados para receber eventuais 

visitas – mas com os móveis cobertos com capas para protegê-los do pó –, os outros 

compartimentos apresentavam-se pouco ou mal mobiliados. Na sala de jantar, por 

exemplo, ficavam amontoados os móveis antes usados nos grandes jantares: uma 

grande mesa oval, antigamente coberta por um tapete de tecido vermelho, trinta 

cadeiras de couro e um grande bufê (PAINTER, v.2 , p.11). Convertida em verdadeiro 

depósito de móveis, nessa sala viam-se também vários quadros encostados contra as 

paredes (ALBARET, p.204 e 205). 

 O apartamento ficava permanentemente fechado, às escuras. O assoalho 

nunca era encerado para não provocar odores, nem era permitido, pelo mesmo motivo, 

que se preparassem refeições no local.  Só o quarto de Céleste e a cozinha recebiam 

eventualmente a luz do dia (Idem, p.69, 78 e 96). Quando se admitia um convidado à 

noite, era imediatamente conduzido do pequeno salão para o quarto do proprietário, 

ficando acomodado no único assento posto à disposição dos visitantes, uma poltrona 

revestida de veludo de Gênova provinda do antigo gabinete paterno (Idem, p.77).   

Como Proust insistia em ter total controle sobre quem recebia e não admitia ser 

interrompido por motivo fútil, mandou cortar o telefone  em 1914, no início da Grande 

Guerra. Os telefonemas dados às outras pessoas seriam desde então feitos por Céleste, 

a partir de um café instalado nas proximidades  (Idem, p.64; PAINTER, v.2,p. 284).  

Proust cada vez mais impunha restrições a si mesmo. No inverno, o 

aquecimento, por exemplo, era feito acendendo-se a lareira existente no quarto.  Não 

permitia que ligassem o aquecimento central, porque isso ressecava o ar e, 

consequentemente, as mucosas do nariz e dos brônquios. Sua alimentação limitava-se 

a dois bols de café com leite e um ou dois croissants, logo ao levantar. Raramente 

solicitava outro tipo de alimentação, que quando à sua frente apenas debicava 

(ALBARET, p. 86 e 94 a 106). 

Recluso, foi ao longo dos anos perdendo contato com as convenções 

mundanas. Fora-se o tempo do jovem dandy com uma camélia ou uma orquídea branca 

na botoeira. Já no verão de 1904, antes mesmo de a mãe falecer, passara por uma 
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experiência bastante desagradável, ao ser convidado para um fim de semana na 

propriedade rural do Duque de Gramont (1851-1925), o belo castelo neogótico de 

Vallière, em Mortefontaine (fig.21).  Pouco   informado    acerca  das  recepções   menos  

formais oferecidas no local, apresentou-se de casaca, gravata branca e cartola, quando 

todos  os   convidados   masculinos  desciam   para   jantar  vestidos  apenas de  smoking 

(PAINTER,v.2, p.29). Episódio que seria mais tarde retomado sob uma forma atenuada 

na Recherche,   quando    o    Narrador   participou   de   um   jantar    oferecido  por  Mme.  

Verdurin durante a estada desta na Raspelière, no litoral normando (PROUST, v.4, 

p.237). No final da vida as coisas se tornariam ainda piores: prematuramente 

envelhecido, pálido como um cadáver, com olheiras profundas contornado os grandes 

olhos, cabelo mal penteado e mal cortado, bigode mal tratado, apresentava-se às vezes 

em sociedade em franco desalinho, vestindo sempre um caro sobretudo comprido, com 

gola de lontra negra e forrado de vison, que não tirava nem para ir  à 

mesa.Testemunhas o descrevem com colarinho sujo, gravata rota, luvas brancas 

manchadas e calças largas, de corte totalmente fora de moda (citado por MAUROIS, 

p.266).   Certa vez saiu de smoking, só percebendo que estava usando colete branco, 

próprio para casaca, quando retornou à casa (PAINTER, v.2, p.236). 

          

Rua Hamelin, atual Rua do Almirante Hamelin, n. 44 (1919-1922) (fig.22) 

 

                         Em 1919, a tia de Proust, viúva do tio Georges, resolveu vender o imóvel do 

102, Bulevar Haussmann para um banco, sem avisar previamente aos moradores. 

Proust ficou enfurecido  com  a  falta de  consideração  da tia  e   decidiu   resistir.   

Porém,  quando    ficou sabendo que iriam em breve ser iniciadas as obras de adaptação 

do prédio para transformá-lo numa agência bancária, desistiu de continuar morando no 

local e refugiou-se no edifício em que morava Gabrielle Réjane (1856-1920), na Rua 

Laurent-Pichat, n. 18 bis (Idem, p. 360). O escritor era fã incondicional da grande atriz, 

modelo da personagem Berma. Embora o nome da personagem provenha da famosa 

Sarah Bernhardt (1844-1923), Proust considerava Réjane mais versátil que a rival, cujo 

grande talento estava adstrito a papéis dramáticos e trágicos, enquanto Rejáne era 

imbatível também na comédia.  

                       O apartamento que coube a Proust na residência de Réjane ficava no quarto  
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Fig.21- Antigo cartão-postal com a imagem do castelo neogótico de Vallière (1894), em 

Mortefontaine, França, de propriedade do 11º Duque de Gramont (1851-1925). 
O palácio foi construído com o dinheiro da duquesa, uma Rothschild. Aí Proust esteve hospedado por ocasião do 
noivado do filho do casal. 
Fonte:< http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/366675> 
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Fig. 22- Imagem atual do imóvel da Rua do Almirante Hamelin, n.44, hoje ocupado pelo 

Hôtel Elysée Union, Paris, França. Google Maps. 
Na fachada uma placa informa que Marcel Proust viveu no prédio entre 1919 e 1922. 

Fonte: 

<https://www.google.com.br/maps/@48.868421,2.291691,3a,90y,101.56h,108.02t/data=!3m4!1e1!3m2!1sT06eV914Ue5MislbLVYw
-w!2e0> 
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andar  e  estava  reservado  à  filha  da  atriz  que  se encontrava  no  Exterior.  Embora se  

tenha mudado para lá, não lhe era adequado por estar mobiliado (Idem, p.361). Por isso 

depois    de  quatro  meses  transferiu-se  para  o  número     44  da  antiga  Rua   Hamelin, 

endereço que em sua concepção seria transitório (Idem, p.363).   Da  rápida  estada    na  

casa da atriz, durante a qual Proust muito  se  impressionou  com  a  decoração  de   uma  

sala de banho, resultou um pequeno acréscimo ao terceiro volume da Recherche que 

seria publicado no ano seguinte   (O caminho de Guermantes I).  O  trecho  acrescido  

fazia  alusão  a   um pequeno compartimento no hotel que o Narrador ocupava em 

Doncières, ao tempo de sua visita ao amigo Robert de Saint-Loup em guarnição nessa 

cidade: 

Meu gabinete de toilette era forrado de um papel vermelho violento, 

semeado de flores vermelhas e brancas, a que aparentemente me 

custaria algum trabalho acostumar-me. Mas não fizeram mais que 

parecer-me novas, que obrigar-me a entrar não em conflito mas em 

contato com elas, e modificar a alegria e os cantos de meu despertar; 

não fizeram  mais que encerrar-me  à fôrça dentro de uma espécie de 

papoula para mirar o mundo, que eu via muito diferente do que em Paris, 

dêsse alegre paravento que era aquela casa nova, diversamente 

orientada que a  de meus pais e aonde afluía um ar puro.(PROUST, 

v.3,p. 64) 

 

                      O papel de parede visto por Proust em casa de Réjane seguia sem dúvida a 

tendência Modern Style – estilo que a partir de 1960 os franceses, à imitação dos 

britânicos, chamariam de Art Nouveau (BAZIN, 1992) –, talvez baseada em exemplos 

ingleses. Com os sentidos tão aguçados pela aparência inusitada do revestimento, o 

escritor não hesitou em introduzir uma menção a ele em sua obra então sempre em 

crescimento. 

                        Em Paris daquele tempo, os edifícios de apartamentos (immeubles de 

rapport) estavam, desde muito, organizados de acordo com uma rígida estratificação 

social. O térreo e a sobreloja eram invariavelmente ocupados por atividades comerciais 

e de serviços voltados diretamente para a rua ou acessíveis por meio de um lance 

interno de escada, enquanto o andar nobre abrigava grandes apartamentos de luxo, de 

alto pé direito, destinados às camadas mais altas da sociedade. À medida que os 

andares subiam, eram agenciados neles apartamentos de área cada vez menor e de pé 
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direito moderado, destinados a famílias que dispunham de orçamentos cada vez mais 

reduzidos. O espaço sob a cobertura dos telhados, de pé direito baixo e muito quente e 

abafado durante o verão, era subdividido em pequenos cômodos, ocupados por 

pessoas modestas, que às vezes trabalhavam como criados nos ricos apartamentos dos  

pavimentos inferiores (fig.23). Os recursos técnicos disponíveis nesses edifícios eram 

limitados. Em fins do século XIX, a  iluminação  doméstica  continuava  a  ser   produzida  

pelo gás, secundada por lâmpadas a óleo de colza e a petróleo (querosene) e ainda por 

candelabros. O fornecimento de água encanada restringia-se normalmente a uma 

única torneira  instalada  na  pia  da  cozinha,  como  acontecia  no  número  106  do    

Bulevard  Haussmann, onde Proust residiu entre 1906 e 1919 (ALBARET, p.114). Grande 

transformação nas ricas habitações parisienses foi promovida com o advento do 

telefone, do elevador e da luz elétrica. Na Rua Hamelin, o apartamento em que Proust 

foi morar situava-se no quarto andar, já equipado com ascensor, tal como acontecia 

com as moradas anteriores. No entanto, o preconceito social contra os andares mais 

altos ainda persistia, o que explicaria o fato de o autor ter definido pejorativamente a 

nova casa para o Conde de Montesquiou, como um ignóbil tugúrio, onde cabia apenas 

seu catre (PAINTER, v.2, p. 368).                       

                      De acordo com Céleste, a divisão do apartamento da antiga Rua Hamelin 

lembrava   muito   a   do    apartamento   do   Bulevar   Haussmann,   embora de menores 

proporções. Para alcançar o quarto do proprietário era necessário atravessar o        

vestíbulo, o salão e o pequeno salão, mais apropriadamente chamado por Céleste de 

boudoir (fig.24). Como o dormitório principal não era grande, muitos dos móveis 

instalados no quarto do Bulevar Haussmann tiveram de ser enviados para os depósitos, 

entre eles, o piano de Mme. Proust. Anos antes, o autor resolvera doar alguns móveis 

mais singelos a um antigo lacaio que servira a grandes aristocratas. Mais tarde, 

arrependeu-se do que fez, aos vê-los usados num prostíbulo masculino montado em 

1915 por esse mesmo ex-criado (ALBARET, p.329 e 334). Na Recherche há um trecho 

pungente que se refere a esse episódio. O Narrador adolescente vinha frequentando 

um prostíbulo e por consideração à caftina, decidiu dar-lhe uns móveis que herdara de 

sua tia-avó, a tia Léonie: 

                                                          Aliás, deixei de ir àquela casa, porque desejoso de 

demonstrar  meus  bons  sentimentos  à mulher  que  a dirigia e que tinha  
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Fig. 23- Seção de um prédio de apartamentos parisiense. Ilustração retirada do Magasin 

Pittoresque, de 1885. 
A rígida hierarquia social dos immeubles de rapport era eventualmente tratada com certo humor pela imprensa 
francesa. Se havia discriminação, havia também integração. 
Fonte:< http://grial4.usal.es/MIH/parisBuildings/resource4.html>                                                                                                                                                   
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Fig.24- Exemplo de planta-tipo de apartamento de luxo em imóveis haussmannianos, 

construídos entre a década de 1860 e 1900.  
Planta de um apartamento haussmanniano de 246 m

2
, reformado, com a criação de instalações sanitárias modernas, 

mas que conserva a sequência original das peças de representação: sala de jantar, grande salão e pequeno salão, 
encarreiradas com o dormitório principal. Este último prejudicado em sua metragem quadrada, em razão da reforma 
que usou parte do aposento para criar ao lado um banheiro antes inexistente. Na parte íntima do apartamento, ao 
lado dos grandes banheiros introduzidos na reforma, vê-se a retrete original, pequenina e sem a presença de pia, o 
que desestimulava a necessária higienização das mãos após o uso do vaso sanitário. 
Fonte: 

<http://www.roquefeuilimmo.fr/biens-a-vendre/appartements/75116-paris-16-appartements-haussmannien-246m-766.html> 
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                           necessidade de móveis, dei-lhe alguns, notadamente, um grande sofá –  

 que havia herdado de minha tia Leôncia. Nunca os via, pois a falta de 

espaço não permitia que meus pais os recolhessem em casa e  achavam- 

se em um depósito. Mas logo que tornei a vê-los na casa onde aquelas 

mulheres  se  serviam  deles,  todas  as  virtudes  que  se  respiravam    no 

quarto de minha tia em Combray se me afiguraram supliciadas ao cruel 

contato a que as entregara sem defêsa! Não sofreria mais se tivesse feito 

violar uma  morta. Não voltei mais à casa da medianeira, pois eles me 

pareciam viver e suplicar-me, como esses objetos aparentemente 

inanimados  de  um  conto  persa   onde   estão   encerradas   almas    que 

sofrem um martírio e imploram libertação. [...] (PROUST, v.2,p.120) 

                                                                                                                                               

Em 1917,  o escritor conseguiu que o casal Strauss providenciasse a venda de 

um conjunto Luis XVI, formado de canapé e quatro poltronas, pela quantia de 10 000 

francos, além de alguns tapetes, vendidos por 4 000 francos. Um ano depois, desfez-se 

também  de um tapete de Esmírna e do tapete histórico que seu pai havia ganho do Xá 

da Pérsia em 1869 (PAINTER, v.2,, p.354). Antes de se mudar para a casa de Réjane, pôs 

também à venda a mobília da sala de jantar e um grande lustre de cristal. Os preços 

oferecidos foram, porém, tão baixos que Céleste recomprou-lhe o lustre, querendo 

desse modo minimizar o prejuízo do patrão (Idem, p.383).  

                     O pequeno núcleo dos móveis de quarto em uso desde o Bulevar 

Malesherbes, entretanto, permaneceu intacto, posicionado no canto do cômodo à 

direita da lareira: o biombo chinês, a cama de metal e as três mesinhas de apoio, 

próximas à cabeceira. Junto da peseira da cama, ficava uma porta lateral e secundária 

que dava para um pequeno corredor por onde Proust alcançava o gabinete de toilette, 

agenciamento idêntico ao do quarto do Bulevar Haussmann (ALBARET, p.76) (fig. 25 a 

e 25b).    

                      Foi nesse apartamento que Céleste observou em 1920 ser possível olhar às 

escondidas, a partir da janela da cozinha, a sala de jantar de um palacete vizinho, em 

que morava uma grande dama do monde, Mme. Standish (1847-1933), antiga amante 

do rei inglês Eduardo VII (1841-1910). Proust quando soube dessa possibilidade pediu a 

Céleste que na próxima vez que surpreendesse a senhora ceando com a família, fosse 

avisá-lo   imediatamente.  Como   romancista, buscava   obter   informações   acerca    da   
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Fig. 25a- Foto do singelo dormitório de Proust na antiga Rua Hamelin, n.44. Imagem 

provavelmente tomada logo após a morte do escritor, em 1922. 
Pela foto é possível constatar a ausência de luxo do aposento. Paredes empapeladas em mau estado, lareira de 
mármore que não era usada nos últimos tempos de vida do escritor e alguns dos móveis que constituíam o núcleo 
básico do quarto: biombo chinês atrás da cabeceira, cama de metal e uma das pequenas mesas de apoio. 
Fonte: PAINTER, George D. Marcel Proust. Paris: Mercure de France, 1966. 2v. V.2. 

 

                                                             

 

Fig.25 b- Aspecto do escritório do apartamento da antiga Rua Hamelin, n.44. Imagem 

provavelmente tomada logo após a morte do escritor, em 1922. 
No canto do cômodo, vemos a grande escrivaninha hoje no Museu Carnavalet, ao lado de uma das estantes 
giratórias, que, junto com outra idêntica, ficava no interior do quarto do Bulevar Haussmann, e ainda uma cadeira de 
escritório estilo Império. 
Fonte: PAINTER, George D. Marcel Proust. Paris: Mercure de France, 1966. 2v. V.2.                                                                          
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decoração da casa de determinadas pessoas, para melhor avaliar-lhes o caráter e para 

melhor caracterizar os personagens de seu romance.  

                      Mme. Standish fora mulher belíssima e extremamente elegante (fig. 26). 

Conservava parte da beleza, mas sua elegância era totalmente fora de moda, pois ainda 

se vestia   de  acordo  com  o  tempo  da  rainha Alexandra  (1844-1925),    quando   o  rei 

Eduardo VII ainda era vivo. Proust a conhecera em recepções na casa da Condessa 

Greffulhe (1860-1952) e era fascinado por ela. A  dama  vivia  então  com  uma  sobrinha,  

casada com o grande organista Charles-Marie Widor (1844-1937), que era muito mais 

velho que a esposa.  

                       Nas duas ou três vezes que Proust foi espiar a casa vizinha, Céleste percebeu  

em  seu  olhar  que  o  que o atraia era a bela ordenância do serviço e da mesa, 

guarnecida com candelabros e baixela, e a relação estabelecida entre os convivas. 

“Num raio tudo se registrou em seu espírito”, diria Céleste muito tempo depois (p.287 e 

288). 

                      Alguns anos antes, em 1916, teria ocorrido situação semelhante. Proust 

resolvera superar o incidente sucedido em 1913 entre André Gide (1869-1951) e ele. 

Sem ler os originais, como supunha Proust, o primeiro havia impedido que a editora 

NRF publicasse O caminho de Swann.  Marcel ficou profundamente ressentido com essa 

atitude preconceituosa e irresponsável, mas cansado de manter um estado de 

permanente   hostilidade,   e   sonhando  com   o   lançamento   do  segundo  volume   da 

Recherche por essa prestigiosa editora, decidiu escrever uma carta de reconciliação, 

solicitando a Céleste que a levasse à casa do escritor. Era noite, e as ruas estavam às 

escuras por causa da guerra. Céleste foi recebida à porta da casa à luz de um lampião. 

Na volta, a governanta correu a dar satisfação ao patrão, pois este sempre queria saber 

de todos os detalhes, como a empregada vira a decoração da casa e as pessoas que a 

tinham recebido (Idem, p. 358). 

                      Após sua morte, a fama de Proust não parou de crescer. Na década de 1930, 

cartas e documentos do escritor eram vendidos e comprados com avidez. Tornou-se 

uma criatura lendária. Jacques Guérin (1902-2000), magnata dos perfumes, grande 

bibliófilo e obcecado pela obra proustiana, passou a adquirir papéis e objetos 

pertencentes ao autor. Conseguiu reunir certo número de móveis e objetos, dos quais 

alguns haviam guarnecido os sucessivos quartos do escritor. A cama de metal, em   que  
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Fig.26- Magnífico retrato da bela Hélène Standish (1847-1933). Foto de Félix Nadar (1820-
1910), 1882. 
Fonte:< http://www.pinterest.com/pin/563935184559763300/> 
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Proust dormiu desde a  adolescência e em que faleceu, o biombo chinês, uma pequena 

mesa com abas rebatíveis   feita   de   jacarandá    (palissandre),   outra   feita   de  

bambu,  apelidada   ma chaloupe pelo autor, faziam parte do pequeno núcleo  original. 

Quanto à estante baixa envidraçada, a grande mesa de escritório, o pequeno lit de repos 

e o retrato do Dr. Adrien Proust pintado  por  Laure  Brouardel (ativa entre 1890 e 1919),   

datado de 1891, peças também adquiridas por Guérin, achavam-se dispostos, 

originalmente, em outros aposentos (fig. 27a e b). 

                       Em 1920, Proust decidira contratar um conhecido quarteto de cordas para 

fazer uma apresentação em domicílio. O objetivo do escritor era ouvir o quarteto de 

César Franck em ré maior (1889-1890), peça de grande inspiração que representava 

para ele um importante modelo para as obras musicais atribuídas no romance ao 

compositor   Vinteuil.  Como   a   intenção  do  escritor era  absorver  o  máximo  daquela  

música para depois transcrever em palavras e imagens poéticas as sensações profundas 

que elas lhe causavam, não convidou ninguém para a audição. Não queria ser 

interrompido nem distraído durante aquela sessão de música, que aliás lhe custou uma 

pequena fortuna. 

                     O salão foi preparado por Céleste para a apresentação musical, a lareira teve 

de ser tapada por recomendação dos executantes para que o som não se dispersasse. 

Foi trazido do boudoir o lit de repos forrado de veludo marrom com uma faixa de 

tapeçaria  no  centro. Tudo  pronto, a  uma  hora  da  manhã,  Céleste correu as cortinas,  

fechou as portas e retirou-se, deixando Proust reclinado sobre o móvel, enquanto os 

músicos e seus instrumentos ocupavam a parte central da peça. Proust ouviu tudo de 

olhos fechados e, após um intervalo, pediu aos instrumentistas a gentileza de executar 

de novo um trecho do quarteto, que Céleste infelizmente não soube dizer qual era 

(ALBARET, p. 393 a 396). Temos, porém, o palpite de que Proust tenha solicitado a 

repetição ou do terceiro movimento (larghetto) ou do quarto (allegro molto), os dois 

mais expressivos e cheios de sentimento da composição, onde talvez encontrasse ele a 

”pequena frase”, símbolo do amor de Swann por Odette.  

                     Os móveis e objetos comprados por Guérin foram depois doados ao Museu 

Carnavalet, de Paris, e desde 1989 podem  ser  vistos,   mal acomodados,  num pequeno 

  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laure_Brouardel&action=edit&redlink=1
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Figs.27a e 27b - Duas imagens do recinto montado no Museu Carnavalet, em Paris, onde se 

encontram reunidos alguns móveis pertencentes a Marcel Proust, doados pelo milionário, 

perfumista e grande bibliófilo Jacques Guérin (1902-2000). 
Na parte do museu onde se acham os móveis do escritor, é possível discernir alguns que nunca compuseram nenhum 
dos quartos proustianos: o lit de repos; o quadro do Dr. Adrien Proust, pintado em 1891 por Laure Brouardel;  a 
grande escrivaninha, que na antiga Rua Hamelin ficava no escritório, junto a uma das estantes giratórias, e a estante 
baixa de portas envidraçadas. No local vêem-se ainda a bengala do escritor e outros poucos objetos pessoais. Ao 
acervo do museu pertence ainda o famoso sobretudo de Proust, porém em muito mau estado de conservação. 
Fonte: <http://www.newyorksocialdiary.com/node/1909722/print> 
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recinto forrado com placas de cortiça que aludem ao dormitório do Bulevar Hausmann. 

A forma de exposição é bastante decepcionante, mas para os proustolâtres, ou 

proustiens enragés, constitui experiência única,  sobretudo   quando  observam    

comovidos   o   pequeno  e    quase    humilde   leito  de menino onde  Proust, extenuado, 

passou  os últimos anos  de vida escrevendo e retocando sua inesquecível obra-prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  *    *    * 
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Decoração e mobiliário na Recherche 

Os trechos transcritos da obra de Marcel Proust que aparecem neste trabalho seguem a edição usada pelo Autor na sua primeira 
leitura do romance há mais de 40 anos. Trata-se da edição que se encontrava no mercado nacional no início dos anos 1970 a cargo 
da desaparecida Editora Globo, do Rio Grande do Sul, com traduções de Mário Quintana (do 1º ao 4º volume); de Lourdes Sousa de 
Alencar e Manuel Bandeira (5º volume); de Carlos Drummont de Andrade (6º volume) e de Lúcia Miguel Pereira (7º volume). O 
Autor teve de introduzir algumas correções em determinados trechos do texto traduzido, o que fez a partir da confrontação com as 
versões publicadas em língua original, que se acham hoje disponíveis na web. 

 

No caminho de Swann (v.1) 

 

A avó do Narrador e seu amor por coisas antigas (PROUST, v.1, p.41 e 42) 

 

                    Bathilde, avó materna do Narrador, era muito amada pela filha e pelo neto. 

Gostaria, porém, que o menino fosse menos mimado pelos pais, para que ele se 

fortalecesse como deveria. Adorava caminhar sob a chuva sem proteção alguma, e em 

matéria de literatura admirava intensamente as cartas de Mme de Sevigné (1626-1696).  

                   Não concebia oferecer presentes dos quais não se pudesse tirar algum 

proveito intelectual. Para ela a utilidade de um objeto tinha que vir envolvida em algo 

transcendente. Se tinha de fazer algum presente chamado útil, uma poltrona, um 

serviço de mesa ou uma bengala, procurava-os “antigos”, como se o desuso, tendo 

apagado o caráter utilitário dos objetos, os fizesse parecer mais destinados a contar a 

vida dos homens de outrora  que a atender às necessidades imediatas da vida 

contemporânea. 

                   Desejava que o neto decorasse seu quarto com fotografias dos mais belos 

monumentos ou paisagens. A reprodução tinha de ter valor estético, mas achava que a 

reprodução mecânica da imagem fotográfica não deixava de trair uma vulgaridade 

comercial. Em vez da fotografia da catedral de Chartres, das cascatas de Saint-Cloud, 

do Vesúvio, preferia informar-se com um amigo da família, M. Swann, senhor de muita 

distinção e de vasta cultura pictórica, se não havia um grande mestre que houvesse 

pintado aqueles mesmos temas, dando assim para o neto a fotografia da catedral 

pintada por Corot (1796-1875), das cascatas, por Hubert Robert (1733-1808), e do 

Vesúvio, por Turner (1775-1851), pois à nobreza dos motivos pintados se sobreporia a 

arte dos insignes pintores. Mas como desse modo o trabalho do fotógrafo não podia 

ainda ser de todo eliminado, constituindo-se o último reduto da vulgaridade, a avó do 

Narrador perguntava a Swann se a interpretação artística do tema desejado não existia 
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sob a forma de gravura, o que poderia adicionar um interesse alheio a si mesma, como 

a gravura da Santa Ceia de Leonardo da Vinci (1452-1519), executada por Raphaello 

Sanzio Morghen (1758-1833), que registra o afresco num estado anterior a seu atual 

estágio de avançada deterioração (fig.28). 

                    Proust via com ironia essas tentativas românticas de fugir das vulgaridades, 

adiantando que os resultados dessa maneira de exercer a arte de dar presentes nem 

sempre eram brilhantes. O desenho de Ticiano (1488/90-1576) que o Narrador ganhara 

de sua avó, representando Veneza, era muito menos exato que qualquer fotografia. As 

poltronas antigas por ela oferecidas a um jovem casal logo desabaram sob o peso dos 

recém-casados. Mas Bathilde insistia que era mesquinho preocupar-se muito com a 

solidez de um móvel, quando nele ainda se faziam perceptíveis alguns belos resquícios 

do passado.  

                     O escritor Guy de Maupassant (1850-1893), em artigo publicado em número 

de dezembro de 1879 do jornal Gaulois, criticara com energia a moda que naquela 

altura enlouquecia os franceses, as japonaiseries. Numa de suas crônicas chamada 

Bibelôs (Le  Gaulois, 22 de março de 1883), censurava o autor acerbamente a tendência 

da decoração oitocentista  de privilegiar o antigo, a qualquer custo, e de fazê-lo em 

excesso, entulhando os espaços internos dos lares com trastes incômodos e inúteis.  

Crítica que caberia como uma luva em vários personagens da Recherche, que gostavam 

de colecionar. Tanto Odette de Crécy, que, como veremos, era uma antiga cocotte, sem 

nenhuma cultura, mas que adorava acumular objetos de origem oriental, chineses e 

japoneses, de forma destituída de todo o critério (mais tarde, se interessaria por bibelôs 

de Meissen), quanto Charles Swann, seu amante, refinado colecionador, com sólida 

formação pictórica, que em sua casa mantinha móveis antigos em estado de 

permanente instabilidade. Além do Barão de Charlus, que, bem informado em arte, 

tinha grande coleção herdada de seus antepassados, mas nem por isso desdenhava 

“bibelotar”.   

                        As censuras de Maupassant visavam os antiquários improvisados de então, 

que abarrotavam seus lares com objetos indistintos, e os recentes apaixonados por 

coisas do Japão. Da massa de pessoas sem discernimento que acumulavam 

disparatadas velharias, o escritor ressalvava os irmãos Goncourt (Edmont de Goncourt  
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Fig.28- Santa Ceia, de autoria de Leonardo da Vinci (1742-1519), segundo a gravura 
executada por Raphaello Sanzio Morghen (1758-1833) entre 1797 e 1800. 
A obra realizada pelo exímio gravador baseou-se no desenho reconstrutivo de Teodoro Matteini (1754-1831), sob a 
encomenda do grão-duque da Toscana Fernando III (1769-1824). Embora muito apreciada na época de sua execução, 
a gravura não atinge o nível artístico do grande mestre Leonardo da Vinci. É evidente, entre outras coisas, que as 
linhas de fuga da gravura não se encontram num ponto localizado atrás da cabeça do Cristo, como acontece no 
afresco de Milão. 
Fonte: <http://www.bookdrum.com/books/in-search-of-lost-time-vol-i-swanns-way/9780099362210/bookmarks-26-
50.html?bookId=300> 
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1822-1896, e Jules de Goncourt, 1830-1870),   que,  verdadeiros   conhecedores   de   arte 

francesa do século XVIIII e de arte japonesa, com pouco dinheiro, mas com grande 

perspicácia, haviam no decorrer da vida formado uma invejável coleção, que depois 

passou a valer uma fortuna. 

                                   

De todas as paixões, de todas sem exceção, a paixão pelo bibelô é talvez 

a mais terrível e a mais invencível. Um homem tomado pelo móvel velho 

é um homem perdido. O bibelô não é somente uma paixão, é uma mania, 

uma doença incurável.  E esse mal aflige com rigor todas as classes da 

sociedade. 

Todo o mundo hoje coleciona; todo o mundo é ou se acha colecionador; 

porque a moda acabou entrando nisso. As atrizes estão quase todas 

entregues à fúria de colecionar; todos os palacetes parecem museus 

entupidos de sujeiras seculares. O Velho estraga o nosso tempo, porque é 

suficiente que uma coisa seja antiga para que a pendurem nas paredes 

com pretensão. Um homem do mundo sentir-se-ia desacreditado se não 

dormisse num leito de carvalho carunchoso, picado de bichos, incômodo, 

remanejado, com os pedaços antigos remontados pelo fabricante do 

Velho, e pouco adequados para ficarem juntos.  

As cadeiras, as poltronas, os armários, tudo é velho e feio; tudo é 

incomodo e grotesco em nosso tempo de vida prática e de luz elétrica. 

Um assento à Dagobert [fig.29] ou um capacete à Don Quichote,  acima 

de um telefone, sempre me parecerão objetos risíveis. 

As mulheres, sobretudo, são colecionadoras inenarravelmente ridículas, 

porque tudo lhes falta para a profissão: a ciência profunda, a 

possibilidade de viajar a pé, de casa em casa, por países poucos 

conhecidos, o encarniçamento da paixão. Não é necessário aliás ser 

conhecedor, é necessário possuir vocação, uma espécie de intuição, de 

penetração particular, e, sobretudo, senso artístico, o faro delicado dado 

a tão poucos homens. 

Os conhecedores, hoje, são inúmeros. Correm as lojas, freqüentam a sala 

Drouot [sala de leilões até hoje existente] e aprendem em pouco 

tempo a estimar, ao primeiro olhar, o valor de um objeto qualquer. 

Desempenham muito bem o papel de leiloeiros. 

Quanto a discernir, é outra coisa. O amador de antiguidades ama tudo: 

tudo que é velho, tudo que é raro, tudo que é esquisito, tudo que é feio. 

Extasia-se perante os esboços informes de operários primitivos, dá gritos 

diante de horrorosas cerâmicas de nossos ancestrais ingênuos; sabe, 

claro,   sabe   com  precisão  em  que  época  foi  fabricada   essa  grosseira  
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Fig.29- Cadeira chamada à Dagobert (fauteil Dagobert), rei dos francos da dinastia 
merovíngia (602/605-638/639), peça do século XIX, imitando exemplares do século XVI 
italiano. 
Fonte: < http://www.artfinding.com/Auction/Siege-curule-en-noyer-dans-la-tradition-des-sieges-du-haut-moyen-age-siege-du-
roi-dagobert-ce-typ/77147.html> 
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estatueta de faiança, conhece seu preço exato, e a prefere a qualquer 

adorável esboço em argila de um artista moderno. 

Totalmente outro deve ser aquele que possui o senso da arte, o faro de 

raça dos verdadeiros achadores. Ele não se inquietará jamais com as 

raridades; mas  se  esforçará,  por  assim  dizer,  para  escolher   o  melhor  

do     passado, descobrir e revelar as coisas belas, únicas, ignoradas ou 

pouco conhecidas. [...] 

Quando os seres são dotados para compreender deste modo um tempo e 

os artistas pouco conhecidos em torno deles, para adivinhar assim 

através das admirações convenientes, estabelecidas, de seus 

contemporâneos, podem procurar nos velhos empórios, e mesmo por 

entre as mercadorias da praça pública: eles encontrarão sempre porque 

possuem o gênio necessário. 

Logo que os primeiros objetos do Japão chegaram à Paris, os dois irmãos 

[Goncourt] compreenderam de golpe o valor artístico dessas coisas. 

Desde 1852, Edmond de Goncourt comprou na Porta da China um desses 

maravilhosos álbuns japoneses que valem hoje somas fabulosas, e que 

não são mais encontrados, aliás. 

           Pagou 80 francos por ele. 

Souberam adquirir, quando ninguém pensava nisso, esses marfins 

surpreendentes, que não são possuídos hoje por preço algum. [...] 

Quantos homens poderiam ter comprado, como os Goncourt, essas 

maravilhas no dia em que apareceram. Se eles não o fizeram, é porque 

não possuíam o faro que adivinha, o verdadeiro faro do colecionador. Os 

outros conhecem coisas admiradas, mas não coisas desconhecidas. 

Quanto aos milionários que compram hoje todos os horrores que nos 

deixaram os séculos passados, fazem eles parte dessa raça que Gantier 

chamou de burgueses. 

Aposto que existe, somente em Paris, dez vezes mais leitos senhoriais de 

estilo Henrique II, do que existia em toda a França no tempo desse 

príncipe. E não nos esqueçamos de que uma boa metade desses leitos de 

bárbaros foi destruída à medida que se refinava a arte do somiê. 

Ficamos com as costas e o resto quebrados com os assentos dos tempos 

antigos, quando poderíamos nos estender nessas deliciosas poltronas 

modernas em que as madeiras ficam invisíveis [fig.30]. Não é a madeira 

a carcaça do móvel, cuja crina é a carne e cujo tecido de revestimento é a 

pele? O esqueleto não é homem senão vestido de carne. O móvel só é 

poltrona quando estofado. Nós não mostramos os ossos nas ruas. 

                                  Quanto às coleções que somos levados a admirar de tempos em 

tempos, não são mais do que um monte de objetos extremamente caros. 
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Fig.30- Poltrona dita confortável ou à fantasia, capitonée, forrada de damasco de seda 
fraise decorada com passamanes de seda formando franjas. 1859. 
Chamada confortável, por ser inteiramente estofada e não ter madeira aparente, e à fantasia, por não seguir nenhum 
dos  estilos históricos catalogados então empregados na decoração de interiores. 
Fonte: < http://www.etoffe.com/blog/archives/tag/exposition> 
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São ainda os Goncourt que escreveram: “ H| coleções de objetos de arte 

que não demonstram nenhuma paixão, nenhum gosto, nem inteligência                      

alguma, nada senão a vitória brutal da riqueza.” (tradução do Autor) 
(<http://www.maupassantiana.fr/Oeuvre/Chroniques.html#1883>) 

 

 

O salão dos Verdurin (PROUST, v.1, parte 2, passim) 

 

O casal Verdurin mantinha um pequeno salão. Embora obscuro, Mme. 

Verdurin tinha grandes esperanças de um dia alçá-lo a alturas maiores, mas naquela 

época era frequentado por pouca gente: um jovem pianista e sua tia, o médico Dr. 

Cottard e a esposa, o pintor Elstir, então conhecido por M. Biche, mais tarde 

reconhecido como genial pintor impressionista, e a sedutora Odette, a Mme. de Crécy, 

antiga cocotte, entre outros convivas. 

Sendo Mme. Verdurin pertencente a uma respeitável família burguesa 

extraordinariamente rica e completamente obscura, com a qual cessara de manter 

relações, as pessoas que formavam o pequeno grupo ignoravam o que era a alta 

sociedade.  

Os Verdurin sempre tinham um lugarzinho à mesa para os seus fiéis e para o 

serão nunca havia nada programado. O pianista tocava apenas o que lhe dava prazer. 

Em geral eram peças de Wagner (1813-1883), que Mme. Verdurin adorava, mas que lhe 

causavam impressão muito forte, desencadeando-lhe terríveis enxaquecas. 

Não havia formalismo entre os convivas, eram “camaradas”. Não se usavam 

trajes de noite e ficava-se à vontade. A maior parte do tempo, passavam em 

representar charadas, em cear fantasiados, sem introduzir nenhum estranho na 

“rodinha”. As pessoas do grand monde eram consideradas “maçantes”, e nunca viriam à 

casa dos Verdurin, mesmo se convidados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                     Excetuando-se o amor de Mme. Verdurin pelo compositor alemão Wagner, 

cuja produção constituía a vanguarda musical daquele tempo, e sua admiração pelo 

Impressionismo, movimento tido então como a última palavra em matéria de pintura, o 

ambiente cultural que envolvia o pequeno núcleo era de infinita vulgaridade. Proust 

dedicou grande aplicação em descrever a estreiteza dos limites culturais do pequeno 

salão. Nas conversas falava-se em Francillon, de Dumas Filho (1824-1895), em Reine 

Topaze e Um dia de Cleópatra, de Victor Massé (1822-1884), em Serge Panine, de 
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Georges Ohnet (1848-1918), em Olivier Métra (1830-1889),. Quando queriam “ilustrar” 

Odette, tão elegante quanto destituída de cultura geral, levavam-na para conhecer a 

capela real de Dreux (fig.31), onde estava sepultado o Rei Luís Felipe (1773-1850), o rei 

burguês, e o castelo de Pierrefonds (fig.32), controvertida restauração do arquiteto 

Viollet-Le-Duc (1814-1879). Duas construções detestadas por Swann (e sem dúvida 

também por Proust), que as considerava dejeções dos respectivos arquitetos.             

                            Como praticamente não tinha família, Mme.  Verdurin exercia uma  

estrita  vigilância sobre seus frequentadores. Interferia na vida privada deles e não se 

conformava em ser abandonada por eles durante as festas de fim de ano e os feriados 

de Páscoa. 

                     Quando Odette quis trazer seu novo amigo Charles Swann, o casal Verdurin 

acedeu imediatamente. Seria muito bom ter mais um no pequeno clã, desde que ele 

não destoasse do conjunto. Na primeira noite de Swann  no salão frequentado por sua 

amada, 

[Mme Verdurin] Estava sentada numa alta cadeira sueca de pinho 

envernizado [melhor tradução: num alto assento sueco de pinho 

encerado], presente de um violinista daquela nacionalidade, e que ela 

conservava, embora parecesse um escabelo e não combinasse 

absolutamente com os seus belos móveis antigos, mas a sra. Verdurin 

queria conservar em evidência  as coisas que os fiéis costumavam  

presentear-lhe de vez em quando, a fim de que os doadores tivessem o 

prazer de as reconhecer quando a visitavam. Assim, tratava de os 

persuadir que se limitassem às flores e aos bombons [melhor tradução: 

aos confeitos], que aos menos se acabam; mas não o conseguia. E em 

sua casa havia uma coleção de aquecedores [melhor tradução: 

braseiros], almofadões, pêndulos [melhor tradução: pêndulas], 

barômetros, jarros orientais [melhor tradução: potiches], num acúmulo 

de repetições e numa incongruência de presentes de festas.    

 

O pianista iria tocar a seguir um arranjo para piano da sonata de um 

compositor desconhecido, que depois saberiam tratar-se de Vinteul. Odette foi sentar-

se num canapé forrado de tapeçaria, junto ao piano. Prestativa, Mme. Verdurin pediu 

que ela arranjasse um lugarzinho para M. Swann. Procurando ser amável, Swann 

elogiou o móvel em que ia sentar-se: “Que lindo Beauvais!” 

 

  Ah! Estimo que o senhor aprecie o meu canapé, – respondeu a sra. 

Verdurin. –  E se quiser ver outro tão bonito, previno-lhe que pode desistir 
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Fig.31-Vista da Capela Real São Luís de Dreux, França.  
Inicialmente construída em estilo neoclássico, entre 1816 e 1820, a origem da capela remonta à determinação da 
Duquesa de Orléans (1753-1821), então viúva, que desejava ter um monumento para nele enterrar os membros de 
sua família, muitos dos quais mortos na quilhotina durante a Revolução de 1789. Projeto original do arquiteto 
Charles-Philippe Cramail. Após seu filho se tornar rei em 1830, com o nome de Luís Felipe (1773-1850), o edifício foi 
transformado em capela real, sendo então reformado e ampliado em estilo neogótico, entre 1830 e 1833.  
Fonte:   
<http://fr.cherisy.wikia.com/wiki/Chapelle_royale_de_Dreux?file=Dreux_Fa%25C3%25A7ade_de_la_chapelle_royale.jpg> 

 

 

 

 

 

             

 



76 
 

 

 

     

 

 

 

Fig.32- Vista geral do Castelo de Pierrefonds, a partir do parque. A reconstrução do castelo, 

executada pelo arquiteto Viollet-le-Duc (1814-1879), iniciou-se em 1857, por ordem de 

Napoleão III, que queria transformá-lo em residência imperial. Foto de 2005. 
Construído na Idade Média (século XIV) e destruído no século XVII, durante as hostilidades havidas entre a realeza e a 
alta nobreza francesa, o Castelo de Pierrefonds foi reconstituído por Viollet-le-Duc, arquiteto que, embora fosse 
profundo conhecedor da história da arquitetura militar medieval francesa, preferiu, de forma romântica, recriar o 
edifício sem levar em consideração nem os vestígios, nem a história das ruínas. Os contemporâneos do arquiteto já o 
criticavam por isso. Os trabalhos de restauração ficaram inconclusos, depois do fim do Segundo Império (1870) e da 
morte do arquiteto. 
Proust referiu-se aos arquitetos restauradores da escola de Viollet-Le- Duc como aqueles “que, julgando encontrar 
num côro Renascença  e num altar do século XVII vestígios de um côro romano [sic, por românico] repõem todo o 
edifício no estado em que devia achar-se no século XII”. 
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ch%C3%A2teau_de_Pierrefonds_vu_depuis_le_Parc.jpg> 
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desde já. Nunca fizeram nada igual. As cadeirinhas  também  são  umas  

maravilhas. Daqui a pouco, examinará tudo isso. Cada ornato de bronze 

corresponde simbòlicamente ao assunto das figuras [melhor tradução: 

ao tema decorativo das cadeiras]; se quiser ver tudo, há de passar um 

bom momento divertido. Só os frisozinhos das bordas! Veja só as 

folhinhas de parra sobre o fundo vermelho do Urso e as Uvas. Não está 

bem desenhado? Que me diz? Isso é que era saber desenhar, não é? Não 

são apetitosas essas uvas? Meu marido acha que não gosto de frutas 

porque as como menos do que ele. Mas não, eu sou mais gulosa do que 

vocês todos, só que não tenho necessidade de as pôr na bôca, porque  as 

saboreio com os olhos. De que é que está rindo? [melhor tradução: De 

que é que estão rindo?] Perguntem ao doutor, e ele lhes dirá se essas 

uvas me purgam ou não. Outros fazem estações de cura em 

Fontainebleau, eu faço a minha estaçãozinha de Beauvais. Mas Sr. 

Swann, o senhor não irá embora sem tocar nos bronzezinhos do 

espaldar. Não é bastante suave como pátina? Mas não assim com toda a 

mão, toque-lhes de leve. [...] 

Swann palpava os bronzes por polidez e não se atrevia a parar 

imediatamente. 

 

Dizem os críticos que o personagem de Mme. Verdurin foi moldado a partir 

de algumas distintas senhoras burguesas salonnières,quase todas conhecidas de Proust: 

Mme. d’Aubernon (1825-1899), Mme. Lemaire (1845-1828) e  Mme. de Caillavet (1844-

1910) e, talvez principalmente, Marguerite de Saint-Marceaux (1850-1930) grande 

sallonnière e melômana. Pela paixão pela música, indicam ainda uma das dollar 

princesses, a norte-americana Winaretta Singer (1865-1943), herdeira da fortuna da 

máquina de costura Singer, casada com o arruinado Príncipe de Polignac (1834-1901), 

grande interessado em música, e que se tornou famosa patrona de compositores e 

jovens músicos de talento, mantendo um salão musical com o marido desde 1894, 

quando passou a ser frequentado por Proust e seu amigo Reynaldo Hahn. Das cinco 

talvez seja o salão de Mme. Lemaire, na Rua Monceau, n.35, um dos que mais se 

aproxime das menções que faz o escritor ao salão dos Verdurin. 

Pintora que era, Mme. Lemaire recebia em seu amplo ateliê, provido de 

vasta clarabóia. Pelas fotografias que nos chegaram, constatamos que o ambiente 

tinha atmosfera ”artística”, com uma nota carregada de exotismo (fig.33a). Pendurado 

na parede da esquerda, forrada de tapeçarias, um grande autorretrato (?), enquadrado 
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Fig.33a- Aspecto interno do ateliê da pintora e salonière Madelaine Lemaire (1845-1928), 

née Coll, que está presente na imagem. Foto dos anos 1880, de autoria não identificada. 
Fonte: ALBARET, Céleste. Monsieur Proust. Paris: Robert Laffont, 1973. 
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 em larga moldura parcialmente dourada. Sob a pintura, uma longa otomana coberta 

de tecidos preciosos drapeados e repleta de almofadas, de vários formatos e forradas 

de ricos  tecidos,  ao  que  parece,  adamascados,   sedas  e  veludos lavrados.    No 

centro,  ficava o assento da dona do salão, junto ao cavalete, pois recebia pintando, em 

geral rosas (como disse um seu amante, o escritor Dumas Filho,1824-1895, ninguém, 

além de Deus, criou tantas rosas), servindo, sob este aspecto específico, Mme. Lemaire 

de modelo à personagem de Mme. de Villeparisis, que também pintava enquanto 

recebia. Perto do cavalete, uma mesinha oitavada, indiana, turca ou marroquina, 

inteiramente marchetada, suportava os apetrechos de pintura: paleta, tintas e pincéis.   

Espalhados  pelo  salão,  poltronas  Luís XVI  e muitos outros móveis, que a obscuridade 

do ambiente infelizmente não permite distinguir (figs.33b e 33c).  

                      O salão de Mme. Saint-Marceaux (1850-1930) também tem de ser lembrado, 

pois algumas importantes características do salão de Verdurin certamente provinham 

daí: um salão mobiliado à antiga, com poltronas reunidas de maneira aconchegante, 

com uma atmofera descontraída de ateliê, onde os convidados compareciam em traje 

passeio e não em traje de noite, como era de rigor em outros salões (Fig. 33d). 

                  

 

 O mau gosto de Odette de Crécy  (PROUST, v.1, parte 2, passim) 

 

                     Antiga cocotte, Odette adotara como sobrenome o título do marido, um 

conde obscuro, de quem se divorciara. De origem social humilde, fora prostituta e atriz 

na juventude, tornando-se depois cortesã de alto nível. Quando conheceu Charles 

Swann, morava num pequeno palacete da fictícia Rua Lapérouse, em Paris, e 

frequentava o salão de Mme. Verdurin, que, como vimos, era uma senhora de origem 

burguesa, tirana com  os seus convivas. 

                      Sem ser particularmente bela, distinguia-se pelo apuro de suas toilettes, 

sendo considerada uma das mulheres mais bem vestidas de Paris. Não tinha, porém, 

nenhuma cultura artística. Apreciava o que havia de mais pífio na cultura francesa em 

termos de música e literatura. Ficava, por exemplo, com  ar   feliz   porque   iria  à    Reine 

Topaze  (1856) , de  Victor Massé.  Suas   músicas   favoritas  eram  a  Valsa  das  Rosas de  
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Fig.33b- Pintura representando um elegante sarau em casa de Mme. Lemaire. Autoria de 

Pierre-George Jeanniot (1848-1934), datada de 1891. Acervo do Museu de Arte e Indústria 

André Diligent, Roubaix, França. 
Mme. Lemaire recebia às terças-feiras, de abril a junho. Seu salão era o mais concorrido dos salões burgueses de 
Paris. Reunia as notoriedades do mundo aristocrático  e os artistas mais conhecidos. Nas noites de recepção, as 
cercanias de sua casa na Rua Monceau, n.35, ficavam intransitáveis em razão das inúmeras carruagens estacionadas 
à espera dos convivas.  Uma duquesa que chegasse tarde não encontraria cadeira para se sentar.  
Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre-Georges_Jeanniot_-
_Une_chanson_de_Gibert_dans_le_salon_de_madame_Madeleine_Lemaire.jpg> 
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Fig.33c- Pintura de Mme. Lemaire, tendo por tema um requintado chá da tarde oferecido 

num hôtel particulier, chamado Deville. Testemunho eloquente da elegante e agradável 

vida mundana que as camadas ociosas levavam nos salões franceses. Década de 1890. 

Coleção privada. 
Destinados em princípio a desenvolver a arte da conversação, os salões privados concentravam, em graus variáveis, 
segundo a composição de seus habitués, poder político, poder econômico, poder cultural e prestígio social, o que 
estimulava sem dúvida o constante estabelecimento de estratégias tanto coletivas, quanto individuais, por parte 
tanto dos anfitriões, quanto dos frequentadores,voltadas essas estratégias para o incremento da respectiva 
reputação diante da sociedade. Os salões eram espaços onde se dava o fortalecimento das redes de interação 
interpessoal, através de práticas de mundanismo social que incluíam o esnobismo e o arrivismo. Os destacados 
personagens que já gozavam de eminente situação social, mantinham salões ou os frequentavam no intuito de 
conservar ou até ampliar a liderança que exerciam sobre certos setores da sociedade, objetivo que só poderia ser 
alcançado mediante o exercício de rituais sociais continuamente renovados.          
Fonte:< http://reynaldo-hahn.net/Html/albumphoto.htm >  
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Fig.33d- Aspecto do salão de Marguerite de Saint-Marceaux (1850-1930) na década de 

1890, onde se vê o jovem Claude Debussy (1862-1918) ao piano, em mangas de camisa. O 

cúmulo do informalismo. Tal como Mme. Verdurin, a anfitriã, amiga de Winaretta Singer, 

era uma grande entusiasta da música erudita. Em seu salão  se reuniam os grandes artistas 

da época. 
Fonte:< http://www.lefigaro.fr/livres/2007/05/17/03005-20070517ARTFIG90260-la_vraie_madame_verdurin.php 
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Olivier Métra, maestro de bailes de carnaval, e os Pobres Loucos de Joseph Dieudonné 

Tagliafico (1821-1900). Proust acrescenta com sarcasmo que, segundo o testamento de 

Odette, eram essas duas melodias que deveriam ser executadas em seu enterro. 

Quanto { literatura, gostava de George Ohnet, “o romancista favorito da burguesia”, 

que, em 1884, havia transposto para o teatro o seu Serge Panine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

para cuja montagem Odette conseguira arrastar por duas vezes o seu amante Swann. 

                          Quanto a este, conhecera-o no teatro, sendo-lhe apresentada por um 

amigo em comum, por volta de 1879. Sabendo que Swann era um grande conhecedor 

de arte, passou a visitá-lo regularmente, pedindo-lhe para ver suas coleções, que tanto 

interessavam a ela, que em sua própria definição não passava de “uma ignorante que 

tinha o gosto por coisas bonitas”. Durante certo tempo Swann resistiu aos convites de 

Odette para que fosse tomar chá em sua casa. Finalmente, cedeu. Ao chegar, a neve 

caía no jardim, mas o calor erógeno emanava do interior: 

 

Deixando à esquerda, no térreo de nível superior ao da calçada, o quarto 

de dormir, cujos fundos davam para uma ruazinha paralela, uma  escada 

reta subia para o salão e para o pequeno salão, entre paredes pintadas 

de cor sombria e de onde pendiam panos orientais, fios de rosários turcos 

e uma grande lanterna japonêsa suspensa a um cordel de sêda [fig.34a 

e 34b], mas que, para não privar os visitantes dos últimos confortos da 

civilização, era iluminada a gás. Eram as duas peças precedidas de um 

estreito vestíbulo, cuja parede, quadriculada com uma grade de jardim, 

mas pintada a ouro [fig.35], se apresentava marginada em todo o seu 

comprimento por uma caixa retangular onde floria, como numa estufa, 

uma fila desses grandes crisântemos ainda raros naquela época [fig.36], 

mas ainda muito longe dos que os horticultores conseguiram obter mais 

tarde. Irritava a Swann a moda dos crisântemos que lavrava desde o ano 

passado, mas desta vez sentira prazer ao ver a penumbra da peça 

zebrada de rosa, laranja e branco pelos raios olorosos daqueles astros 

efêmeros que se acendem nos dias cinzentos. Odette recebe-o de 

chambre cor-de-rosa, com o colo e os braços descobertos. Fizera-o sentar 

perto dela num dos inúmeros e misteriosos retiros arranjados nos 

desvãos da sala, protegidos por imensas palmas em vasos [melhor 

tradução: em cachepôs] chineses, ou por biombos a que estavam 

pendurados retratos, laços de fita e leques [figs.37a a 37c]. “Você assim 

não está a gôsto, – disse-lhe ela – espere que já vou acomodá-lo”, e, com 

o   risinho vaidoso   que  teria  por  alguma  invenção  particular,  instalara  
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Fig.34a - Exemplo de antiga lanterna oriental. 
A pintura de James Tissot (1836-1902) denominada The bunch of lilacs (1875), mostra-nos uma estufa de luxo. Atrás 
da dama com flores nas mãos, vê-se uma grande lanterna suspensa, de madeira entalhada, cujo tamanho e modelo 
parecem indicar ser oriunda de algum templo chinês. 
Fonte:< http://www.wikipaintings.org/en/james-tissot/the-bunch-of-lilacs> 
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Fig.34 b- Exemplo de antiga lanterna oriental. 
Antiga lanterna feita de bronze, comumente doada pelos fiéis e pendurada nos beirais dos templos do Japão, c.1875. 
Fonte:< http://www.pinterest.com/pin/168673948515984266/  
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Fig.35-Trellis wallpaper, criado por Wiliam Morris em 1862, com auxílio de seu amigo o 

arquiteto Phillip Webb, responsável pelo desenho dos pássaros, animais que Morris julgava 

ser incapaz de desenhar.  
O tema desta obra de Morris foi inspirado nas treliças do jardim da famosa Red House (1859), casa do artista havia 
pouco construída.Tema semelhante à decoração interna tridimensional do vestíbulo da casa de Odette, na Rua 
Lapérouse, em Paris. 
No blog chamado Mad about interiors, o autor, David Mees, interessado na decoração histórica de antigos palácios 
europeus, publicou algumas aquarelas de meados do século XIX, mostrando a decoração de residências apalaçadas 
de propriedade da família Wittegenstein e do Palácio de Inverno de São Petersburgo, Rússia. A nobreza da Europa 
Oriental tinha então o hábito de levantar altas estruturas metálicas em longas e estreitas caixas plantadas de heras, 
criando assim biombos de verdura, usados para isolar pequenos ambientes do resto do salão, onde durante as 
recepções a anfitriã poderia conversar reservadamente com pessoas mais próximas, afastando-se temporariamente 
dos demais convidados.  Numa das aquarelas (1835) aparece uma fileira de vasos de porcelana onde crescem plantas 
ornamentais com grandes flores desabrochadas, que lembram os crisântemos de Odette (embora neste caso 
específico parece que não havia estrutura em que as flores pudessem se apoiar). O anteparo florido isolava um 
recanto, onde havia um sofá e uma mesa, protegendo-o contra os olhares alheios; recanto em que se podia estar 
durante certo tempo em relativa intimidade. Esse costume era desconhecido dos franceses, mas Laure Hayman, 
modelo de Odette, fora amante de um grão-duque russo e pode ter-se influenciado pela decoração em uso nesse 
país. 
Ver a esse respeito: < http://madaboutinteriors.blogspot.com.br/>      
Fonte da imagem:< http://william-morris.com/william-morris-wallpapers/2/> 
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Fig.36- La femme aux chrysanthèmes, de autoria de Edgar Degas (1834-1917), 1865. Acervo 
Museu Metropolitano de Arte, Nova York, EUA. 
A pintura registra bem a admiração que os europeus ocidentais nutriam por essa flor oriental, que então só florescia 
no outono, justificando o amor de Odette de Crécy por seus crisântemos. 
Fonte:< http://www.wikipaintings.org/en/edgar-degas/a-woman-seated-beside-a-vase-of-flowers-1865#supersized-
artistPaintings-213260> 
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Fig.37a- Jovens senhoritas observando objetos japoneses, pintura de James Tissot, 1869. 
Coleção privada. 
Tissot pintou várias telas com esse nome, dando assim a justa medida do interesse, sobretudo feminino, pelos objetos de arte 
japoneses, entre os anos de 1850 e 1900. 
Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/File:James_Tissot_-_Young_Women_Looking_at_Japanese_Objects.jpg>  
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Fig.37b- Jovens senhoritas observando objetos japoneses, pintura de James Tissot, 1869. 
Coleção privada. 
Fonte:< http://art-magique.blogspot.com.br/2011/07/le-japonisme.html> 
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Fig.37c- Devant le cabinet chinois, tela do pintor belga Gustave Léonard de Jonghe (1829-

1893), datada do final da década de 1870. 
Esta tela bem poderia representar Odette de Crécy em sua residência da Rua Lapérouse, ornada de acordo com o  

orientalismo que preponderava na decoração de interiores francesa durante os anos de 1870 e 1880. Sobre o 

gabinete de laca preta um grande cão de Fó de porcelana azul. O aposento é todo forrado de seda amarela com 

temática chinesa: flores, borboletas e dragões azuis. Tema ornamental que se repete nas cortinas e no estofado das 

cadeiras, cujo desenho também é de inspiração oriental. 

Fonte:https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gustave_L%C3%A9onard_de_Jonghe#/media/File:Gustave_L%C3%A9onard_d

e_Jonghe_-_In_Front_of_the_Chinese_Cabinet.jpg 
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atrás da cabeça de Swann e sob seus pés, almofadões de sêda do Japão, 

que ela amassava como fosse pródiga daquelas riquezas e descuidosa do 

seu    valor.   Mas    quando    o criado    foi trazendo    sucessivamente    as   

numerosas   lâmpadas   que,   encerradas quase todas em globos 

chineses, ardiam isoladas ou aos pares, todas em móveis diferentes 

como altares e que, no crepúsculo já quase noturno daquele fim de tarde  

hibernal, faziam reviver um outro poente mais durável, mais róseo e mais 

humano, – talvez fazendo parar na rua algum enamorado a sonhar com 

o mistério daquela presença que ao mesmo tempo   delatavam   e   

ocultavam as vidraças acesas, – ela vigiava  severamente de esguelha                                                                                                                                                                                                                                                                    

o homem, para ver se ele as colocava no lugar consagrado. Imaginava 

que, se pusessem uma única lâmpada em  lugar impróprio, ficaria 

prejudicado o efeito de conjunto do salão e que o seu retrato, colocado 

num cavalete oblíquo forrado de pelúcia, não receberia boa luz. Assim, 

seguia febrilmente com o olhar os movimentos daquele homem grosseiro 

e repreendeu-o àsperamente por ter passado muito perto de duas 

jardineiras e que ela própria se encarregava de limpar por medo que as 

quebrassem e que foi examinar em seguida para ver se o criado não lhes 

causara algum dano. Todos os seus bibelôs chineses, achava-os Odette 

de formas “divertidas”, bem como as orquídeas, e as catléias 

principalmente, que eram, com os crisântemos, as suas flores prediletas, 

porque tinham o grande  mérito de não se assemelharem a flores, mas 

parecerem de sêda ou de cetim. ”Esta   parece  que   foi   recortada   do   

fôrro    de    meu   casacão”,  disse    a Swann, mostrando-lhe a orquídea, 

com um quê de estima por aquela flor tão chic , aquela irmã elegante e 

imprevista que a natureza lhe dava, tão longe dela na escala dos seres e 

no entanto refinada, mais digna que muitas mulheres de que lhe desse 

um lugar em seu salão. Mostrando-lhe aqui umas quimeras de línguas de 

fogo pintadas numa porcelana ou bordadas numa tela, ali as corolas de 

um ramo de orquídeas, além um dromedário de prata esmaltada 

[melhor tradução: de prata nigelada] que vizinhava na lareira com um 

sapo de jade, ela ora afetava recear a maldade dos monstros ou zombar 

do seu grotesco, ora corar da indecência das flores, ou sentir um desejo 

irresistível de beijar o dromedário e o sapo, a quem chamava de 

“queridos”. 

 

Nesta longa e detalhada passagem, Proust quis transmitir-nos aspectos do 

verdadeiro caráter da cocotte, a um tempo astuciosa, firme e sensual, falsamente 

ingênua e pudica, procurando bem acolher os homens que a atraiam, decorar seu lar 

com tudo que achava elegante e supervisionar com rigor a criadagem para que não 

fizessem tolices nem lhe causassem prejuízos. Quando, muito tempo depois, Laure 
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Hayman [fig.38] leu o terceiro volume da série (O lado de Guermantes, 1920), 

reconheceu-se na personagem de Odette e, enfurecida, escreveu uma carta de ruptura 

com Proust. O escritor, como de hábito, tentou despistar:  
 
 

 

 [...] Odette de Crécy não só não é você, como é exatamente o seu 

contrário. [...] Você me diz a esse propósito que sua “gaiola” se parece 

com a de Odette. Fico surpreso. Você tinha  um  bom  gosto   tão seguro, 

tão ousado, que se eu quisesse saber o nome de um móvel, de um tecido 

dirigia-me de  boa  vontade  a  você, antes  de  não  importa  qual artista. 

Ora com muita inabilidade talvez, mais enfim tentando fazer o melhor, 

procurei ao contrário mostrar que Odette não tinha mais gosto para 

móveis que para outra coisa, que ela estava sempre (salvo para a 

toilette) em atraso de uma geração em relação à moda. (Tradução do 

Autor) 

 (http://interligne.over-blog.com/article-qui-se-cache-derriere-odette-dans-l-oeuvre-de-

proust-94601617.html>)  

 

 

Ao contrário do que Proust alegava, a influência do Extremo-Oriente na 

decoração dos lares ricos europeus não era assim tão recuada. Os amores de Swann e 

Odette datavam dos primeiros anos da década de 1880, quando justamente estavam 

em alta as chinesices, e mais ainda o japonismo (termo ao que consta usado pela 

primeira vez em francês em 1872), tão caro aos pintores do Impressionismo e do Pós-

Impressionismo (figs.39 a e 39b). Na verdade, Proust quis tratar em seu romance das 

mudanças do gosto francês em matéria de decoração de interiores, no final do século 

XIX, tomando como ponto central o personagem de Odette. Adepta do exotismo sino-

japonês, a antiga cocotte sentir-se-ia mais tarde atraída pelo estilo Henrique II, e em 

seguida pelo Luís XVI, ambos bem franceses. 

                     Odette não entendia, de fato, como Swann podia morar numa casa do cais 

de Orléans, que, sem ousar confessá-lo, achava indigna dele. (Lembremo-nos que 

Swann tinha “mania“ de antiguidades e pintura e morava numa casa velha onde 

acumulava suas coleções, num lugar considerado infamante na opinião da tia-avó do 

Narrador.) Pretendendo amar as “antiguidades”, Odette tomava um ar extasiado para 

dizer que adorava passar o dia inteiro a “bibelotar”, a procurar bricabraques, coisas 

“antigas”. Certa   vez   falou  a  Swann  que  tinha  uma  amiga  em cuja casa tudo era “de  

http://interligne.over-blog.com/article-qui-se-cache-derriere-odette-dans-l-oeuvre-de-proust-94601617.html
http://interligne.over-blog.com/article-qui-se-cache-derriere-odette-dans-l-oeuvre-de-proust-94601617.html
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Fig.38-Retrato de Laure Hayman (1851-1932), antiga amante do tio-avô de Proust e,  
dizem, também de seu pai, o Dr. Adrien Proust. Fotografia de Félix Nadar (1820-1910), de 
1879. 
Extremamente elegante, Laure foi um dos modelos de Odete de Crécy. Em sua casa da Rua La Pérouse houve 
durante certo tempo o arranjo decorativo que Proust atribuiu ao vestíbulo de Odette, em sua casa da inexistente Rua 
Lapérouse. 
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Fig.39a- Retrato de Emile Zola (1840-1902), por Edouard Manet (1832-1883), 1868. Acervo 
Museu d’Orsay, Paris, França. 
Manet pinta o jovem Zola tendo ao fundo biombo e gravura japoneses. 
Fonte:<art-magique.blogspot.com.br/2011/07/Le-japonisme..html> 
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Fig.39b- Galho de amendoeira, de Vincent van Gogh (1853-1890), 1890. Acervo do Museu 
Van Gogh, Amsterdam, Países Baixos. 
Nesta tela Van Gogh entrega-se totalmente à influência japonesa. 
Fonte:< http://econet.ru/articles/4357-pobyvat-v-kartinah-van-goga > 
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época”. Mas quando Swann perguntou de que época, ela não soube responder. Após 

um momento de reflexão, respondeu que era “medieval”. O que em sua concepção 

queria dizer que tinha revestimentos de madeira lavrada nas paredes (boiseries).  

Tempos depois voltou a falar da amiga e acrescentou: 

 

No tom hesitante e com o ar entendido de quem cita alguém com quem 

jantou na véspera e cujo nome nunca ouvira antes mas que os anfitriões 

pareciam considerar uma personagem tão famosa que é de esperar que o 

interlocutor saiba  de quem se trata : “Ela tem uma sala de jantar 

do...século XVIII! ” De  resto,  achava  aquilo  horrível,  muito  desnudado,  

como se a casa não estivesse acabada, as mulheres pareciam horríveis  

naquele  ambiente  e a  moda  não  pegaria  [Proust, com ironia, faz 

Odette descrer do futuro da moda do Luís XVI, que mais tarde, no 

início do século XX, faria furor nos apartamentos de Paris, 

inteiramente pintados de branco e esmaltados de hortências 

azuis]. Pela terceira vez enfim, falou neste assunto e deu a Swann o 

endereço do homem que fabricara a sala de jantar e a quem desejava 

mandar chamar quando tivesse dinheiro, para ver se não poderia fazer-

lhe, não uma igual, mas  a que ela sonhava e que infelizmente as 

dimensões de seu pequeno apartamento não comportavam, com altos 

aparadores, móveis Renascença e lareiras como as  do castelo de Blois 

[móveis de estilo Henrique II] [figs.40a a 40d]. Naquele dia, deixou 

escapar diante de Swann o que pensava do seu apartamento do cais de 

Orléans; como ele houvesse criticado que a amiga de Odette desse 

agora, não para o estilo Luís XVI, pois, dizia ele, embora seja coisa que 

não se fabrique, bem pode ser encantador, mas para o falso antigo: ”Não 

hás de querer que ela viva, como tu, no meio de móveis quebrados, e 

tapêtes gastos”, disse-lhe ela, pois o convencionalismo da burguesia 

mais uma vez dominava o diletantismo da cocotte. 

        

                       Vemos assim que Swann, homem refinado e instruído, apreciador da antiga 

arquitetura, colecionador de arte que era, não admitia senão móveis de estilo 

autênticos, enquanto Odette, sem nenhuma referência cultural sólida, seguia o gosto 

da burguesia da época,  não só se contentando com móveis novos feitos em estilo 

antigo, mas defendendo enfaticamente as contrafações dos ebenistas 

contemporâneos, pois não concebia alguém se sentando numa poltrona legítima que 

estivesse  cambaia... 
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Fig.40a- Móvel renascentista francês autêntico. 
Os entalhes de cartelas, mascarões e termos revelam que os móveis do tempo do Rei Henrique II (1519-1559) de 
França sofriam forte influência do Maneirismo italiano. 

Fonte:<http://chestofbooks.com/home-improvement/furniture/How-To-Collect-Old-Furniture/Furniture-Of-The-Renaissance-

Continued.html#.UxtR9D9dXTo> 

http://chestofbooks.com/home-improvement/furniture/How-To-Collect-Old-Furniture/Furniture-Of-The-Renaissance-Continued.html#.UxtR9D9dXTo
http://chestofbooks.com/home-improvement/furniture/How-To-Collect-Old-Furniture/Furniture-Of-The-Renaissance-Continued.html#.UxtR9D9dXTo
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Fig.40b- Excepcional exemplar de móvel neorrenascentista, de estilo então chamado Henri 
II, em moda entre 1850 e 1900. Acervo do Museu de Arte de Cleveland, EUA. 
Luxuosíssimo aparador executado em nogueira, inteiramente entalhado, com motivos  exageradamente realistas 
como o corpo do cervo morto que despenca do alto do armário. Criação  atribuída a Joseph Alexis Bailly (1823/25-
1883), c. 1855,  
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walnut_sideboard_attributed_to_Joseph_Alexis_Bailly,_c._1855.JPG> 
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Fig.40c- Exemplar de móvel neorrenascentista, de estilo então chamado Henri II, em moda 
entre 1850 e 1900.  

Ilustração de aparador de estilo Henri II, versão para classe média. Dictionnaire Larousse, c.1905. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buffet_Henri_II_Larousse_vers_1905.jpg> 
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Fig.40d- Aspecto de sala de jantar em estilo Henrique II. Provavelmente da década de 1890. 
Imagem sem maiores referências. 
Fonte:< https://www.youtube.com/watch?v=mcukGRGZ6jM> 
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A decoração humana no sarau da Marquesa de Saint-Euverte (PROUST, 

v.1,p.269 a 272) 

 

O amor entre Swann e Odette não estava indo bem. Swann sentia-a 

indiferente, distante, irritável, como se o amasse cada vez menos. Triste e solitário, 

dirigiu-se  à recepção  de  Mme.  de  Saint-Euverte,  não  sem  antes  pedir  a  seu  amigo  

o Barão de Charlus que acompanhasse Odette à casa de sua antiga modista, moradora  

de um humilde quinto andar. 

 

 

Logo que desceu do carro, no primeiro plano dêsse fictício resumo da sua 

vida doméstica que as donas de casa pretendem oferecer a seus 

convidados nos dias de cerimônia, procurando respeitar a verdade do 

vestuário e da decoração, Swann sentiu prazer em ver os herdeiros dos 

“tigres de Balzac” [alusão ao romance satírico Viagem de um leão da 

África a Paris, em que os tigres assumem o papel de lacaios], os 

grooms [fig.41] encarregados de acompanhar os amos nos passeios e 

que, de chapéu e botas, permaneciam fora, diante do palácio, na 

avenida, ou diante das cavalariças, como jardineiros colocados à entrada 

de seus jardins. O particular pendor que sempre tivera de descobrir 

analogias entre os sêres vivos e os retratos dos museus novamente se 

exercia de modo mais constante e geral; era toda a vida mundana, agora 

que Swann se achava desligado dela, que se lhe apresentava como uma 

série de quadros. No vestíbulo onde, quando era um mundano, entrava 

envolto na sua capa, para sair de fraque [melhor tradução: casaca, 

traje de noite, já que o fraque, traje diurno, corresponde ao que os 

franceses chamam de jaquette], mas sem saber o que ali se passara, 

pois se achava, em pensamento, nos poucos instantes em que o 

atravessava, ou ainda na festa de que vinha, ou já na festa aonde iria, 

Swann notou  pela  primeira vez,  alertada com  a  inaudita  chegada  de 

um conviva tão tardia, a matilha esparsa, magnífica e ociosa de grandes 

lacaios [figs.42a e 42b] que cochilavam aqui e ali sobre banquetas e 

arcas e que, erguendo seus nobres e agudos perfis de lebréus, 

levantaram-se e, reunidos, formaram círculo em seu redor. 

Um dêles, de aspecto particularmente feroz, e assaz semelhante ao 

executor em certos quadros da Renascença que representam suplícios, 

avançou para ele com um ar implacável, para lhe apanhar os pertences. 

Mas a dureza de seu olhar de aço era compensada pela suavidade de  
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Fig.41- Foto de lacaios e grooms, empregados em Vaynol Hall, Pentir (Caern), País de Gales, 

Reino Unido, c. 1875. 
Pela imagem acima se tem uma ideia da ótima aparência dos lacaios das grandes casas aristocráticas europeias. Os lacaios, altos e robustos, 

sentados, envergam librés inspiradas no século XVIII e trazem o cabelo cuidadosamente empoado. Os grooms, que tratavam dos cavalos  nas 

estrebarias e acompanhavam os senhores nos passeios de carruagem, estão em pé. De pequena estatura, tal como os jóqueis, usam trajes 

mais  simples, com botas e cartolas, pois seu serviço era exclusivamente externo. 

Fonte:< http://wildeyedsoutherncelt.com/tag/19th-century-servants/ 
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Fig.42a - À esquerda, libré muito colorida e fartamente agaloada, usada por criados do 
Conde de Ashburnham, datada de 1829. À direita, librés bem mais discretas em uso na 
passagem do século XIX para o XX. O lacaio segura a bandeja, enquanto o valete serve o 
vinho ao convidado. O segundo, aliás, usa o queixo e os lábios raspados, com “suíças de um 
maître d’hôtel”, diria Proust (1960-1972, v.VII, p.11.) 
Fonte:< http://www.manchestergalleries.org/our-other-venues/platt-hall-gallery-of-costume/the-collection/collection-
themes/narrative.php?irn=151&themeback=8&CostumeTheme=Clothes+for+Work> 

Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Der_korrekte_Diener_Fig_4.jpg> 
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Fig.42b- Imagens de lacaios e mordomos, colhidas na web, c.1900. 
A criadagem das mansões aristocráticas tinha de estar à altura de seus patrões: o corpo de serviçais devia ser 
composto de empregados bem apessoados e educados. Os lacaios constituíam a parte animada da decoração das 
festas, verdadeiros símbolos de status, sempre se movimentando coordenadamente ou postados imóveis em pontos 
estratégicos. O mesmo acontecendo com os funcionários de um hotel de luxo, tal como notou o Narrador na ocasião 
de sua estada no Grande Hotel de Balbec, com seus inumeráveis e ociosos grooms. 
Fonte:< http://maggiandersen.blogspot.com.br/2013/05/a-look-at-country-house-servant-footman.html> 
Fonte:<http://blog.sfgate.com/soccer/2012/12/04/david-beckham-master-or-servant-in-downton-abbey/> 
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suas luvas de algodão, de modo que, ao aproximar-se de Swann, parecia 

testemunhar desprezo por sua pessoa e consideração para com seu 

chapéu. Tomou-o com um cuidado a que a exatidão do movimento 

emprestava algo de meticuloso e uma delicadeza que tornava quase 

tocante a aparelhagem da sua  fôrça.  Passou-o   depois   a   um   de  seus  

auxiliares, novo e tímido, que expressava o seu terror revirando em todos  

os sentidos uns olhos selvagens e mostrava a agitação de um animal 

cativ0 nas primeiras horas de sua domesticidade. 

A dois passos dali um rapagão de libré sonhava, imóvel, escultural, inútil,  

como esse guerreiro puramente decorativo que se vê nos quadros mais 

tumultuosos   de   Mantegna  [fig.43] ,   a   cismar, apoiado   no   escudo, 

enquanto todos se arremessam e trucidam a seu lado; destacado do 

grupo de seus camaradas que se apressuravam em torno de Swann, 

parecia  tão  decidido a  desinteressar-se daquela cena, que  vagamente 

seguia com seus olhos glaucos e cruéis, como se fosse a matança dos 

Inocentes ou o martírio de S. Tiago [fig.44]. Parecia precisamente 

pertencer a essa raça extinta – ou que talvez só tenha existido no  

retábulo de San Zeno e nos afrescos dos Eremitani onde Swann a 

conhecera e onde ela ainda sonha – oriunda do conúbio de uma estátua 

antiga com algum modelo paduano do Mestre ou algum saxão de 

Alberto Dürer. E as mechas de seus cabelos ruivos naturalmente crespos, 

mas alisados pela brilhantina, estavam amplamente tratados como na 

escultura grega, que estudava incessantemente o pintor de Mântua e 

que, embora não tome da Criação outro modelo senão o homem, sabe ao 

menos tirar de suas simples formas riquezas tão variadas e como que 

colhidas em toda a natureza viva, de sorte que uma cabeleira, no 

enrolamento de suas mechas lisas e pontiagudas, ou na superposição do 

tríplice e florido diadema das tranças, parece ao mesmo tempo um 

amontoado de algas, uma ninhada de pombos,uma grinalda de jacintos 

e um enroscado de serpentes. 

Outros ainda, colossais também, postavam-se nos degraus de uma 

escadaria monumental a que a sua presença decorativa e imobilidade 

marmórea poderiam dar o nome, como a do Pal|cio Ducal, de “Escadaria 

dos Gigantes” [fig.45], e que Swann subiu com o triste pensamento de 

que Odete jamais a havia pisado. Ah! Com que alegria pelo contrário,  

não teria galgado as escadas escuras, mal-cheirosas e escorregadias da  

costureirinha, em cujo quinto andar se sentiria feliz em pagar mais caro 

que um proscênio hebdomadário na Ópera o direito de passar o serão 

quando Odette aí estivesse, e mesmo nos dias, para poder falar dela, 

conviver com as pessoas  que ela freqüentava na sua ausência e que por 

isso lhe pareciam guardar, da vida de sua amada, alguma  coisa  de mais  
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Fig.43- À extrema esquerda, soldado a cismar, com “olhos glaucos e cruéis”. 
Detalhe da reconstituição digitalizada do destruído, e ora recomposto, afresco 
dedicado à vida de São Tiago, de autoria de Andrea Mantegna (1431-1506), Capela 
Ovetari, Igreja dos Eremitanos, Pádua, Itália. Reconstituição executada a partir de 
antigas fotos dos irmãos  Alinari.  
Proust conheceu o referido afresco numa visita que fez à Padua em 1900. Era no tempo em que ainda amava a 
estética de Ruskin, tendo-se dirigido a essa cidade para poder admirar afrescos de Giotto (1266-1337).  Em frente do 
local em que estavam os afrescos que tencionava admirar, descobriu a Igreja dos Eremitanos e se deslumbrou com a 
magnífica obra de Mantegna. Muitos anos depois, Proust afirmaria que era a pintura que mais amava.  
Em 1944, durante um ataque aéreo aliado, ingleses e norte-americanos bombardearam a igreja, destruindo os 
admiráveis afrescos de Mantegna. Reduzidos a 80 000 fragmentos, recolhidos logo depois do ataque, os afrescos 
apresentam-se recompostos desde 2006.  
Fonte:< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Ovetari%2C_storie_di_san_giacomo_o.jpg>                                               
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Fig.44- Soldado a observar o martírio de São Tiago. Detalhe da reconstituição 
digitalizada do destruído afresco dedicado à vida de São Tiago, de autoria de 
Andrea Mantegna (1431-1506), Capela Ovetari, Igreja dos Eremitanos, Pádua, Itália. 
Reconstituição executada a partir de antigas fotos dos irmãos  Alinari.  
 Fonte:< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Ovetari%2C_storie_di_san_giacomo_o.jpg> 
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Fig.45- Scala dei Giganti (1483-1491), Palazzo Ducale, Veneza, Itália. 
Fonte:< http://www.panoramio.com/photo/5805903> 
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real, de mais inacessível e misterioso. Ao passo que naquela desejada e 

pestilenta escada da antiga costureira, como não havia outra de serviço, 

via-se à noite, diante de cada porta, uma vazia e suja vasilha de leite, na 

magnífica    e    detestada   escadaria   que   Swann   ia   subindo   naquele  

momento, de um lado e de outro,  a diferentes  alturas,    diante   de cada  

anfractuosidade que formava no muro a janela do porteiro ou a porta  de 

uma dependência, representando o serviço interior que dirigiam e 

prestando homenagem aos convidados, um porteiro, um mordomo, um 

despenseiro (bons sujeitos que viviam o resto da semana um tanto 

independentes em seus domínios, ali comiam como modestos lojistas e 

que amanhã talvez estariam no serviço burguês  de  um  médico  ou  um 

industrial), atentos às recomendações que lhes haviam feito antes de 

envergar a vistosa libré que raramente vestiam e em que não se sentiam 

muito a gosto, mantinham-se sob a arcada de seu pórtico com um solene 

aparato, temperado de bonomia popular, como santos no seu nicho; e 

um suíço enorme, vestido como na igreja, batia as lajes com  o seu 

bastão à passagem de cada convidado. Chegado ao alto da escada, ao 

longo da qual o seguira um criado de face lívida, com uma trancinha 

amarrada com uma fita, como um sacristão de Goya ou um tabelião do 

repertório, Swann passou por um bureau onde lacaios, sentados como 

notários diante de grandes registros, se ergueram e inscreveram o seu 

nome. Atravessou então um pequeno vestíbulo que, –  como certas peças 

arranjadas pelo proprietário de modo a servirem de abrigo a uma única 

obra de arte, da qual tomam a denominação, e  que nada mais contém, 

na sua propositada nudez, – exibia à entrada, como uma preciosa efígie 

de Benevenuto Cellini representando um atalaia, um jovem lacaio com o 

corpo ligeiramente curvado para diante, a alçar por cima de sua alta gola 

vermelha um rosto ainda mais vermelho, de onde escavam torrentes de 

ardor, de timidez e de zelo, e que, varando com o seu olhar impetuoso, 

vigilante e frenético as tapeçarias de Aubusson que pendiam à porta do 

salão de música, parecia espiar, com uma impassibilidade militar ou uma 

fé sobrenatural,  – alegoria do alarma, encarnação da expectativa, 

monumento da prontidão, – anjo ou vigia, de uma torre de fortaleza ou 

de catedral, a aparição do inimigo ou a hora do Juízo. Não restava mais a 

Swann senão entrar na sala do concerto, cujas portas lhe abriu um lacaio 

carregado de correntes, inclinando-se como se lhe entregasse as chaves 

de uma cidade. Mas Swann pensava na casa onde poderia achar-se 

naquele mesmo instante, se Odette o tivesse permitido, e a                                 

entrevista lembrança de um tarro vazio sobre um capacho apertou-lhe o 

coração. 
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Longo e admirável trecho, sem dúvida um dos momentos elevados da 

Recherche, essa esplêndida e meticulosa descrição da chegada de Charles Swann ao 

concerto dado no palácio de Mme. de Saint-Euverte. Acabrunhado por não se achar 

mais amado por Odette, Swann pela primeira vez repara no séquito de lacaios que em 

todas as festas da aristocracia ficava à disposição dos convidados. Desde o Antigo 

Regime, parte da ostentação da nobreza durante as festividades se traduzia na 

presença maciça de criados de libré, que, tal como as flores, arranjadas em grandes 

jarros ou em festões, faziam parte intrínseca da decoração das festas. Tradição que se 

manteve durante todo o século XIX. 

 No entanto, agora muitos dos lacaios vistos nas recepções não eram 

criados regulares das casas aristocráticas, mas trabalhadores contratados na véspera 

em agências especializadas (Proust cita Potel e Chabot, em outro ponto do romance) 

para, envergando a libré com as cores e as armas dos nobres contratantes, auxiliar no 

complicado serviço do cerimonial. Esses homens eram escolhidos a dedo por sua 

aparência: deviam ser altos, robustos e de boa fisionomia. Ter postura correta e saber 

abordar com educação e discrição os convidados que chegavam. Deviam saber 

envergar as coloridas e agaloadas librés com suficiente desenvoltura. Muitas vezes 

eram obrigados a empoar os cabelos ou a usar um rabicho preso na nuca por um laço de 

fita, heranças, tal como a libré que envergavam, da moda do século XVIII, tendo as 

ásperas mãos de trabalhadores manuais cuidadosamente escondidas sob alvas e 

macias luvas de algodão.  

 Não só deviam se encarregar de guardar os pertences dos convidados, 

sobretudos, chapéus, mantos das senhoras, fornecendo-lhes senha para retirada das 

vestiduras ao final da recepção, como deviam acompanhá-los até os salões. Uns 

deveriam seguir um minucioso ritual: conferir os convites dos recém-chegados, 

escrever os seus nomes em livros de registros, para posterior verificação dos nomes de 

todos os presentes por parte dos anfitriões. Enquanto outro se encarregava de anunciar 

em alto e bom som o nome ou o título nobiliárquico de cada conviva que adentrava no 

salão, dando pancadas no assoalho com um alto bastão. Além desses criados com 

encargos específicos, havia os que não tinham mais a fazer do que ficar em pé, em  

perfeita imobilidade, como estátuas vivas, em pontos estratégicos, como Swann os 

notou à medida que subia a escada de cerimônia do palácio de Saint-Euverte, enquanto 
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pensava que daria tudo que tinha para poder galgar a repulsiva escada da costureirinha 

de Odette, só para ficar em companhia de sua amada.  Dizem que nas grandes festas 

dadas pelo esbanjador Conde Boni de Castellane (1867-1932), em seu Palais Rose 

(fig.90a e b), na antiga Avenida do Bois, o anfitrião às vezes  recebia 3000 convidados, 

disponibilizando  cerca de 500 lacaios para os servir, devidamente empoados, 

perfumados, e envergando a libré com as armas dos Castellane. 

                      Muito anos depois do sarau da Saint-Euverte, durante a Grande Guerra, o 

Barão de Charlus em conversa com o Narrador lamentava o terrível massacre da 

população masculina resultante do conflito intermin|vel. Argumentava: ”Fala-se em    

vandalismo,   de estátuas mutiladas. Mas não será também vandalismo a destruição de 

tantos rapazes, incomparáveis est|tuas policromas?” E mais adiante reparava: 

”Lembre-se de que todos os guapos lacaios de dois metros de altura, que 

ornamentavam as escadarias monumentais das mais elegantes de nossas amigas, estão 

mortos, tendo-se na sua maioria apresentado porque lhes garantiram que a guerra 

duraria dois meses” (PROUST, v.7, p.68). 

 

 

A Princesa des Laumes e os móveis de estilo Império da Princesa de Iena (PROUST, 

v.1, p. 275 a 283 ) 

 

 

Ainda no sarau de Mme. de Saint-Euverte apareceu inesperadamente a  

Princesa des Laumes, futura Duquesa de Guermantes. Os convidados não deixaram de 

reparar em sua presença, afinal ninguém contava vê-la nos salões da Saint-Euverte, tão 

aquém de sua preeminência social. 

 A princípio a princesa ficou no fundo do salão, esperando ser notada. De 

repente, foi avistada por uma prima de quem não gostava, Mme. de Gallardon. Esta  se 

precipitou em direção à princesa, forçando-a a travar conversação. A princesa soltou 

um riso de desprezo e procurou desvencilhar-se de um convite feito pela prima, o qual 

jamais pensaria em aceitar. Como a prima exercitasse sua língua ferina contra Charles 

Swann, grande amigo da princesa, dizendo que ele não era pessoa que se pudesse  

receber em casa, Oriane disparou o seu tão propalado espírito de Guermantes: 

            – Mas ... tu  bem  deves   saber  que  é  verdade,  pois    já   o   convidastes 
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cinqüenta vezes e êle nunca aceitou. 

Vendo a prima mortificada, a princesa soltou novo riso que escandalizou as 

pessoas que estavam ouvindo música, mas com isso atraiu a atenção da anfitriã, que 

por uma questão de delicadeza estava na frente, junto do pianista que então se 

apresentava. 

Finalizada a execução, aproxima-se da princesa para cumprimentá-la o 

general de Frobervile. Trocaram algumas palavras, até que a princesa tentou despedir-

se do general:  

– Vou ser obrigada a deixá-lo, pois hoje é dia do aniversário de uma 

amiga a quem devo ir felicitar [...] Aliás, devo lá encontrar-me com Basin 

[seu marido], que, enquanto eu estava aqui, foi  ver uns amigos que o 

senhor deve conhecer, e que têm um nome de ponte, os Iena.   

                                                                                                                                                           

O general ficou um pouco escandalizado com a ironia da princesa, pois, 

embora os príncipes citados fossem de recente nobreza, criada no Primeiro Império, 

Iena antes de ser nome de ponte foi nome de uma batalha vencida pelos franceses, 

“sendo portanto esses nobres do tempo de Napoleão coisa belíssima no gênero, pois 

afinal se bateram como heróis”.   

 A princesa aproveitou então a deixa para manifestar a ligeireza provocada 

pela certeza de sua superioridade social:  

– Mas eu tenho imenso respeito aos heróis,  [...] Se não vou com Basin à 

casa dessa princesa de Iena, não é absolutamente por isso, é 

simplesmente porque não os conheço. Basin os conhece, e quer muito 

bem a eles. Oh! Não é o que o senhor pensa, não se trata de um flêrte, 

nada tenho a que me opor! Aliás, que adiantaria opor-me! – acrescentou 

num tom melancólico, pois o mundo sabia que, desde o dia seguinte ao 

casamento com sua encantadora prima o príncipe Des [sic, em 

maiúscula] Laumes não cessara de enganá-la.  – Mas enfim não é o 

caso, é gente que ele conheceu outrora, ele se regala com isso, acho isso 

muito bem. Primeiro lhe direi que nada que ele me disse da sua casa... 

Imagine que todos os seus móveis são “Império”!  

– Mas naturalmente, princesa, é porque é o mobiliário de seus avós. 

– Vá lá, mas nem por isso deixa de ser menos feio. Compreendo muito 

bem que não se possa ter belas coisas, mas ao menos que não sejam 

ridículas. Que quer? Nada conheço de mais presunçoso, de mais burguês 

do que aquêle horrível estilo com aquelas cômodas que têm cabeças  de 

cisne como banheiros  [melhor tradução: como banheiras][fig.46a a 47] 
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Fig.46a- Móvel francês de estilo Império, ornado com um dos motivos decorativos mais 

corriqueiros do estilo, a cabeça de cisne (detalhe). Acervo do Museu de Belas-Artes de 

Lyon, França. 

 
À esquerda, leito em feitio de barco, com pormenores ornamentais em forma de cabeça de cisne. Móvel datado de c. 
1800, cuja execução é atribuída à casa dos irmãos Jacob. 
Fonte:< http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/documentation-musee/dossier-pedagogique2/meubles-dune-chambr#> 
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Fig.46b- Detalhe de móvel de estilo Império, ornado com um dos motivos decorativos mais 

comuns desse estilo, a cabeça de cisne.  
Detalhe de lit de repos, contrafação atual executada por fábrica de móveis inglesa. 
Fonte:< http://www.royalartpalace.com/en/900-grand-daybed-french-empire-style-stripes-satin-fabrics-mahogany.html> 
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Fig.47- O banho, de Alfred Stevens, c.1867. 
A tela mostra que eram as torneiras que alimentavam as banheiras que tinham no século XIX a forma de cabeça de cisne, como fora 
moda usar nos móveis fabricados durante o Primeiro Império. O banho a que se refere o título do quadro tinha provavelmente fins 
medicinais e não propriamente higiênicos. A jovem, usando roupa de baixo, espera pacientemente, mergulhada inerte na água, que 
passe o tempo prescrito pelo médico, vigiando distraidamente os ponteiros  do relógio apoiado na saboneteira. Na mão, a jovem 
segura um ramo de rosas brancas, indicando talvez que o banho é para alergias de pele, coceiras e doenças do aparelho genital 
feminino. 
Fonte:< http://underpaintings.blogspot.com.br/2011/10/second-millenium-contest-answers.html> 
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– Mas creio até que eles possuem belas coisas, devem ter a famosa mesa 

de mosaico em que foi assinado o tratado de ... 

 – Ah! Que tenham coisas interessantes sob o ponto de vista histórico, eu 

não digo nada. Mas  isso  não  pode  ser  belo... visto  que  é  horrível! 

Também tenho coisas dessas que Basin herdou dos Montesquiou. Só que 

estão nos sótãos de Guermantes, onde ninguém os vê.  Afinal, não é esse 

o caso, eu correria à casa deles com Basin, iria vê-los até no meio das 

suas  esfinges  e  dos  seus  bronzes  se  os  conhecesse,  mas... não   os 

conheço. Eu quando era pequena, sempre me disseram que não era 

delicado ir à casa de gente a quem não se conhecia, – disse ela, tomando 

um tom pueril. – de modo que faço o que me ensinaram. Imagine aquela 

gente ao ver entrar uma pessoa que não conhecem! Seriam capazes de 

me receber muito mal. 

E, por coqueteria, embelezou o sorriso que lhe sugeria essa hipótese, 

dando ao olhar fixo no general uma expressão sonhadora e suave. 

– Ah! Princesa, bem sabe que eles não caberiam em si de contentes...  

– Não diga! Por quê? – perguntou a princesa com extrema vivacidade, ou 

para não ter ar de que sabia ser ela uma das primeiras damas da França,  

ou para ter o prazer de ouvir o general dizê-lo. – Por quê? Que sabe o 

senhor? Talvez lhes fôsse o que há de mais desagradável. Não sei, mas, 

a julgar por mim, já tanto me aborrece ver as pessoas a que conheço, 

que, se fosse preciso ver as pessoas a quem não conheço, “mesmo 

heróicas”, creio que ficaria louca. Ali|s, vejamos, salvo quando se trata 

de velhos amigos como o senhor, que a gente conhece sem ser por isso, 

não sei se o heroísmo seria de um formato muito portátil em sociedade. 

Já me aborrece muitas vêzes oferecer jantares, mas se fosse preciso dar o 

braço a Spartacus para me dirigir à mesa... Não, nunca seria 

Vercingetorix que eu chamaria para o décimo-quarto lugar. Haveria de 

reservá-lo para as recepções solenes. E como eu não as dou... 

– Ah! Não é debalde que é uma Guermantes, princesa. Pois que o tem de 

sobra, o espírito dos Guermantes!  

– Mas dizem sempre o espírito dos Guermantes, eu nunca pude 

compreender por quê. Conhece acaso outros que o tenham? – 

acrescentou, num riso esfuziante e alegre, os traços do rosto 

concentrados, unidos, na rêde da sua animação, os olhos brilhantes, 

inflamados num radioso ensolaramento de júbilo que só podiam fazer 

assim irradiar as palavras que fôssem, embora vindas da própria boca da 

princesa, um louvor ao seu espírito e formosura.[...] 

 

Vemos nesta cena que a fútil e egocêntrica Princesa des Laumes, tão segura 

de seu alto prestígio social, tinha tendência a ironizar e até desdenhar as pessoas que 
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não considerava de seu nível. Para discriminar os Iena, nobres de recente nobilitação, 

conferida por Napoleão I, imperador considerado pelos legitimistas como mero 

usurpador, voltou-se contra a mobília daquela época, ridicularizando os símbolos então 

usados, cisnes, esfinges, etc. Mais tarde, como veremos, quando já Duquesa de 

Guermantes, retomará a mesma verve, para defender ideias totalmente opostas. 

Exaltará então o mobiliário neoclássico francês, ressaltando que os tem em sua casa, tal 

como os Ienas. É o  espírito  de  contradição,  ou  antes,  o  espírito  dos Guermantes em 

ação, brilhante e cáustico, sempre pretendendo deslumbrar e inquietar os ouvintes com 

sua imprevisibilidade sarcástica. 

 

 

O Grande Hotel de Balbec e a decoração modern style (PROUST, v.1, p.317) 

 

 

Dentre os quartos cuja imagem eu mais seguidamente evocava em 

minhas noites de insônia, nenhum se parecia menos com os quartos de 

Combray, polvilhados de uma atmosfera granulosa, polinizada, 

comestível e devota, do que o do Grande Hotel da Praia, em Balbec, que 

continha entre as suas paredes esmaltadas,  como as  de  uma piscina  

onde a água azuleja,  um ar puro, azul e salino. O tapeceiro bávaro 

encarregado  do  arranjo  daquele  hotel  tinha  variado  a  decoração das  

peças e, naquela que eu habitava, estendera ao longo de três paredes 

umas estantes baixas, com vidraça, nas quais, segundo o lugar que 

ocupavam , e por um efeito que êle não previra, vinha refletir-se tal ou tal 

parte do cenário mutável do mar, desenrolando assim um friso de claras 

marinhas, apenas interrompido pela armação de acaju. Tanto assim que 

toda a peça tinha o aspecto de um desses dormitórios modelos que se 

apresentam nas exposições de móveis “modern style”, ornados com 

obras de arte que se supõe alegrarão os olhos de quem ali dormir e cujos 

motivos são adequados ao local onde deve encontrar-se a habitação. 

 

Em vilegiatura na costa normanda durante o verão, o Narrador descreve a 

recente redecoração do prestigioso hotel em que ficou hospedado. O profissional 

contratado para fazê-lo era um estofador de origem bávara. Proust talvez tivesse 

alguém real em mente, que tenha executado um tipo de trabalho semelhante no 

Grande Hotel de Cabourg (fig.48), onde na realidade se hospedava o escritor quando 

em férias. Pode haver também nessa passagem algo de Trouville, outra importante 

cidade balneária da costa da Normandia, também visitada pelo escritor. 

O mobiliário em questão, como Proust deixa claro,  estava  estilisticamente  
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Fig.48- Vista do Grande Hotel de Cabourg, onde Proust em férias se hospedava. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CabourgHotel.jpg> 
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filiado à corrente de renovação artística muniquense, também chamada pelo autor de 

Style Muniquois,   um   estilo  de  mobiliário  sóbrio,  ortogonal  e  racional,  que  se  havia 

desenvolvido a partir das recentes pesquisas estéticas inglesas, muito pouco 

influenciado pelos coups de fouet característicos do estilo Art Nouveau. 

Um dos profissionais muniquenses mais destacados da época, sob a 

influência do estilo Arts and Crafts do final do século XIX, era Richard Riemerschmid 

(1858-1957), autor de mobiliário variado, inclusive estantes, de linhas retas com 

presença muito discreta das características curvas da Arte Nova [fig. 49]. 

 

 

À sombra das raparigas em flor (v.2) 

 

 

O apartamento de M.e Mme. Swann (PROUST, v.2, p. 60 a 151; v.4, p.107) 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                        

                          Conforme a cronologia romanesca um tanto vacilante da Recherche, teria 

sido na primavera de 1894 que o Narrador, jovem de cerca de 16 anos, recebeu por fim 

o convite de Gilberte para ir em casa dela tomar chá. Já se encontrava com a menina no 

jardim dos Champs-Elysées desde algum tempo, na verdade estava perdidamente 

apaixonado por ela, mas até então nunca recebera a honra de poder frequentar a sua 

casa (<http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Proust/ChronoProust.html>). 

Gilberte era filha de Charles Swann e de sua esposa, a agora Mme. Swann, 

antiga Odette de Crécy. O Narrador era fascinado pelo casal. Swann, senhor elegante e 

culto, fora amigo de sua família, antes de se casar com Odette, que por seu passado 

dissoluto não era recebida nem pela aristocracia, nem pelas famílias burguesas, como a 

do Narrador. Mme. Swann, apesar de madura, ainda continuava atraente e 

elegantíssima, tendo o Narrador gravado indelevelmente na memória a inefável 

silhueta da antiga cocotte, enquanto desfilava languidamente de sombrinha em punho 

e a arrastar a cauda do vestido, pela Alameda das Acácias no Bois de Boulogne de 1892 

(PROUST, v.7, p.181). 

Swann havia conseguido que sua mulher se afastasse de Mme. Verdurin e 

constituísse ela própria um salão,  não  muito  brilhante de fato,  quase  só  frequentado  

http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Proust/ChronoProust.html
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Fig.49- Móveis de linhas sóbrias e nada historicistas criados por Richard Riemerschmid 
(1858-1957) na passagem do século XIX para o XX. 
À esquerda, estante feita de madeira de bordo e folheados, 1898/1899, Munique, Alemanha. À direita, cadeira feita 
de madeira de carvalho e assento de palhinha, 1906, Dresden, Alemanha. 
Fonte:< http://www.1stdibs.com/furniture/storage-case-pieces/shelves/richard-riemerschmid-library-munich-1898-99-
jugendstil/id-f_820036/> 
Fonte:< http://www.liveauctioneers.com/item/1450738> 
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por cavalheiros, já que a maioria das esposas se recusava a ser apresentada à anfitriã.  

Recebia raras e obscuras senhoras à tarde, nos mesmos dias em que sua 

filha chamava os amigos para tomar chá. 

Ao chegar à casa de Gilberte, a emoção do jovem Narrador era tão grande 

que se esquecia de tirar o cachecol e de olhar as horas para não voltar muito tarde. Uma  

das características daquele apartamento era a obscuridade. Quando o Narrador entrava 

na sombria antecâmara, tropeçava num enorme cabide de sete braços como o 

Candelabro das Escrituras (afinal, Swann era judeu), e ansioso por encontrar Mme. 

Swann cumprimentava o lacaio sentado sobre uma arca de madeira, confundindo-o 

com a dona da casa. Segundo o Narrador, 

                                                                                                                                                                          

Aquela escada [que do térreo levava à casa de Gilberte], aliás, toda 

de madeira, como se construíam então nas casas de apartamento dêsse 

estilo Henrique II que fora por tanto tempo o ideal de Odette e que ela em 

breve devia abandonar, aquela escada, com um cartaz sem equivalente 

em nossa casa, no qual se liam estas palavras: ”É proibido servir-se do 

elevador para descer”, me parecia uma coisa de tal modo prestigiosa  

que eu disse a meus pais que se tratava de uma escadaria antiga, 

mandada vir de muito longe pelo Sr. Swann. 

 

Tentando desfazer de vez as ilusões do filho, o pai do Narrador 

interrompeu-o dizendo: ” Conheço essas casas: j| vi uma, são todas iguais; Swann 

ocupa simplesmente v|rios andares, são construção de Berlier”. Sendo esse Berlier, um 

engenheiro e inventor francês chamado Jean-Baptiste Berlier (1841-1911), responsável 

pela engenhosa criação do tube pneumatique de Paris, posto em funcionamento entre 

1866 e 1984, e autor do primeiro projeto de trem metropolitano para essa cidade.  

O pai do Narrador ajuntou ainda, para dar mais senso de realidade ao filho, 

que quisera alugar um apartamento num desses prédios, mas desistira, por achá-los 

descômodos, e com a entrada pouco iluminada. O Narrador, porém, obcecado pela 

paixão que sentia por Gilberte e pela extrema admiração pelos pais dela, recusou-se a 

aceitar a verdade. Em sua concepção, o apartamento de Swann não podia ser um 

apartamento qualquer, onde a sua própria família pudesse morar. 

Na  hora  da  merenda,  Gilberte  conduzia  os  amigos  até  a  sala   de  jantar, 
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Sombria como o interior de um templo asiático pintado por Rembrandt 

[1606-1669], e onde um bolo arquitetural, tão bonachão e familiar, 

quanto imponente, parecia reinar ali à vontade como num dia qualquer, 

para o caso que desse na fantasia de Gilberta descoroá-lo de suas 

ameias de chocolate e abater suas muralhas de flancos abruptos, 

cozidas no forno como os bastiões do palácio de Dario. 

 

Por vezes, Swann levava o Narrador até sua biblioteca e lhe mostrava 

objetos e livros que julgava capazes de interessar o jovem visitante e que este, em sua 

admiração infinita pelo pai de Gilberte, não duvidava que ultrapassassem em beleza a 

todos os que estavam no Louvre e na Biblioteca Nacional. Mas, como já vimos, o 

Narrador, tal como o próprio autor do romance, tinha uma maneira peculiar de se 

relacionar com os objetos. Inibido, por estar em presença de Swann, não conseguia 

entender o que este lhe falava, nem fixar o olhar naquilo que lhe era exibido. 

 

[...] a minha decepção não provinha nem da insuficiência das obras-

primas mostradas, nem da impossibilidade de deter sobre elas um olhar 

distraído. Pois não era a beleza intrínseca das coisas que tornava 

miraculoso para mim estar no gabinete de Swann, era a aderência a 

essas coisas – que poderiam ser as mais feias do mundo – do sentimento 

particular, triste e voluptuoso que desde tantos anos eu ali localizava e 

que o impregnava ainda; da mesma forma , a multidão dos espelhos, das 

escôvas de prata, dos oratórios a Santo Antônio de Pádua esculpidos e 

pintados pelos maiores artistas, seus amigos, em nada entravam no 

sentimento de minha indignidade e da sua benevolência real que me 

eram inspirados quando a Sra. Swann me recebia um momento no seu 

quarto, onde três belas e imponentes criaturas, sua primeira, segunda e 

terceira  criadas de quarto, preparavam sorrindo maravilhosas toilettes, 

e para a qual, à ordem proferida pelo lacaio de calções curtos, de que a 

senhora desejava dizer-me uma palavra, eu me dirigia pelo caminho 

sinuoso de um corredor, todo ele aromado à distância por essências 

preciosas cujos fragrantes eflúvios se exalavam incessantemente do 

toucador. 

 

O Narrador, de tanto frequentar o apartamento dos Swann, transformara o 

mobiliário da casa – o tapete, as cadeiras, os aparadores, os biombos, os quadros – em 

emblemas da vida particular da família Swann, a que ele tinha agora amplo acesso, 

estando   sua   vida  entrelaçada  com  a  deles.  Aquele    salão  tão disparatado,  porque,  
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embora concebido de acordo com o tipo meio estufa, meio estúdio, da antiga casa de 

Odette, e que começava ela a substituir, naquela confusão, os inúmeros objetos 

chineses, vistos como ultrapassados, por uma multidão de pequenos móveis forrados 

de velhas sedas Luis XIV, aquele salão – no qual havia também obras de arte trazidas 

por Swann de sua coleção, entre eles um Rubens (1577-1640), dependurado acima da 

lareira – tinha, ao contrário, na lembrança do Narrador, uma coesão, uma unidade, um 

encanto individual, como nunca tiveram para ele os mais coerentes conjuntos legados 

pelo passado.  

                      Mais adiante, refere-se o Narrador aos jardins de inverno presentes nos 

ambientes domésticos de antigamente, quando as donas de casa dispunham grande 

quantidade de plantas no interior dos lares sem a estilização dos arranjos que se viam 

nos apartamentos atuais (década de 1910), de estilo Luis XVI, onde uma rosa ou íris do 

Japão ficava exposta em vasos de longo colo, que não poderiam conter mais de uma 

flor (fig.93). Arranjos florais cuja simplicidade e elegância era resultante  da  divulgação  

dos  padrões   estéticos   de   origem  oriental, mais exatamente nipônicos, como 

poderia ter sido informado pelo autor. Mme. Swann adorava flores, orquídeas, rosas e 

violetas,  que  durante  o  inverno ficavam numa salinha deserta, recebendo o calor de 

”uma incandescente luz de carvão, preciosamente colocada atrás de uma vitrina de 

cristal, numa cuba de mármore branco onde fazia desabar, de tempos em tempos, os 

seus perigosos rubis”. Junto a sua poltrona, também sempre havia  

 

uma enorme taça de cristal inteiramente cheia de violetas de Parma ou 

margaridas desfolhadas na água, e que parecia testemunhar aos olhos 

de quem chegava alguma ocupação dileta e interrompida,como se fosse 

a taça de chá que a Sra. Swann estivesse a beber sozinha, por puro 

gosto; uma ocupação mais íntima até, e mais misteriosa, tanto assim 

que tinha a gente vontade de desculpar-se  ao ver as flores ali 

espalhadas, como o faria por olhar o título   do volume ainda aberto que 

revelasse a leitura recente e portanto o pensamento atual de Odette. E 

mais do que o livro, as flores viviam; quando se entrava para fazer uma 

visita à Sra. Swann, ficava-se constrangido ao notar que ela não estava 

sózinha, ou, quando se entrava com ela, por não achar o salão vazio, tal 

a localização enigmática que ali tinham, relativa a horas de vida da dona 

da casa para nós desconhecidas, aquelas flores que não haviam sido 

dispostas para os visitantes de Odette, mas como que esquecidas ali por 
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ela e com ela haviam tido, e ainda teriam, conversações particulares que 

a gente receava interromper e de que em vão tentava ler o segrêdo, 

fixando com os olhos a côr desmaiada, líquida, malva, e dissoluta das 

violetas de Parma. 

 

Quando Mme. Swann não saia de casa o dia todo, envolvia-se em pegnoirs  

ou robes de chambre de crêpe de Chine branco ou de musselina de sêda de cor clara, que 

pareciam  ao Narrador muito mais elegantes que todos os seus vestidos. Os tecidos 

leves e as cores pálidas que a vestiam dentro de casa, seriam depois julgados pouco 

adequados ao inverno. Mas, essas vestimentas caseiras davam à mulher  

 

– no abafamento dos salões de então, fechados com reposteiros, e dos 

quais o que os romancistas mundanos da época achavam de mais 

elegante para dizer é que eram “delicadamente acolchoados” – o mesmo 

ar friorento das rosas que ali podiam ficar a seu lado, apesar do inverno, 

no encarnado da sua nudez, como na primavera. Devido ao 

amortecimento dos sons pelos tapêtes e ao isolamento da dona de casa 

em recantos do salão, não era esta avisada como hoje da nossa presença 

e continuava a ler enquanto já estávamos quase à sua frente, o que 

vinha aumentar essa impressão de romanesco, esse encanto de uma 

espécie de segrêdo surpreendido, que encontramos  hoje  na  lembrança 

daquelas vestes já então fora de moda, que a Sra. Swann era talvez a 

única que ainda não havia abandonado e que nos dão a idéia de que a 

mulher que as usava devia ser uma heroína de romance, porque nós, na 

maioria, só as víamos em certos romances de Henry Greville 

[pseudônimo de Alice Marie Céleste Durand,1842-1902]. Tinha 

Odette agora, em seu salão, no começo do inverno, crisântemos 

enormes e de uma variedade de côres como Swann não poderia ver 

outrora em casa dela. Minha admiração por eles – quando eu ia fazer à 

Sra. Swann uma dessas tristes visitas [o Narrador havia então 

rompido definitivamente com Gilberte], que mercê da minha mágoa, 

reencontrara tôda sua misteriosa poesia de mãe daquela Gilberta a 

quem ela diria no dia seguinte:”Teu amigo me fêz uma visita”, – provinha 

sem dúvida de que, de um rosa pálido como a sêda Luis XIV de suas 

poltronas, brancos de neve como o seu chambre de crepe da China, ou de 

um vermelho metálico como o seu samovar, superpunham à do salão 

uma decoração suplementar, de um colorido igualmente rico, igualmente 

refinado, mas  que só havia de durar alguns dias. 
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Como dito anteriormente, Odette tinha um salão visitado às tardes por 

poucas senhoras, entre elas Mme. Cotard, esposa do médico que frequentava o salão 

dos Verdurin. Pondo as novidades em dia, comentou Mme. Cotard com a anfitriã: 

 

[...] não lhe disseram que a casa que a Sra. Verdurin acaba de comprar, 

vai ser iluminada a eletricidade? Não sei disso por investigação 

particular, mas de outra fonte: foi o próprio eletricista, Moldé, quem mo 

disse. Bem vê que eu cito os meus autores! Até os quartos terão 

lâmpadas elétricas, com um abajur para abrandar a luz. É na verdade 

um luxo delicioso. Aliás, as mulheres de hoje só querem novidades, como 

se já não as houvesse bastante neste mundo. Há uma cunhada de uma 

amiga minha que tem telefone em casa! Pode fazer uma encomenda ao 

seu fornecedor sem sair do seu apartamento! Confesso que fiz as mais 

baixas intrigas para conseguir falar um dia nesse aparelho. Aquilo me 

tenta muito, mas agrada-me mais em casa de uma amiga do que na 

minha. Acho que não gostaria de ter telefone em casa. Passado o 

primeiro instante de divertimento, deve ser verdadeira amolação.[...]  

 

Como já notado por nós, o período cronológico coberto pelo romance 

– 1879-1922 – foi o de criação de grandes progressos técnicos, muitos deles 

introduzidos nos lares das pessoas mais ricas da sociedade francesa de então. Não 

deixa de ser curioso reparar, por exemplo, que o autor citasse o telefone como uma 

inconveniência, pois ele, que também dispunha de aparelho telefônico em seu quarto 

desde os anos de 1890, decidiu mandar retirá-lo no início da Guerra de 1914, com o 

objetivo de obter o isolamento necessário para se dedicar integralmente à redação de 

sua grande obra literária. A respeito do telefone, diria ainda o Narrador, mais tarde, 

baseado na experiência pessoal do escritor, no volume Sodoma e Gomorra (p.107): 

 

Não me atrevia a mandar recado à casa de Albertina [naquela altura 

sua amante], pois era muito tarde, mas na esperança de que, talvez a 

cear com amigas suas nalgum café, ela tivesse a idéia de telefonar-me, 

torci o comutador e, restabelecendo a comunicação em meu quarto, 

cortei-a entre o centro e cubículo da porteira a que estava habitualmente 

ligada naquela hora. Ter um receptor no corredorzinho para onde dava o 

quarto de Francisca [a criada do Narrador] seria mais simples, menos 

incômodo, mas inútil. Os progressos da civilização permitem a cada qual 

manifestar qualidades insuspeitadas ou novos vícios que os tornam mais 
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caros e mais insuportáveis a seus amigos. Era assim que o invento de 

Edison (sic ) [lapso de Proust, por Graham Bell,1847-1922, ou, como 

hoje se sabe, por Antonio Meucci, 1808-1889] permitira a Francisca 

adquirir mais um defeito: o de negar-se, por mais utilidade ou 

emergência que nisto houvesse, a fazer uso do telefone. Achava um jeito 

de fugir quando lho queriam ensinar, como outros no momento de ser 

vacinados. Assim, pois, estava o telefone instalado em meu quarto e, 

para não incomodar a meus pais, sua campainha fora substituída por um 

simples ruído de taramela. Com medo de não ouvi-la, eu não fazia um só 

movimento. 

 

Retornando, contudo, às conquistas técnicas ao alcance dos lares franceses 

de outrora, não deixa de ser notável que o autor não faça nenhum reparo a uma grave 

deficiência das casas de então, a falta de adequadas instalações higiênicas, mesmo nos 

apartamentos de luxo. Proust viveu grande parte de sua vida em apartamentos 

construídos no período haussmanniano (1853-1870) ou do início da Terceira República 

(1870-1940), e nessa época, embora hajam sido criadas as grandes redes de água e 

esgotos de Paris, os imóveis então construídos só estavam providos de água corrente 

na cozinha, tal como ocorria no apartamento de Proust do Bulevar Haussmann, sendo 

que as instalações sanitárias da época eram ainda concebidas segundo os velhos 

costumes, agenciadas em pequenos cubículos localizados nos desvãos mais remotos 

dos apartamentos. Em apartamentos de 250 m2, por exemplo, só havia em geral um ou 

dois w.c.s  sem pia   e  outros  tantos  gabinetes  de toilette,  sendo  estes  

completamente  secos. O que obrigava os criados a levar água quente da cozinha até os 

gabinetes de toilette, para que os donos da casa pudessem fazer suas abluções matinais 

nos lavatórios (fig.50a), onde havia sempre uma jarra de louça, uma bacia, e um balde 

para recolher a água servida Só a repulsa característica dos franceses, e dos europeus 

de modo geral, por banhos completos explicaria a perpetuação dessa situação 

descômoda e pouco higiênica, mesmo depois de os ingleses vitorianos terem inventado 

as amplas e confortáveis salas de banhos, servidas por água corrente, azulejadas e 

aparelhadas com pias, amplas banheiras fixas, semicúpios e até chuveiros (fig. 50b).  

 Céleste Albaret, em suas memórias, ao se reportar aos hábitos de higiene 

do patrão, o faz como se fossem quase uma idiossincrasia. Na verdade, Proust  nunca se  
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Fig. 50a- Mulher fazendo as abluções em lavatório, 1890-1891. Ponta seca e água-tinta. Mary 
Cassatt (1843-1926). Acervo do Museu Metropolitano de Nova York,EUA. 
Fonte:< http://paintingsgalleries.blogspot.com.br/2009/01/mary-cassatt-painting-love-of-mother.html>      
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Fig.50b- Ilustração de banheiro inglês, c.1890. Sem maiores referências. 
O aposento mostra-se extremamente confortável. De fato, tão elegante quanto uma sala, com seus painéis de 
madeira envernizada substituindo os azulejos. 
Fonte:< http://www.friendsofrockwood.org/architecture.shtml> 
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banhava de corpo inteiro. Lavava com frequência os pés (ALBARET, p.27 e 114). Mas no 

rosto e no resto do corpo só passava suavemente toalhas umedecidas em água quente, 

sem fazer uso de sabonete ou qualquer outro produto de limpeza corporal. Por ser 

asmático, alegava ser alérgico a todo tipo de perfume.   Mas   esses   eram,   de fato,    os  

costumes da época. Na França, os banhos de imersão em geral só eram indicados por 

razões medicinais (fig.47), chegando a provocar verdadeiros transtornos, até 

escândalos familiares, a eventualidade de algum membro da família ter de se banhar 

em virtude de algum problema de pele, por exemplo. 

 Quando o francês decidia fazer uma limpeza corporal completa, preferia o 

tub, grande bacia,  larga e rasa, mais fácil de ser transportada até o quarto do que uma 

banheira, mas em que era necessário curvar-se ou ficar agachado durante o banho para 

poder embeber a espoja em cerca de cinco centímetros de água (fig.51a). As banheiras 

e, sobretudo, os banheiros constituiam então extravagâncias apenas acessíveis aos 

mais endinheirados ou às damas de má reputação mais bem sucedidas. É, por exemplo, 

bem conhecido o esplendoroso banheiro de estilo mourisco em que a cortesã La Païva  

(1819-1884) se lavava dentro de uma banheira fixa talhada em ônix amarelo, importado 

da Argélia, em seu hôtel particulier (1856-1866) durante o Segundo Império (fig.51b). 

Retornando, porém, à decoração de interiores praticada por Mme. Swann, 

convém notar que esta aprendera de um amigo, a quem respeitava, que os objetos até 

então por ela considerados chiques, eram de fato feios. Assim como retirara do antigo 

lar da Rua Lapérouse as grades douradas em que se apoiavam os crisântemos 

(decoração que Proust copiou da “cage”   um  dia  existente  na  casa  de  Laure  

Hayman),  desfez-se ela das bomboneiras da Casa Giroux (fig.52), e do papel de cartas 

decorado com uma coroa, sem contar as moedas feitas de cartolina dourada 

espalhadas por cima das lareiras de que já se havia descartado antes mesmo de 

conhecer Swann. 

Quanto ao mais, na estudada desordem, na confusão de atelier artístico 

daquelas salas, cujas paredes, ainda pintadas de escuro, as 

diferenciavam tanto dos salões brancos que pouco mais tarde ela teria, 

ia o Extremo Oriente visìvelmente retrocedendo ante a invasão do século 

XVIII, e os almofadões que a Sra. Swann colocava e apertava às minhas 

costas  [dizia o Narrador]  para  que eu ficasse mais “confort|vel”  eram  
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Fig.51a-Mulher no tub. Pastel de Eduard Degas, c. 1886. Acervo do Museu Hill-Stead, 
 Farmington, Connecticut, EUA. 
Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_032.jpg> 
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Fig.51b-Aspecto da banheira da cortesã La Païva (1819-1884), talhada num só bloco de ônix 
amarelo trazido da Argélia, c.1860. 
A banheira é revestida internamente com uma folha de bronze prateada e possui três torneiras em forma de golfinhos. 
Uma para água quente, outra para água fria, e a terceira, dizem, para leite ou ...champanhe. 

Fonte:< http://urbantripparis.blogs-de-voyage.fr/2011/02/10/lhotel-particulier-de-la-paiva/> 
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Fig.52- Bonbonnière da Casa Giroux, 1865. Peça com 26 cm de diâmetro. Leilão da Casa 
Christie’s, coleção Yves Saint Laurent e Pierre Bergé. 
A bomboneira é formada por duas conchas de vidro lapidado com motivos florais, montadas em armação de bronze 
cinzelado e dourado, com decoração de bambu, provida de duas argolas. 
 O estabelecimento criado por Alphonse Giroux (1775-1848), célebre ateliê e comércio criado em 1799, especializado 
em objetos de arte e pequeno mobiliário, atingiu seu apogeu durante a fase do Segundo Império, quando sob a 
direção dos irmãos Alphonse-Gustave e Olympe. A atividade foi retomada em 1867 por Duvinage. 
Fonte:< http://www.christies.com/lotfinder/lot/bonbonniere-depoque-napoleon-iii-travail-de-la-5260347-details.aspx> 
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semeados de ramalhetes Luís XV e não de dragões chineses, como antes. 

Havia uma sala onde costumava receber quase sempre, e da qual dizia: 

”Sim, agrada-me bastante, passo ali muitos momentos; eu não poderia 

viver em meio de coisas hostis e acadêmicas;  é     nessa   sala    que     eu  

trabalho”     (sem     especificar       que       gênero     de     trabalho,    se    

um    quadro    ou    um     livro,     pois    então     começava     a    pegar     o   

vezo    de   escrever       nas   mulheres      que   queriam     fazer   alguma   

coisa   e    não    ser   inúteis); estava   ali  rodeada   de   porcelanas   de   

Saxe  (porque   lhe agradava   tal     cerâmica,   pronunciando-lhe   o   

nome   com     acento    inglês, até    o     ponto     de     dizer,    por   

qualquer      motivo:     ”Bonito!    Lembra-me    flores   de    Saxe”)   

[porcelanas   das     quais   Laure    Hayman   tinha    uma   coleção]  

[fig.53]  , e   temia   para   aquêles     objetos,  ainda     mais   do   que  

antes   para     os     seus     vasos     e   estatuetas   da   China,  a  mão 

ignorante dos    criados,     a     quem    castigava,   pelos     maus    

bocados    que    lhe faziam   passar,      com   acessos   de   cólera     que    

Swann, patrão   cortês e benévolo,   presenciava   sem    mostrar-se    

melindrado.   A    clara   visão    de certas   inferioridades   em   nada   

atenua   o   afeto,   mas     justamente   por    êsse     afeto   é   que   as   

julgamos   inferioridades   encantadoras.   Agora   já   não costumava   

Odette receber   aos   íntimos   com   aquêles   quimonos    japoneses   

[fig.54];    preferia   as   sêdas  claras   e   espumantes   dos    peignoirs 

Watteau;   e fazia   como   se    acariciasse   sob  o   peito   aquelas    

floridas   espumas como se se   banhasse   naquelas   sêdas,   embalando-

se   e  pavoneando-se   nelas com    tal   aspecto    de   bem-estar,   de   

frescor    de    pele,    com    respirar    tão   fundo,  como   se   lhes   

atribuísse   um   valor   não    decorativo,   mas   de   necessidade, igual  ao   

tub   e   ao footing, para    satisfazer   as exigências    de   sua fisionomia   

e    os   refinamentos   de   sua    higiene.  Tinha   o costume  de   dizer  que   

melhor   passava   sem   pão   que  sem  arte   e   sem   limpeza,  que   lhe    

causaria  mais  pena   ver   arder  a   Gioconda    que    foultitudes     

[expressão   familiar    francesa  que  significa:  grande     quantidade]    

de   conhecidos     seus.   Essas    teorias     afiguravam-se      paradoxais    

a    suas    amigas;  mas    lhe   valiam   entre   elas   a   reputação   de     

mulher      refinada        e       conquistaram-lhe       a      visita         semanal  

do ministro da Bélgica; de modo que os indivíduos  daquele   pequeno  

sistema  onde  fazia  o  papel  de  sol  ficariam surpresos  ao   ver   que  em 

qualquer outra parte, em casa dos Verdurin, por exemplo, ela passava 

por tôla. Justamente por essa vivacidade de espírito, preferia a Sra. 

Swann o convívio dos homens. Mas quando criticava as mulheres,  fazia- 
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Fig.53- Extraordinária mobília adornada com peças de porcelana de Saxe (Meissen) 
instalada na Sala Rosa, ou Sala do Saxe, do Palácio da Ajuda, Lisboa, Portugal. Presente de 
um dos reis da Saxônia para a Rainha Maria Pia (1847-1911), moradora do local entre 1862 e 
1910.  
Fonte:< http:// http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Pa%C3%A7o_da_Ajuda_005.jpg> 
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Fig.54- La parisienne japonaise, pintura de Alfred Stevens (1823-1906), 1872. Acervo do 
Museu de Arte Moderna e Arte Contemporânea de Liège, França. 
Essa mulher parisiense, totalmente obcecada pela moda de artigos de procedência japonesa, a ponto de usar um 
quimono autêntico como robe de chambre,  revela a intensidade do modismo vigente no tempo  em que Odette de 
Crécy ainda não conhecia Swann. 
Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfred_Stevens_-_La_Parisienne_japonaise.JPG> 
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o com alma de cocotte, e nelas assinalava os defeitos que mais podiam 

prejudicá-las na opinião dos homens: tornozelos grossos, pele ruim, má 

ortografia, mau cheiro, cabelo nas pernas e sobrancelhas postiças. Em 

compensação, com as que outrora foram com ela indulgentes e amáveis, 

mostrava-se mais carinhosa, principalmente, se se achavam em 

momentos de desdita. Defendia-se h{bilmente, dizendo: “Isso é injusto; 

é uma mulher muito boa, não tenha dúvida”. 

  

 

 

O Barão de Charlus e o Marquês de Saint-Loup-en-Bray (PROUST, v.2, p.259 a 263; 

429 e 430; v.4, p.305; v.5, p. 174) 

 

 

 

Após   desfazer   o  namoro  com Gilberte   e  se afastar   aos   poucos    dos 

Swann,   o    Narrador   vai   com   a   avó    passar   as   férias,   dois   anos   depois,   no 

litoral   norte  da  França, em   Balbec,  na   Normandia. Lá   encontram   uma   amiga     

de infância   de    sua    avó,  a    Marquesa  de   Villeparisis,   aparentada   com   os 

Guermantes.  No   convívio  com  essa  aristocrática   senhora,   o   Narrador  terá   a 

oportunidade   de   conhecer  dois   de   seus   sobrinhos,  membros   dessa    ilustre 

família:    o   jovem    Marquês   de  Saint   Loup-en-Bray    e   seu   tio,   o   maduro   Barão 

de Charlus. 

Jovem,   alto,  loiro e   esbelto, o   marquês   era  muito   conhecido   na 

sociedade   por   sua   elegância.  Embora   descendesse   de   eminente   família 

aristocrática  e   demonstrasse   no   primeiro  contato   um   ar   insolente,  seguia    

idéias  republicanas e   democráticas.   Logo    se   tornaria   grande  amigo   do    

Narrador. 

Enquanto M. de Charlus, ao contrário, com seus modos equívocos, tinha 

inicialmente provocado aversão e medo no Narrador.  Na rua, lançara-lhe olhares 

longos e duros, que em seguida procurara disfarçar. O rapaz chegou a pensar que 

aquele homem desconhecido fosse um ladrão, pretendendo aplicar um golpe contra ele 

e sua avó. Mas, não, o senhor era sobrinho da marquesa e tio de seu novo amigo. 

Ao contrário do sobrinho, o barão dava grande importância às questões de 

linhagem e posição social: 
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Como descendente dos Duques de Nemours e dos Príncipes de Lamballe, 

possuía arquivos, móveis e tapeçarias antigas, retratos de seus 

antepassados, pintados por Velásquez ou Rafael, ou Boucher; de modo 

que só pelo fato de percorrer suas recordações de família, podia dizer que 

visitava um museu e uma biblioteca de incomparável valor, e colocava 

no lugar de onde o sobrinho [Saint-Loup] a destronara toda herança da 

aristocracia.  

 

M.   de   Charlus  tinha   motivos  de  se   congratular   por    não     participar 

das  ideais    liberais   e   modernizantes   do   sobrinho,   pois    assim    pudera   transferir 

para   sua    casa   as   admiráveis    boiseries   que   existiam  no   palácio    dos 

Guermantes,  em   vez    de  trocá-las   como   fez   Saint-Loup,  por  um  mobiliário  

Modern Style  e  por  telas  impressionistas  dos     pintores     Albert     Leborg    (1849-

1928)   (fig.55)    e  de    Armand     Guillaume    (1841-1927)    (fig.56).  (Na  edição  

seguida  pelo  Autor  esse trecho  se  encontra  completamente desfigurado  pela  

tradução  inadequada  de  Mário  Quintana). 

                       Num outro ponto do romance, Proust acrescenta que Saint-Loup, 

desprezando as tradições aristocr|ticas, havia vendido a sua preciosa “Árvore 

Genealógica”, antigos retratos dos Bouillon, cartas de Luís XIII (1601-1643) para 

comprar   quadros   de    Eugène   Carrière    (1849-1906)    (fig.57)    e móveis    Modern 

Style   da   Casa    Bing  (fig.58).  Como   veremos   adiante,  o    esteticismo     do     jovem 

marquês  ia  ao    extremo  de  decorar  o  seu  quarto  na  caserna  de  Doncières com 

tecidos  Liberty (figs.59a a 59c) e estofos alemães do século XVIII. Com esse 

esteticismo, aparentemente    fútil     e   decadente,    perguntamo-nos  se  Proust    não 

estaria  prevenindo  os  leitores  de  sua    obra   da  súbita     mudança       que   logo    

sujeitaria  Saint-Loup,  transferindo-o  para  as  planícies   de    Sodoma.                                                                                                                               

                         A  galeria    de   arte   chamada   Maison   de    L’Art    Nouveau,    fundada    

em 1895   por Siegfried   (na  Inglaterra chamado Samuel) Bing (1838-1905), um 

negociante   de   arte   alemão   radicado   em   Paris,  manteve-se em funcionamento 

até   a    morte    de    seu proprietário,  embora   um    ano   antes  tenha    sido    

declarada   a  sua    falência.   Bing comercializava   de    início   objetos    de   arte  e  jóias   
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Fig.55- Dieppe, vapeur amarré. Albert Lebourg (1849-1928), 1881. 
Fonte:< http://artesehumordemulher.wordpress.com/pinturas-de-albert-lebourg/> 
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Fig.56- La neige à Crozant. Armand Guillaume (1841-1927), 1895. Antigo espólio do artista. 
Fonte:< http://www.schillerandbodo.com/artists/guillaumin/artworks/la-niege-a-crozant. 
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Fig.57- Mãe e filho. Eugène Carrière (1849-1906). Final da década de 1880. Acervo do Museu 
Estatal da Nova Arte Ocidental, Moscou, Rússia. 
Fonte:< http://www.arthermitage.org/Eugene-Carriere/Mother-and-Child.html 
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Fig.58-Foto do interior da Maison Bing, situada na Rua de Provence, n.22, Paris, França. 
Foto  provavelmente  da década de 1890,  de autor não identificado. 
Inaugurada em 1895, a Maison Bing,tal como vemos na foto, comercializava mobiliário inteiramente concebido 
dentro dos padrões  Art Nouveau. Projeto do arquiteto belga Henri van de Velde (1863-1957). 
Fonte:< http://archhistdaily.wordpress.com/2012/02/26/february-26-bing/ 
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Fig.59a-Tecido de estofamento com desenho atribuído a Arthur Silver, importante designer 
de tendência Art Noveau, para Liberty & Co.  Padrão Pena de pavão, 1887. 
Fonte:< http://stylecourt.blogspot.com.br/2012/02/chasing-liberty.html> 
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Fig.59b- Painel de seda tussah impressa, feito na Índia para Liberty & Co.  Padrão Art 
Nouveau, c. 1890.  
Fonte:< http://www.victorianweb.org/art/design/textiles/31.html> 
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Fig.59c- Veludo de algodão com estampa de autoria do arquiteto e designer Charles F. A. 
Voysey (1857-1941),década de 1890. Artigo comercializado por Liberty & Co. As criações de 
Voysey tinham muita originalidade, não apresentando influência direta do grafismo Art 
Nouveau. Acervo do Museu Metropolitano de Nova York, EUA. 
Fonte:< http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1990.155> 
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provindos   do  Extremo   Oriente, sobretudo do Japão, sendo um dos responsáveis pela 

onda de japonismo que varreu a França, em fins do século XIX. Na galeria eram também 

comercializados produtos criados pelas novas tendências estéticas europeias, fazendo 

então sucesso   os   objetos   e    móveis   conhecidos   na   França sob nome genérico de    

Modern Style (fig.60). Viam-se abrigadas sob essa denominação várias correntes 

artísticas inovadoras, Arts & Crafts, Secession (figs.61a e 61b), estilo muniquense 

(fig.62) e mais especificamente o Art Nouveau. Dentre os artistas favorecidos pela 

galeria se destacava o belga Henry Van de Velde (1863-1957),  pintor, arquiteto e 

decorador de interiores  (fig.63). Também trabalhou com Bing durante certo tempo o 

norte-americano Louis Comfort Tiffany (1848-1933), fabricante de belos objetos de 

vidro, iridescentes e opalescentes (fig.64).  

                     Quanto aos tecidos Liberty, eram fabricados na Liberty & Co., de Londres,  

criada em 1875 pelo comerciante inglês Arthur Lasenby Liberty (1843-1917), loja 

especializada em  ornamentos, tecidos, objetos de arte  e antiguidades de origem 

oriental, entre eles bordados e tapetes do Oriente Médio. Com o tempo, os tecidos 

fabricados por Liberty, geralmente sedas e cetins, passaram a ter cores consideradas 

“artísticas”, cores pálidas, características do Arts & Crafts, e estampas distantes do 

sensualismo feminilizado típico do Art Nouveau, tornando-se muito procurados durante 

o período 1890-1920. Como os artigos Liberty & Co. eram produzidos industrialmente 

em larga escala, tinham a preferência do público, em contraste com os artigos de estilo 

Art Nouveau, sempre muito caros por serem artesanalmente produzidos 

(<http://www.victorianweb.org/art/design/liberty/mariotti.html>). 

                      Retornando à Recherche, verificamos que durante o chá oferecido por Mme. 

de Villeparisis  em  seus  aposentos  no Grande  Hotel de Balbec,  do  qual   participaram, 

pela primeira vez, o Narrador e sua avó,  o  Barão de Charlus,   aproveitando  a  presença 

de convidados novos, pôs em ação a sua fulgurante e corrosiva oratória, numa 

demonstração explícita de seus preconceitos étnicos, sociais e religiosos: 

 

Contava que a casa que fora de sua família, com o parque desenhado por 

Lenôtre [1613-1700], e onde uma vez pousara Maria Antonieta [1755-

1793], pertencia atualmente aos ricos banqueiros Israel, que a tinham 

comprado. 

  



147 
 

 

 

 

              

 

 

 
Fig.60- Foto da Maison Bing na Exposição Universal de Paris de 1900, exibindo móveis de 
sala de jantar. Foto de autoria não identificada, 1900. 
Tanto o estande, quanto algumas peças de mobiliário eram, provavelmente, da autoria de Henri van de Velde. 
Fonte:< http://designoverlord.blogspot.com.br/2012/09/screening-4-mr-bing-and-lart-nouveau.html> 
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           Fig.61a- Refinada estante de livros em estilo Wiener Secession. Executada em pereira 
ebanizada, com vidros bisotados e incrustações geométricas de madrepérola, 1910. Peça 
apresentada por uma casa de leilões. 
Fonte:<http://www.1stdibs.com/furniture/storage-case-pieces/bookcases/jugendstil-suite-furniture-around-1910-vienna-
secession/id-f_808278/ > 
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Fig.61b-Sofá e poltrona de madeira pintada à mão, com motivos florais estilizados, numa 
transição entre o estilo Wiener Secession  e o Art Deco, c. 1920. Peças apresentadas por uma 
casa de leilões. 
Fonte:<http://www.1stdibs.com/furniture/storage-case-pieces/bookcases/jugendstil-suite-furniture-around-1910-vienna-
secession/id-f_808278/ http://www.1stdibs.com/furniture/seating/living-room-sets/vienna-secession-style-sofa-club-chair/id-
f_706409/> 
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Fig.62- Móveis de sala para casas operárias, feitos à máquina, criados pelo muniquense 
Richard Riemerschmid, expostos na Exposição de Artes e Ofícios, em Dresden, Alemanha, 
1902. Foto de época, de autoria não identificada. 
Fonte:< http://titelmagazin.com/artikel/12/9279/gartenstadt-hellerau-die-geschichte-ihrer-bauten.html> 
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Fig.63-Bela mobília de escritório, executada em madeira de carvalho, com luminárias e 
puxadores de bronze, em estilo Art Nouveau. Acompanha cadeira com estofado de couro. 
Autoria de Henri van de Velde, c.1898. Peças apresentadas por uma casa de leilões. 
Fonte:<http://russegold.tripod.com/pages/page_018.htm> 
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Fig.64-Lâmpada de mesa, feita de bronze, com quebra-luz executado com pedaços de vidro 

coloridos e opalescentes, formando vitral, decorado com libélulas. Datada de c.1906, 

apresenta nítidas linhas Art Nouveau. Desenho de Clara Driscoll (1861-1944) para a firma de 

Louis Comfort Tiffany (1848-1933). 
Até poucos anos atrás, a criação dessas lâmpadas feitas com a técnica de vitral era atribuída diretamente a Tiffany e 

seus colaboradores masculinos, hoje porém se sabe que era a funcionária Clara Driscoll e sua equipe feminina, 

formada pelas Tiffany girls, que concebiam e executavam essas deslumbrantes peças de iluminação. 

Fonte:<https://hsgeometryadventure.wikispaces.com/Tiffany+Stained-Glass+Lamps> 
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– Israel, é esse o nome que tem aquela gente; mais me parece um têrmo 

genérico, racial, que um nome próprio. Pode ser que aquela gente nem 

tenha nome e que a designem com o nome da coletividade a que 

pertencem.  Dá   no   mesmo.   Ter   sido  propriedade  dos  Guermantes  e  

pertencer agora aos Israel!!! – exclamou. Isso me recorda aquela peça do 

castelo de Blois, de que me dizia o guarda que me ia guiando: “Aqui era 

onde rezava Maria Stuart [1542-1587], agora é onde eu guardo as 

vassouras.” Claro está que nunca mais quero ouvir falar nessa casa que 

se desonrou, como não quero ouvir falar em minha prima Clara de 

Chimay [1873-1916], que abandonou o espôso. Conservo as fotografias 

da casa quando ainda estava intata e da princesa quando não tinha 

olhos senão para meu primo. A fotografia ganha um pouco de dignidade 

que lhe falta, quando deixa de ser reprodução da realidade e nos mostra 

coisas que não existem mais.[...] 

– Imagine a senhora [dirigindo-se à avó do Narrador] que aquela 

gente começou por destruir o parque de Lenôtre, coisa tão punível como 

estraçalhar um quadro de Poussin [1594-1665]. Só por isso deviam estar 

na cadeia os tais de Israel. Está visto – acrescentou, sorrindo, após um 

instante de silêncio – que sem dúvida alguma havia outros motivos para 

que estivessem na cadeia. Em todo caso, imagine o efeito que faz diante 

de um edifício daquele estilo um parque à inglesa. 

– Mas a casa é do mesmo estilo do Petit Trianon – disse a Sra. de 

Villeparisis – e Maria Antonieta mandou pôr ali um jardim à inglêsa. 

– Sim, mas que põe a perder a fachada de Gabriel [1698-1782] – 

respondeu o sobrinho – Evidentemente, seria hoje uma selvageria 

mandar desmanchar o Hameau [pequena vila rústica construída nos 

jardins de Versalhes para diversão da rainha e seus íntimos]. Mas 

quaisquer que sejam os gostos de hoje, não creio que um capricho da Sra. 

Israel tenha o mesmo prestígio que uma recordação da rainha. 

 

Notemos que algo parecido com essa passagem acontecerá anos depois, 

como veremos, quando Mme. Verdurin vier a alugar uma vila de veraneio chamada La 

Raspelière, nos arredores de Balbec. Decidida a refazer os jardins da propriedade, 

desagradará aos legítimos donos, os Cambremer, nobres de província. 

Vaidoso em extremo, o Barão de Charlus julgava-se grande esteta. Certa 

feita, tentando disfarçar o conteúdo de sua conversa, flagrada por alguém em local 

público, pôs-se a declarar em altos brados: 
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 “Sim, apesar da minha idade, conservei o gôsto de bibelotar, o gôsto dos 

lindos bibelôs, faço loucuras por um velho bronze, por um lustre antigo. 

Adoro o Belo”  (PROUST, v.4, p.305) 

 

O Narrador, em outro ponto da Recherche,  chamou a atenção para a 

singularidade do tipo de mal que afligia M. de Charlus.  Com surpresa, reparou que os 

moradores de Sodoma tivessem mais facilidade de acesso ao mundo da verdadeira 

Arte: 

 A homossexualidade sobrevivente a despeito dos obstáculos, 

vergonhosa, infamada, é a única verdadeira, a única a que possa 

corresponder numa mesma criatura um afinamento de qualidades 

morais. Assusta-nos a relação que o físico pode ter com elas, quando se 

atenta na pequena aberração de gôsto puramente físico, na tara ligeira 

de um sentido, que explicam porque o universo dos poetas e dos músicos, 

tão fechado ao Duque de Guermantes [um homem extremamente 

viril e empedernido], se entreabre para o Sr. de Charlus. Que este 

mostre gôsto no arranjo do seu lar, tal qual o de uma dona de casa 

colecionadora de bibelôs, não é coisa que surpreenda; mas a estreita 

brecha que abre para Beethoven [1770-1827] e para Veronese [1528-

1588] ! (PROUST, v.5, p.174) 

 

À propósito do Barão de Charlus, diz Proust ainda que ele, às vezes, deixava 

a afeição que sentia por seu protegido, o violinista Charles Morel, vir à tona de modo 

escancarado, chegando a beijar o jovem em ambas faces na presença de terceiros, com 

a desculpa  de que isso era uma manifestação de carinho paternal, ao mesmo tempo 

que representava a manutenção de antigos costumes franceses,  plenamente 

admissíveis entre amigos sinceros. 

 

[...] quando Charlie, ao voltar de uma tournée na província ou no 

estrangeiro, entrava em traje de viagem pela casa do barão, êste, se não 

tinha muitas visitas, beijava-o sem cerimônia nas duas faces, talvez um 

pouco para com essa ostentação tirar à sua ternura qualquer idéia de 

culpa, talvez para não se privar de um prazer, mais ainda sem dúvida por 

literatura, para conservação e exemplo das antigas maneiras de França, 

e como teria protestado contra o estilo muniquense ou o art nouveau 

conservando velhas poltronas da bisavó, opondo à fleuma britânica a 

ternura de um pai amoroso do século XVIII que não dissimula sua alegria 

de rever um filho. (PROUST, v.5, p.204) 
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O Caminho de Guermantes (v.3) 

O palácio de Guermantes em Paris (PROUST, v.3, p.1 a 18; v.7, p.133 ) 

 

 

Os pais do Narrador haviam deixado o seu endereço de sempre em Paris e 

se mudado para um apartamento agenciado numa ala do palácio de Guermantes. Esse 

nome de família, da mais alta nobreza, “amarantino e legend|rio”, evocava diferentes e 

complexas sensações na alma do rapaz, ligadas aos dias de sua infância passados em 

Combray. Revia os brasões pintados em vitrais de igreja, cujos quartéis mostravam, ao 

longo dos séculos, todos os ricos senhorios, adquiridos por aliança ou aquisição, em 

poder daquela ilustre família. Tinha ouvido falar nas famosas tapeçarias de Guermantes 

e, em suas ilusões juvenis, já as via medievais e azuis, destacando-se ao pé da antiga 

floresta onde o rei franco Childeberto (497-598) tantas vezes havia caçado. Morando 

em Paris na vizinhança da Duquesa de Guermantes, o Narrador fantasiava poder agora 

penetrar nos mistérios daqueles feudos multicentenários e distantes. Mas então 

conhecera Saint-Loup, sobrinho da duquesa, e este lhe revelara que o castelo de 

Guermantes não era uma fortaleza medieval, e que só passara a se chamar Guermantes 

a partir do século XVII, quando foi adquirido pela atual família proprietária. Quanto às 

renomadas tapeçarias do castelo, eram produto da arte do pintor François Boucher 

(1703-1770), compradas no século XIX por um membro da família que as colocara ao 

lado dos medíocres quadros de caçada que pintava, “num mísero salão forrado de  

andrinopla e pelúcia”. Dois tecidos em tom vermelho, usados em forração de móveis, 

de gosto tipicamente burguês, muito em voga no Segund0 Império. Nada mais 

distante, portanto, do suposto bom gosto heráldico e hereditário atribuído pelo 

Narrador aos nobres idealizados de sua infância. (A Princesa Matilde, 1820-1904, por 

exemplo, tinha em sua casa tapetes de pelúcia e móveis do período napoleônico, que o 

Conde, depois Marquês, Boni de Castellane – dândi, esteta e colecionador, que 

arruinado terminou seus dias como decorador –, considerava hediondos.) (fig.65a). 

O palácio de Guermantes, em Paris, onde morava a partir de então o 

Narrador, seguia o esquema comum dos antigos palácios classicistas da cidade. A parte 

habitada pelos fidalgos ficava no fundo de uma grande cour d’ honneur, delimitada 
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lateralmente por duas alas secundárias que avançavam até a rua, alas então ocupadas 

por pequeno comércio e serviços, entre eles um alfaiate (Jupien) e sua sobrinha. 

 O palácio, aliás, não pertencia aos Guermantes por algum direito 

hereditário, era de fato uma locação recente, e o jardim dos fundos, na parte posterior 

do corps de logis reservado aos duques, não era vasto como podia supor o Narrador, era 

até bastante pequeno, não havendo nele, para a sua decepção, nem forca senhorial, 

nem moinho fortificado, nem tanque para criação de peixes (sauvoir), nem pombal 

sobre pilares, nem forno banal, nem ponte levadiça, nada enfim que o fizesse remontar  

a uma fabulosa e remota Idade Média (esse trecho também se encontra corrompido 

na edição brasileira que serve de guia ao Autor).   

Apesar de se dar conta da crua realidade, o Narrador não conseguia admitir 

que naquele palácio não ocorresse algo misterioso que contribuísse de algum modo 

para que o salão de Mme. de Guermantes, essa personagem saída de uma lanterna 

mágica (PROUST, v.7, p.133), considerado o primeiro salão do Faubourg Saint-Germain,  

se diferenciasse de todo o resto. Salão cujos móveis podia ele ouvir do seu quarto serem 

espanados a cada manhã.  

                          A realidade da decoração interna daquele palácio, na verdade, não 

combinava com o aspecto ilusório que lhe conferia a imaginação do Narrador. O 

capacho dos Guermantes, por exemplo,  avistado  de  longe  por  sua mãe,  e  até por ele 

mesmo, encontrava-se em péssimo estado de conservação. A sala de jantar e a galeria 

escura vistas pelo herói da janela da cozinha (referência direta às espiadelas que Proust 

dava na casa de Mme. Standish em 1920) achavam-se guarnecidas com alguns móveis 

forrados de pelúcia vermelha, tal como acontecia no castelo de  Guermantes,  contendo 

portanto  o supostamente valioso mobiliário do palácio ao menos algumas vulgares 

peças de gosto duvidoso e ultrapassado (figs. 65b a 65c ).  

Esse pequeno desapontamento com um palácio que julgava encantado e 

inacessível, nada mais é, afinal, do que uma antecipação da profunda desilusão que um 

dia terá o Narrador com toda a aristocracia e com toda a mundanidade. 

 

O hotel de Doncières (PROUST, v.3, p.50 a 61) 
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Fig.65a-Cortinas de andrinopla. Decoração de um quarto de hotel em Marrakech, Marrocos. 
O nome do tecido de algodão tingido de vermelho intenso provém de uma antiga cidade turca (Adrianópolis,atual 
Edirme). A cor do tecido, bela e firme, era obtida a partir de uma receita que se manteve durante muito tempo 
secreta. Descoberto o segredo dos tingidores turcos pelos franceses em meados do século XVIII, a produção do 
apreciado tecido se espalhou pela Europa na centúria seguinte. Da velha receita participavam os seguintes 
componentes: soda (carbonato de sódio), esterco de ovelha, azeite de oliva, argol branco ou cremor tártaro 
(bitartarato de potássio), noz de galha (cecídio do carvalho), alume (sulfatos duplos de alumínio), sal de saturno 
(acetato de chumbo) e garança turca (Rubia Tinctoria, planta de cujas raízes se extrai um corante vermelho) com um 
pouco de sangue de ovelha. 
Fonte:< http://riadagape.com/eng/en/chambre-andrinople.html> 
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                       O Narrador decidiu-se enfim ir visitar, no outono, o amigo Robert de Saint-

Loup em sua guarnição aquartelada na cidade de Doncières. No primeiro dia, conseguiu 

passar a noite na caserna, hospedado no quarto do amigo. Um cômodo encantador, 

decorado com tapeçarias Liberty e velhos estofos alemães do século XVIII. Um lugar 

onde o Narrador  dormiria com calma e alegria. Mas, no dia seguinte, foi obrigado a se 

transferir para um hotel na cidade, o Hotel de Flandres. Esse hotel funcionava numa 

antiga construção apalaçada, do século XVIII, cheia de velhas tapeçarias. Os quartos 

eram bastante simpáticos, mobiliados com móveis antigos e confortáveis, assegurou-

lhe Saint-Loup. Mas percebendo que o amigo não se animava em ficar hospedado num 

hotel cheio de antiguidades, que afinal o Narrador era menos artista que ele próprio e 

que o prazer que poderia dar uma linda casa ao Narrador era superficial e quase nulo, 

não podendo acalmá-lo da incipiente angústia que o assaltava toda vez que dormia em 

um quarto estranho. Disse-lhe Saint-Loup:    

                                                                                                                                                              

– Mas você pouco está ligando, meu pobre pequeno, a esse lindo palácio. 

Como está pálido! E eu, como um grande animal, a falar-lhe de 

tapeçarias para que não terá nem ânimo de olhar! Conheço o quarto 

onde o acomodariam. Acho-o bastante alegre, pessoalmente! Mas sei 

que para você, com a sua sensibilidade, não é a mesma coisa. Não vá 

pensar que eu não o compreenda; não sinto o mesmo, mas sei colocar-

me devidamente no seu lugar. 

 

                       A rápida descrição do Hotel de Flandres vista acima nos traz à lembrança o 

hotel em que se hospedou o escritor, em 1906, em Versalhes, o Hôtel des Réservoirs 

(fig.4).  Segundo  Painter  (v.2,p.80), fora  construído  para  Mme.  de Pompadour (1721- 

1764), não estando separado da ala norte  do Palácio de Versalhes senão pelos 

reservatórios que alimentavam as fontes do parque. No Réservoirs o apartamento de 

Proust ficava situado num anexo, vasto, sem sol, e que lhe saia extremamente caro. 

Com tetos altos, inúmeras tapeçarias, quadros e espelhos, era, de acordo com o que 

disse o romancista numa de suas cartas, “um daqueles lugares de que o guia diz que foi 

lá que Carlos IX morreu”. 

 O Narrador de início  temia  não se adaptar  ao  quarto  de hotel  indicado  por  
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Fig.65b- Meridiènne, forrada de pelúcia vermelha. Segunda metade do século XIX. 
Apresentada por um antiquário norte-americano. 
Fonte:<http://www.pinterest.com/pin/242631498649291938/ 
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Fig.65c- Canapé estilo Luís XVI, de madeira ebanizada, forrado com veludo lavrado 
vermelho escuro, c.1885.  Peça apresentada por uma casa de leilões. 
Na segunda metade do século XIX, predominaram nos meios burgueses os móveis de madeira escurecida, forrados 
com andrinopla, veludo ou pelúcia, nas cores vermelho, granada,rubi, violeta, cereja e borra de vinho. 
Fonte:<http://www.haunt.co.nz/product/ebonised-louis-16-style-napoleon-iii-settee 
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Saint-Loup, mas enganara-se. 

 

Não tive tempo de estar triste, porque não fiquei um instante a sós. É que 

restava do palácio um excedente de luxo, inaproveitável numa habitação 

moderna [melhor tradução: inaproveitável em um hotel moderno] e 

que, destacado de toda utilização prática, adquirira na sua inação um 

espécie de vida: corredores que arrepiavam caminho, aos quais a gente 

cruzava a todo instante as idas e vindas sem finalidade, vestíbulos 

compridos como corredores e ornamentados como salões, que mais 

pareciam morar ali que fazer parte da casa, que fora impossível fazer 

entrar em qualquer apartamento, mas que rondavam em torno do meu e 

vieram em seguida oferecer-me a sua companhia – espécie de vizinhos 

ociosos mas não bulhentos, de fantasmas subalternos do passado a 

quem tinha permitido morarem silenciosamente à porta dos quartos de 

aluguel e que, de cada vez que eu os encontrava em meu caminho, me 

davam mostras de calada deferência. Em suma, a idéia de uma 

habitação, simples continente da nossa vida atual e que apenas nos 

preserve do frio e da vista dos outros, era absolutamente inaplicável 

àquela casa, conjunto de peças tão reais como uma colônia de pessoas, 

de uma vida na verdade silenciosa, mas que a gente era obrigado [sic, 

por obrigada] a encontrar, a evitar, a acolher, quando vinha de 

regresso. Procurava-se não importunar e não se podia olhar sem respeito 

o grande salão que tomara, desde o século XVIII, o hábito de estender-se 

entre as suas colunas [melhor tradução: entre os seus apoios] de ouro 

velho, embaixo das nuvens do seu teto pintado. E era-se tomado de uma 

curiosidade mais familiar pelas pequenas peças que, sem nenhuma 

preocupação de simetria, corriam em tôrno dêle, inumeráveis, 

espantadas, fugindo em desordem até o jardim para onde desciam tão 

fàcilmente por três degraus cheios de mossas. 

 

Descobrimos no trecho acima ecos da antropomorfização de seres 

inanimados a que Proust já recorrera, com muita felicidade, como figura de retórica no 

prefácio da sua tradução de Sésamo e os lírios, de 1905. No prefácio evocando a casa de 

Illiers, eram os pratos pendurados na sala de jantar, o relógio de pêndulo, o fogo que 

ardia na lareira, a bomba do jardim que murmuravam ou se calavam diante da leitura 

do menino. Aqui, são os corredores que não levam a lugar algum e as peças de 

dimensões despropositadas que mais parecem morar no edifício do que fazer parte 

dele, que deixam o Narrador fascinado. 
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A seguir, Proust descreve o quarto em que o herói de seu romance se 

hospedou. Trata-se de um rico dormitório francês típico dos séculos XVII e XVIII, 

provido de uma alcova destinada a abrigar o leito. Os detalhes daquela arquitetura 

velha e extravagante, mas benevolente, convidavam o Narrador a passar a noite com 

eles, caso não conseguisse dormir. 

 

Se quisesse sair ou entrar sem tomar o ascensor nem ser visto na escada 

principal, uma menor, privada, que não mais servia, estendia-me os seus 

degraus tão hàbilmente dispostos um depois do outro, que parecia haver 

na sua gradação uma proporção perfeita, no gênero daquelas que nas 

côres, nos perfumes e nos sabores vêm muitas vêzes excitar em nós uma 

sensualidade particular. Mas a que consiste em subir e descer, fôra-me 

preciso ir ali para conhecê-la, como outrora a uma estação alpestre, para 

saber que o ato habitualmente não advertido de respirar pode ser uma 

constante volúpia. Recebi essa dispensação de esfôrço que só nos 

concedem as coisas de que temos longo uso, quando pela primeira vez 

pousei os pés naqueles degraus, familiares antes de conhecidos, como se 

possuíssem, talvez depositada, incorporada nêles pelos senhores de 

outrora a quem acolhiam diàriamente, a antecipada suavidade de 

hábitos que eu ainda não contraíra e que até só podia enfraquecer 

quando me tivesse  acostumado a êles. Abri um quarto, a porta dupla 

fechou-se atrás de mim, os cortinados fizeram entrar um silêncio sôbre o 

qual senti como uma embriagadora realeza; uma lareira de mármore 

ornada de cobres cinzelados, que seria errôneo pensar estivesse apenas 

representando a arte  do Diretório [1795-1799], me dava fogo, e uma 

pequena poltrona de pés curtos me auxiliou a aquecer-me tão 

confortàvelmente como se estivesse sentado no tapête. As paredes 

cingiam a peça, isolando-a do resto do mundo e, para deixar entrar nela, 

e nela encerrar o que a tornava completa, afastavam-se diante da 

biblioteca, reservavam o vão do leito a cujos lados umas colunas 

mantinham ligeiramente o teto da alcova. E a peça prolongava-se no 

sentido da profundidade em dois gabinetes tão amplos quanto ela, o 

último dos quais tinha suspenso ao muro, para perfumar o recolhimento 

que ali se fôsse buscar, um voluptuoso rosário de íris [melhor tradução: 

um voluptuoso rosário de grãos de íris – tipo de objeto que em trecho 

de Contre Sainte-Beuve, 1906-1908, aparece perfumando o sótão da 

casa de Combray]; as portas, se as deixava abertas enquanto me 

retirava para esse último reduto, não se contentavam em triplicá-lo sem 

lhe tirar a harmonia, e não propiciavam apenas a meu olhar o prazer da 

extensão após o da concentração, mas acrescentavam ainda ao prazer 
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da minha solidão, que permanecia inviolável e deixava de ser confinada, 

o sentimento da liberdade. Aquêle reduto dava para um pátio, belo, 

solitário, que me senti feliz de ter como vizinho quando na manhã 

seguinte o descobri, cativo entre seus altos muros para onde não dava 

nenhuma janela, e sem mais que duas árvores amarelecidas que 

bastavam para dar uma doçura malva ao céu puro. 

Antes de deitar-me, quis sair do quarto para explorar todo o meu feérico 

domínio. Segui por uma comprida galeria que me prestou 

sucessivamente a homenagem de tudo quanto podia oferecer-me se eu 

estivesse sem sono, uma poltrona a um canto, uma espinêta, sôbre um 

consolo um vaso de faiança azul cheio de cinerárias, e num quadro 

antigo o fantasma de uma dama de antanho, de cabelos empoados, 

trançados de flores azuis, e com um ramalhete de cravos na mão. Ao 

chegar ao fim, sua parede maciça, onde não se abria nenhuma porta, 

disse-me singelamente: “agora é preciso voltar, mas olha, est|s em tua 

casa “, enquanto o tapête macio acrescentava, para não ficar atr|s, que , 

se eu não dormisse aquela noite, poderia muito bem voltar ali de pés 

descalços, e as janelas sem postigos que olhavam a campina me 

asseguravam que passariam uma noite em claro e que, voltando na hora 

em que eu bem quisesse, não haveria perigo de acordar ninguém. E por 

trás de uma cortina, descobri apenas um pequeno gabinete que, detido 

pela muralha e sem poder escapar-se ali se ocultara todo constrangido, e 

fitava-me assustado com o seu ôlho-de-boi que o luar tornara azul. 

Deitei-me  mas   a presença do edredão, das colunetas, da pequena 

lareira, colocando minha atenção num nível em que ela não estava em 

Paris, me impedia de entregar-me ao habitual ramerrão de meus 

devaneios. E como é êsse estado particular da atenção que envolve o 

sono e atua sôbre ele, modifica-o, coloca-o a par de determinada série de 

nossas recordações, as imagens que encheram meus sonhos, naquela 

primeira noite, foram tomadas de empréstimo a uma memória 

inteiramente diversa da que meu sono habitualmente punha em 

contribuição. 

 

 

A Duquesa de Guermantes e os móveis de estilo Império (PROUST, v.3, p.403 a 405; 

v.7, p.234) 

 

 

                      Muitos anos depois do sarau da Marquesa de Saint-Euverte ter ocorrido, 

encontramos Oriane não mais como Princesa des Laumes, mas como Duquesa de 

Guermantes, pois com a morte do sogro seu marido havia herdado o título 
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nobiliárquico paterno. O episódio descrito aqui transcorreu durante um jantar oferecido 

na casa da duquesa para o qual o Narrador foi finalmente convidado. A duquesa como 

sempre constituiu o foco das atenções dos convidados, disparando dardos chamejantes 

de seu decantado espírito mordaz em todas as direções.  

                       A certa altura a atenção da duquesa volta-se para sua convidada de honra, a 

Princesa Real de Parma, pertencente à dinastia Bourbon-Parma, fidalga cuja 

inteligência e sagacidade era inversamente proporcional à sua preeminência social. 

Oriane procura escandalizar os brios realistas da princesa, elogiando os seus próprios 

móveis neoclássicos, semelhantes aos dos Príncipes de Iena, da nobreza bonapartista,  

para cujo filho haviam usurpado o título de Duque de Guastalla, pertencente por direito 

ao herdeiro da princesa. (Na realidade, o ducado de Guastalla, pertencente aos 

Bourbon-Parma, foi conferido em 1806, durante o império napoleônico, a uma irmã de 

Bonaparte, a Princesa Paulina, 1780-1825. Só em 1847 voltou às mãos dos Bourbon-

Parma, até que, em 1859, Guastalla passou a integrar o reino da Sardenha). 

                       A Duquesa de Guermantes desenvolve então um mero exercício de 

provocação, em que defende idéias contrárias às que expressara muito tempo antes na 

casa de Saint-Euverte. Como diz Proust, Oriane gostava de contrariar a opinião dos 

circunstantes, como fazia às vezes desafiando o humor violento do marido. Mas no caso 

da Princesa de Parma, não havia perigo algum, já que era a princesa que temia 

desagradar à duquesa e deixar de ser convidada por esta, o que transformava toda a 

situação numa escaramuça de salão, cruel e covarde.                                                                                                                                                            

A coisa toda começou quando, após o jantar, a princesa reparou na bela flor 

que a duquesa tinha num vaso. Tratava-se de uma orquídea com tons de malva. Depois 

de trocarem algumas palavras sobre a flor, a princesa para ser agradável à duquesa 

elogiou a cômoda sobre a qual estava colocada a planta. 

 

– Lindo mesmo, não? Estou encantada de que lhe agrade; – respondeu a 

duquesa. – É uma peça magnífica. Pois lhe digo que sempre adorei o 

estilo Império, mesmo no tempo em que não estava em moda. Lembra-

me que em Guermantes me fizera excomungar por minha sogra porque 

mandara baixar do sótão todos os esplêndidos móveis Império que Basin 

havia herdado dos Montesquiou e mobiliara com eles a ala em que 

morava. – O Sr. de Guermantes sorriu. Devia no entanto lembrar-se que 
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as coisas se haviam passado de modo muito diferente. Mas como os 

gracejos da princesa des Laumes sobre o mau gosto de sua sogra eram 

de tradição durante o pouco tempo em que o príncipe estivera 

enamorado de sua mulher, ao seu amor pela segunda sobrevivera certo 

desdém pela inferioridade de espírito da primeira, desdém que aliás se 

unia a muita afeição e respeito. – Os Iena têm a mesma poltrona com 

incrustações de Wetgwood [aqui Proust se engana com a grafia do 

escultor inglês, Josiah Wedgwood, 1730-1795, criador da famosa 

jasperware, um grés de acabamento mate, em diferentes cores, 

sendo a mais conhecida de um azul pálido com figuras brancas em 

relevo, de estilo greco-romano] [fig.66], é bonita, mas prefiro a 

minha, – disse a duquesa com o mesmo ar de imparcialidade de como se 

não possuísse nenhum dos dois móveis. – Reconheço, no entanto, que 

eles têm coisas maravilhosas que não tenho. – A Princesa de Parma 

conservou-se em silêncio. – Mas é verdade, vossa Alteza não conhece a 

coleção dêles. – Oh! Devia forçosamente ir visitá-la uma vez comigo. É 

das coisas mais esplêndidas de Paris, um museu que fosse vivo. – E como 

essa proposta era uma das audácias mais Guermantes da duquesa, pois 

os Iena eram para a princesa de Parma simples usurpadores, cujo filho 

usava, como o dela, o título de duque de Guastalla, a Sra. de 

Guermantes, ao lançá-la assim, não se absteve (a tal ponto o amor que 

tinha à sua própria originalidade sobrepujava a sua deferência para com 

a princesa de Parma) de lançar sobre os outros  convivas olhares 

divertidos e risonhos. Êstes também se esforçavam por sorrir, ao mesmo 

tempo assustados, e sobretudo encantados de pensar que eram 

testemunhas da “última” de Oriana e poderiam cont|-la “ainda 

quentinha”. Só estavam meio estupefatos, pois sabiam que a duquesa 

tinha a arte de fazer tábula rasa de todos os preconceitos Courvoisier 

[1775-1835]  em prol de uma vida mais picante e agradável. Não tinha 

ela, no decurso daqueles últimos anos, aproximado da Princesa Matilde 

[1820-1904, sobrinha de Napoleão I] o Duque de Aumale [1822-1897, 

quinto filho do Rei Luís Felipe, 1773-1850] que escrevera ao próprio 

irmão da princesa a famosa carta :” Na minha família todos os homens 

são bravos todas as mulheres são castas”. Ora, como os príncipes 

permanecem príncipes mesmo nos momentos em que parecem querer 

esquecer que o são, o Duque de Aumale e a Princesa Matilde tanto se 

haviam   comprazido em  casa da Sra.  de Germantes  que  depois tinham 

ido  um   à  casa   do  outro,     com     essa     faculdade    de      esquecer    o   

passado  que   testemunhou  Luís XVIII  [1755-1724]   quando  tomou  por  
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Fig.66- Placa de grés jaspeado de Josiah Wedgwood (1730-1795) com a representação em 

relevo de um cavalo assustado com a presença de um leão. Coleção de Paul Mellon, 

Universidade de  Yale, New Haven, Connecticut, EUA. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horse_Frightened_by_a_Lion_by_Josiah_Wedgwood.jpg> 
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passado que testemunhou Luís XVIII [1755-1724] quando tomou por 

ministro a Fouché [1759-1820], que votara a morte de seu irmão [Luís 

XVI] [...] 

 

 

Mas a duquesa, que fora convencida da beleza do estilo Império graças os 

esforços de seu amigo Swann e de seu primo Barão de Charlus, continuou ainda por uns 

momentos a defender com entusiasmo tal estilo, durante muito tempo depreciado, 

perante uma Princesa de Parma, tão abismada que não sabia o que dizer naquela 

situação: 

            

– Senhora, sinceramente, não posso dizer-lhe até que ponto lhe parecerá 

lindo aquilo! Confesso que o estilo Império sempre me impressionou. 

Mas, nos Iena, é verdadeiramente uma alucinação. Essa espécie, como 

que direi? de...  refluxo da Expedição do Egito e depois, também, o 

remontar até nós da Antiguidade, as Esfinges que vêm colocar-se aos 

pés das poltronas, as serpentes que se enroscam nos candelabros, uma 

enorme Musa que nos estende um pequeno facho para jogar  cartas ou 

que está tranquilamente acomodada em nossa lareira ou se debruça em 

nossa pêndula, e depois todas as lâmpadas pompeanas: e depois todos 

aqueles leitos em forma de barco que parecem ter sido encontrados no 

Nilo e de onde se espera ver sair Moisés, essas quadrigas antigas que 

galopam ao longo das mezinhas de noite... 

 – A gente não pode sentar muito bem nos móveis Império –     arriscou a 

princesa. 

– Não, – respondeu a duquesa, – mas a mim, – acrescentou a Sra. de 

Guermantes, insistindo num sorriso, – agrada-me estar mal sentada 

nessas cadeiras de acaju forradas de veludo grená ou de sêda verde. 

Gosto dêsse desconforto de guerreiros que só compreendem a cadeira 

curul e que no meio do grande salão cruzavam os feixes e amontoavam 

os loureiros. Asseguro-lhe que em casa dos Iena a gente não pensa um só 

instante na maneira como está sentada, quand0 se tem diante de si uma 

grande mulheraça de Vitória pintada a fresco na parede. Meu espôso vai 

achar-me muito má realista, mas sou muito mal pensante, bem sabe, e 

garanto-lhe que na casa daquela gente chega-se a amar todos aquêles 

N, todas aquelas abelhas. Meu Deus! Como com os reis, desde muito, 

não estamos por assim dizer muito estragados no tocante a glória, 
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aquêles guerreiros que traziam tantas coroas que colocavam até sôbre os 

braços das poltronas, acho que isso tem certo chic! Devia Vossa Alteza... 

– Meu Deus! acha? – disse a princesa, – mas parece-me que não será 

fácil.  

– Mas Vossa Alteza verá que tudo há de arranjar-se muito bem. São 

excelentes pessoas, nada tôlas. Levamos lá a Sra. de Chevreuse, – 

acrescentou a duquesa, que conhecia o poder do exemplo, – e ela ficou 

encantada... O filho é até muito agradável. O que vou dizer não é muito 

conveniente, – acrescentou ela, – mas êle tem um quarto, e 

principalmente um leito onde se desejaria dormir – sem êle! O que é 

ainda menos conveniente é que fui visitá-lo uma vez em que êle estava 

enfermo e deitado. A seu lado, à borda do leito, estava esculpida uma 

longa sereia reclinada, deliciosa, com uma cauda de nácar e uma espécie 

de lótus na mão. Asseguro-lhe, – acrescentou a Sra. de Guermantes, 

demorando a fala para melhor salientar as palavras que ela parecia 

modelar com o trejeito de seus belos lábios, a fuselagem de suas longas 

mãos expressivas, enquanto cravava na princesa um olhar suave, fixo e 

profundo, – que, com as palmas e a coroa de ouro  que tinha ao lado, era 

comovente; era tal qual o arranjo de O Jovem e a Morte de Gustave 

Moreau [1826-1898] [fig.67] (Vossa Alteza certamente conhece essa 

obra-prima). – A princesa de Parma, que ignorava até o nome do pintor, 

fez violentos gestos de cabeça e sorriu com ardor, a fim de manifestar a 

sua admiração por êsse quadro. Mas a intensidade de sua mímica não 

conseguiu substituir essa luz que permanece ausente de nossos olhos 

enquanto não sabemos de que nos querem falar.[...] 

 

A Princesa de Parma perguntava-se o que diria o Príncipe de Guermantes, o 

ultrarrealista primo da duquesa, se soubesse que ela foi à casa dos Iena, descendentes 

de nobres do período napoleônico. 

 

 

– Mas como, – exclamou com extraordinária vivacidade a duquesa, – 

sabe fomos nós que  cedemos  a  Gilberto  (ela hoje arrependia-se disso 

amargamente!) toda uma sala de jogo Império que nos provinha de 

Quiou-Quiou e que é um esplendor! Não tínhamos lugar aqui em casa, 

onde no entanto acho que ficaria melhor do que lá. É uma coisa 

belíssima, metade etrusca, metade egípcia... 

– Egípcia? – perguntou a princesa, para quem etrusca pouco significava. 

– Meu Deus! um pouco das duas, era Swann que dizia isso, ele me 

explicou, mas eu, como sabe, sou uma pobre ignorante. E depois, no 

fundo, Senhora, o que se tem a considerar é que o Egito do estilo  Império  
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Fig.67- O Jovem e a Morte, de Gustave Moreau [1826-1898], 1865. Acervo do Museu Fogg, 

Harvard, EUA.  
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Young_Man_and_Death_by_Gustave_Moreau.jpg> 
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não tem   nenhuma relação com o verdadeiro Egito,  nem  seus  romanos  

                                   com os romanos, nem sua Etrúria... 

– Deveras? – disse a princesa.[...] 

 

Muito tempo depois de a cena acima ter decorrido, durante a matinée da 

Princesa de Guermantes, já na década de 1920, o Narrador encontra-se com a duquesa 

envelhecida, que sustenta ao seu interlocutor, mais uma vez contraditoriamente, que 

na verdade nunca apreciou o estilo Império. 

  

Estilo que a Sra. de Guermantes declarava ter sempre detestado; com 

isso significava que o detestava agora, e era exato, pois seguia a moda, 

embora com algum atraso. Nunca ousara falar de David [1748-1825], 

mal conhecia, mas em moça, considerara Ingres [1780-1867], primeiro o 

mais fastidioso dos pintores convencionais, depois, bruscamente, o mais 

saboroso dos mestres da Arte nova, predileção que a levava a negar 

Delacroix [1798-1863]. Não importa saber como voltara o culto à 

reprovação, já que, essas mesmas variações, os críticos de arte as 

refletem dez anos antes de transparecerem nas palavras das mulheres 

superiores. Depois de arrasar o estilo Império, pediu-me desculpas por 

falar-me de gente tão insignificante como os Saint-Euverte, e de tolices 

como o lado provinciano de Bréauté [...] 

(PROUST, v.7, p.234) 

 

                                                                                                                                           

Sodoma e Gomorra  (v.4) 

 

La Raspelière (PROUST, v.4, p.202 a 273) 

  

 

Saindo de férias, os Verdurin resolveram alugar dos Cambremer uma ampla 

e venerável vila nos arredores de Balbec, onde os fiéis pudessem vir encontrá-los às 

quartas-feiras.  Para chegar à casa de veraneio dos Verdurin, os membros do pequeno 

clã, e outros convidados, como o Narrador e sua amante Albertine, tinham de tomar no 

final da tarde um pequeno trem local, que saía de Balbec. Chegados ao ponto certo, 

Mme. Verdurin mandava ir seus carros ao encontro dos visitantes para transportá-los 

até sua casa. Era necessário subir um longo caminho sinuoso, pois a casa estava situada 

no alto de uma colina, de onde se avistava o mar. Na verdade, de lá se desfrutavam três 
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diferentes vistas: duas para o mar e uma para o lado oposto, para os pomares que se 

estendiam pelo vale, em direção ao interior. 

Proust não descreve a casa do ponto de vista arquitetônico, mas os críticos e 

os biógrafos sugerem como um dos modelos dessa vila a casa onde  o  escritor    passara     

uma temporada em Trouville, no ano de 1891, chamada Les Frémonts. A construção, 

datada de fins do século XIX, ainda existe, com suas largas e altas janelas, e com seus 

telhados bastante inclinados, de configuração complexa. O edifício não segue nenhum 

estilo historicista tradicional, tentando aproximar-se talvez da arquitetura vernácula 

regional.  Mas as alusões à parte interna da Raspelière feitas por Proust, nos faz pensar 

em outro modelo para a residência de verão alugada pelos Verdurin, o Castelo de 

Réveillon, de Mme. Lemaire, onde Proust passou as férias com Reynaldo Hahn nos anos 

de 1894 e 1895. Trata-se esse castelo de um edifício erguido durante os séculos XVII e 

XVIII, em estilo Luís XIII, anterior portanto à Raspelière, que na época dos Verdurin 

tinha apenas cerca de duzentos anos (fig.68). A decoração interna da mansão 

imaginada por Proust era estritamente clássica, feita com pinturas de flores em painéis 

situados sobre as portas e bustos de mármore sobre altas peanhas. Painter chama a 

atenção para os vastos canteiros floridos do jardim francês, rodeados de espessas 

florestas, que cercavam Réveillon, enquanto, internamente, as flores naturais dos 

jardins se alternavam com as flores pintadas pela proprietária (v.1. p.227).  

Na Raspelière, o jantar daquele dia era de gala. Os Verdurin receberiam 

como convidados de honra o filho da Marquesa viúva de Cambremer, proprietária da 

casa, e sua esposa. Os habitués estavam vestidos de smoking, embora o Narrador, 

ignorando o caráter especial da ocasião, tivesse vindo de casaco, pelo que pediu 

desculpas ao anfitrião.  

 

 

A Sra. Verdurin que, para nos receber no seu imenso salão, onde troféus 

de gramíneas, de papoulas, de flores silvestres, colhidas no próprio dia, 

alternavam com o mesmo motivo pintado em camafeu, dois séculos 

antes, por um artista de raro gôsto, se erguera por um instante de uma 

partida que jogava com um velho amigo, pediu-nos licença para terminá-

la em dois minutos, enquanto conversava  conosco.  Aliás,  o  que  eu  lhe 
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Fig.68- Vista do Castelo de Réveillon, França. Construído no século XVII, antiga 

propriedade de Mme. Lemaire. Um dos prováveis  modelos da Raspelière. 

Fonte:< http://www.balado.fr/idee-balade/champagne-ardenne/marne/chateau-de-reveillon/idb/8516#prettyPhoto> 
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                                                     disse das minhas impressões só lhe foi agradável pela metade. Antes 

de mais nada, estava eu escandalizado ao ver que ela e o marido se 

recolhiam todos os dias muito antes da hora daqueles crepúsculos que 

passavam por tão belos vistos daquele alcantilado [lembremo-nos de 

que no litoral norte da França o crepúsculo se dá, a partir da 

segunda metade do mês de abril, depois das nove horas da noite, 

começando uma hora mais tarde a partir do início do mês de 

junho], e mais ainda do terraço da Raspelière, e pelos quais eu teria feito 

léguas.”Sim, é incompar|vel – disse aèreamente a Sra. Verdurin, 

lançando um olhar às imensas vidraças. – Por mais que se olhe para isso 

todo o tempo, nunca nos cansamos”- e tornou a volver o olhar para as 

cartas. Ora, o meu próprio entusiasmo me tornava exigente. Lamentava 

não avistar do salão os rochedos de Darnetal que Elstir me dissera 

ador|veis naquele momento, em que refletiam tantas cores. “Ah! Não 

pode vê-los daqui, precisaria ir até o fim do parque, { “vista da baía”. Do 

banco que ali se acha, abarcará todo o panorama. Mas não pode ir 

sozinho; senão se perderia. Vou levá-lo até lá, se o senhor quiser – 

acrescentou molemente. – Mas já não bastam as dores que apanhastes o 

outro dia, queres apanhar mais outras? – disse o Sr. Verdurin. – Ele há de 

voltar, e ver| de outra vez a vista da baía”. Não insisti, e compreendi que 

para os Verdurin bastava saberem que aquêle sol poente fazia, no seu 

salão ou na sua sala de jantar, o mesmo papel de uma magnífica 

pintura, de um preciso esmalte japonês, justificando o elevado preço por 

que alugavam a Raspelière toda mobiliada, mas para o qual raramente 

elevavam os olhos; todo o seu empenho ali consistia em viver 

agradavèlmente, passear, bem comer, conversar, receber agradáveis 

amigos a quem proporcionavam divertidas partidas de bilhar, boas 

refeições, alegres chás. Vi no entanto mais tarde com que inteligência 

tinham aprendido a conhecer aquela região, fazendo seus hóspedes 

darem passeios tão “inéditos” como a música que lhes faziam escutar. O 

papel que as flores da Raspelière, os caminhos à beira-mar, as velhas 

casas, as igrejas desconhecidas desempenhavam na vida do Sr. Verdurin 

era tão grande que aquêles que não o viam senão em Paris e que 

substituíam a vida à beira-mar e no campo por luxos citadinos, mal 

podiam compreender a idéia que ele mesmo fazia da própria vida e a 

importância que a seus próprios olhos lhe davam as suas alegrias. Essa 

importância era ainda acrescida com o fato de estarem os Verdurin 

persuadidos de que a Raspelière, que tencionavam comprar, era uma 

propriedade única no mundo. Essa superioridade que o amor-próprio lhes 

fazia atribuir à Raspelière lhes justificou o meu entusiasmo, que, a não 
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ser isso, os teria irritado um pouco, por causa das decepções que 

comportava (como as que me havia outrora causado a audição da 

Berma) e de que eu lhes fazia sincera confissão. 

 

A seguir, chegaram outros convidados e, mais tarde, entraram no salão o 

Marquês e a Marquesa de Cambremer. Fidalgotes de província, preocupados sobretudo 

com as mudanças feitas, sem autorização, na propriedade familiar. A esposa  

 

Estava furiosa por se comprometer aquela noite com os Verdurin, e só o 

fazia a rogos da sogra e do marido, no interesse da locação. Mas menos 

bem-educada que eles, não ocultava o motivo e fazia quinze dias que 

falava com as amigas sobre esse jantar. “Sabem que vamos jantar com 

os nossos locatários? Isso bem  merecia  um  aumento  [de aluguel].  No 

fundo,  estou bastante curiosa por saber o que poderão eles ter feito da 

nossa pobre velha Raspelière (como se ela ali tivesse nascido e ali 

encontrasse todas as lembranças dos seus). Ainda ontem me disse o 

nosso velho guarda que não se reconhecia mais coisa alguma. Não me 

atrevo a pensar em tudo o que se deve estar passando por lá. Creio que 

faremos bem em mandar desinfetar tudo antes de nos reinstalarmos “. 

Chegou altiva e morosa, com o ar de uma grande dama cujo castelo, por 

fôrça da guerra, é ocupado pelo inimigo, mas que se sente ainda assim 

em sua casa e timbra em mostrar aos vencedores que eles são uns 

intrusos. [...] 

O Sr. de Cambremer sentia-se ingênuamente feliz em rever os lugares 

onde tinha vivido por tanto tempo. “Torno a encontrar-me” – disse ele à 

Sra. Verdurin enquanto seu olhar se maravilhava ao reconhecer as 

pinturas de flores em tremós no alto das portas, e os bustos  de mármore 

sobre as seus altos socos. Podia no entanto achar-se deslocado, pois a 

Sra. Verdurin tinha trazido uma porção de velhas coisas bonitas que 

possuía. Sob esse ponto de vista, a Sra. Verdurin, embora passando aos 

olhos dos Cambremer por tudo devastar, era, não revolucionária, mas 

inteligentemente conservadora num sentido que eles não 

compreendiam. Acusam-na assim de detestar a velha mansão e 

desonrá-la com simples tecidos, em vez da sua rica pelúcia, como um 

cura ignorante que censura um arquiteto diocesano por recolocar no 

lugar devido as velhas madeiras esculpidas abandonadas no sótão e que 

o eclesiástico achara bom substituir por ornamentos comprados na praça 

de Saint-Sulpice [em torno dessa praça, em Paris, estavam  então 

concentradas as lojas de artigos religiosos, artigos cuja aparência 

era  considerada de profundo mau gosto pelos estetas] (figs.69a e 
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69b). Enfim, um jardim de pároco ia substituindo no castelo as 

platibandas que constituíam o orgulho dos Cambremer, mas também do 

seu jardineiro. Êste, que considerava os Cambremer como os seus únicos 

senhores e gemia sob o jugo dos Verdurin como se a terra tivesse sido 

momentaneamente ocupada por um invasor e uma tropa de veteranos, 

ia em  segrêdo levar seus pêsames à proprietária  despojada, indignava-

se com o desprêzo em que eram tidas suas araucárias, suas begônias, 

seus saiões, suas dálias duplas, e de que ousassem, em tão rica morada, 

plantar flores tão comuns como macela e mimos-de-venus. A Sra. 

Verdurin sentia essa surda oposição e estava decidida, se fizesse um 

longo arrendamento, ou mesmo comprasse a Raspelière, a  impor  como  

condição  a  despedida  do  jardineiro,  a  que  pelo contrário se apegava 

extremamente a antiga proprietária.[...] A Sra. Verdurin ficou 

melindrada de que o Sr. de Cambremer pretendesse reconhecer tão bem 

a Raspelière. “Devia no entanto achar algumas mudanças – respondeu 

ela. Havia primeiramente uns diabos de bronze de Barbedienne e uns 

impagáveis banquinhos de pelúcia que me apressei em expedir para o 

sótão, que é ainda muito bom para eles”. Após esta acerba resposta 

dirigida ao Sr. de Cambremer, ela ofereceu-lhe o braço para dirigir-se à 

mesa. [...] 

 

 

Durante o jantar, a conversação seguiu animada,  

 

 

Mas a Sra. de Cambremer estava principalmente ocupada em examinar 

as mudanças que os Verdurin haviam  feito na Raspelière, a fim de 

criticar algumas e importar outras para Féterne, ou talvez as mesmas.” 

Pergunto-me o que quer dizer êsse lustre todo atravessado. Mal consigo 

reconhecer a minha velha Raspelière” – acrescentou com um ar 

familiarmente aristocrático, como se falasse de um servidor, não 

propriamente para lhe significar a idade, mas para dizer que ele a vira 

nascer. E, como era um pouco livresca de linguagem: – Em todo [o] caso 

– acrescentou a meia voz – se eu morasse em casa de outrem, teria pejo 

de mudar tudo assim dessa maneira”. [...] 

 

 

Terminada a refeição, os comensais esperavam pelo café, a ser servido pela 

própria anfitriã. O Narrador então se aproxima dos Cambremer: 
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Fig.69a-Imagem de Santa Genoveva, em igreja de Las Cruces, Novo México, EUA. 

Procedência francesa, anterior a 1881. Gesso (?).  Exemplo de arte saint-sulpiciana. 

Fonte:< http://www.stgen.info/> 
 

Fig.69b-Santana mestra. Gesso. Imagem com características saint-sulpicianas. Fins do 

século XIX ou começos do seguinte. 
Fonte:< http://www.articles-religieux.ca/fr/antiquites-et-usages/statue-sainte-anne-enseignante-48-122-cm-en-platre-pe-05-1> 
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Não impressionei mais aos Cambremer do que à Sra. Verdurin com o meu 

entusiasmo pela sua casa. Pois ficava frio diante das belezas que me 

assinalavam e exaltava-me com reminiscências confusas; algumas vêzes 

até lhes confessava minha decepção, não achando alguma coisa 

conforme ao que o seu nome me fizera imaginar. Indignei a Sra. de 

Cambremer dizendo-lhe que pensava que tudo aquilo fosse mais 

campestre. Em compensação, detive-me com êxtase a respirar o cheiro 

de um vento que passava pela porta. “Vejo que gosta das correntes de 

ar” – disseram êles. Meu elogio do pedaço de lustrina verde que tapava 

um caixilho quebrado não obteve mais sucesso: ” Mas que horror!” –  

exclamou a marquesa. O cúmulo foi quando eu disse: ” Minha maior 

alegria foi ao chegar. Quando ouvi soarem meus passos na galeria, 

pareceu-me chegar não sei em que prefeitura de aldeia” Desta vez a Sra. 

de Cambremer voltou-me resolutamente as costas. “Não acha tudo isto 

muito mal-arranjado? – perguntou-lhe o marido, com a mesma 

penalizada solicitude com que indagaria como havia sua mulher 

suportado uma triste cerimônia. – H| belas coisas.” Mas como a 

malevolência, quando as regras fixas de um gosto seguro não lhe 

impõem limites inflexíveis, acha tudo  que  criticar  na  pessoa  ou  na 

casa de quem nos suplantou. “Sim, mas estão fora do lugar. E serão 

mesmo tão belas assim?” – disse a Sra. de Cambremer. – “Não notou – 

disse o Sr. de Cambremer com tristeza – que há toiles de Jouy* [fig.70] 

de que aparece a trama [nesse ponto a tradução de Mário Quintana 

se equivoca totalmente, pois diz:  que há quadros de Jouy de que 

aparece a tela], coisas completamente gastas neste salão?” –                                                                                                                              

 “E aquele pedaço de fazenda, com suas rosas enormes, como uma 

manta de campônia [figs.71a a 71f]  – disse a Sra. de Cambremer, cuja 

cultura de todo postiça se aplicava exclusivamente à filosofia idealista, à 

pintura impressionista e à música de Debussy. E para não reclamar 

ùnicamente em nome do luxo, mas também do bom gôsto: – E puseram 

cortininhas! Que falta de estilo! Que quer você dessa gente... Não sabem 

nada... Onde poderiam ter aprendido? Devem ser comerciantes ricos 

retirados dos negócios. Já não é muito mau para eles.” [...]  

“Quanto ao jardim, nem falemos, disse a Sra. de Cambremer. – É um 

massacre. Só esses caminhozinhos que vão ziguezagueando...”  [...] 

 
* Uma variedade de chita (chintz ou indienne), tela de algodão (morim) branca ou de cor crua, 
estampada em cor única contrastante, com complexos motivos galantes, pastorais ou 
campestres que se repetem ao longo da peça. Produzida na cidade de Jouy-en-Josas (França) 
a partir de 1760. Comumente empregada em cortinados e estofamento de móveis. 
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Fig.70- Exemplo de toile de Jouy, estampada com cenas galantes. Algodão impresso em 

vermelho, com placa de cobre. Manufatura Oberkampf, c.1770-1780. Acervo do Museu da 

Toile de Jouy, Jouy-en-Josas, França. 
Fonte:< http://www.paperblog.fr/5089746/au-souffle-des-bonheurs-de-jadis-l-exposition-parties-de-campagne-au-musee-de-la-
toile-de-jouy/>  
 

  

 

 

 

 

 



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.71a- Vista de um quarto mobiliado com peças desenhadas segundo o estilo inicial de 

Morris, em Kelmscott Manor, casa em que o artista morou perto de Lechlade, Inglaterra, de 

1871 até sua morte em 1896. Foto de época, de autoria não identificada. 
A cama e as cadeiras ebanizadas com assento de taboa trançada que aparecem na foto  foram projetadas pelo  
pintor Ford Madox Brown (1821-1893). Sobre o leito nota-se uma colcha com enormes flores bordadas, sem dúvida 
um trabalho de agulha executado por May Morris (1862-1938), filha do artista, que nos traz à mente ”a manta da 
campônia” citada por Mme. de Cambremer. O estilo Arts & Crafts tinha como fonte de inspiração, nos primeiros 
tempos, um medievalismo vernacular, em que a estética camponesa não era absolutamente desprezada. 
Fonte: COOPER, Jeremy. Victorian &Edwardian Furniture & Interiors. London:Thames &Hudson, 2007.  
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Fig.71b- Detalhe de colcha bordada por May Morris (1862-1938), filha de William Morris, 

para a casa de Emery Walker (1851-1933), amigo de seu pai. Início do século XX (?). 
Fonte:< http://janeymorris.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html> 
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Fig.71c- Papel de parede de autoria de William Morris, c. 1896, decorado com flores 

inspiradas em tapeçarias  medievais. 
Fonte:<http://www.almanart.org./histoire-du-design-1850-1914-la.html> 
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Fig.71d- Desenhos de flores usados em bordados, extraídos do livro Decorative 

Needleworks, 1893, de autoria  de May Morris. 
A inspiração dos bordados de May Morris eram provenientes, ao mesmo tempo, da época medieval, dos bordados 
do período jacobino (1603-1625) e de origem folclórica.  
Fonte:< http://chestofbooks.com/crafts/needlework/Decorative-Needlework/index.html#.Ux6XXT9dXTp> 
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Fig.71e- Painel bordado com fio de seda no estilo Arts & Crafts, inspirado em trabalhos de 

May Morris, datado do início do século XX.  Peça apresentada por um antiquário britânico. 
Fonte:< http://www.hillhouse-antiques.co.uk/arts---crafts-silkwork-panel?src=ra&id={F1E190A4-B5D5-438F-B6E1-

FD44806B41C3}> http://www.almanart.org/histoire-du-design-1850-1914-la.html> 
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Fig.71f- Exemplo de bordado atual, feito com fio de seda, reproduzindo o estilo em uso no 

período jacobino. Autoria de Tristan Brooks. 
Fonte:< http://www.tristanbrooks.com/index.html> 
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A contraposição de gosto revelada no episódio do jantar acima exposto, 

entre os Cambremer e os Verdurin, reproduz as divergências existentes entre o gosto 

rotineiro e conservador de então, gosto tradicionalmente historicista e vulgarmente 

ostentatório, e o de uma elite de vanguarda, cultuadora do Belo rústico e despojado, 

que se alinhava com as mais recentes tendências europeias de renovação estética, 

durante a passagem do século XIX para o XX.                     

Enquanto os Cambremer,  obscuros nobres de província, não dispunham de 

nenhuma informação acerca do que ocorria de novo nos centros mais adiantados, 

Mme. Verdurin, de origem burguesa, mas de veia “artística”, achava-se em sintonia 

com as novas correntes de decoração, que aos móveis estofados de pelúcia e aos 

horrorosos bronzes de Barbedienne (que existiam, uns, até mesmo no palácio de 

Guermantes e, outros, na própria casa do Narrador) contrapunham ambientes sem 

luxos aparentes, mobiliados com peças cujos desenhos eram inspirados em antigo 

artesanato rústico e com estofos, cortinados, e papéis de parede ingenuamente 

floridos, como as antigas tapeçarias medievais ou como a “manta de campônia“, 

aludida pela jovem Marquesa de Cambremer.  

 Prestigiosas lojas de decoração, tais como Liberty, em Londres, e Bing 

(L’Art Nouveau), em Paris, recuperavam para uma clientela sofisticada rotos tapetes 

orientais e velhos estofos desbotados. A Casa Liberty abrira suas portas em 1875, 

importando  artefatos decorativos, sedas e papéis de parede da Índia, da Indochina, da 

Pérsia, assim como do Japão e outros países. O departamento de decoração e 

mobiliário foi criado em 1883, refletindo o interesse do público por “indústrias de arte”   

e  pelo   Aesthetic  Mouvement.    O departamento de roupas surgiu em 1884, 

promovendo vestidos elegantes, de aparência inusitada, diferentes dos então em moda 

em Paris (figs.72a e 72b). Liberty exibiu belos trajes na Exposição Universal de Paris de 

1889 e abriu, no ano seguinte, a Maison Liberty na capital francesa, para a venda de 

roupas e tecidos. Essa filial teve sucesso e durou até 1932, quando tarifas comerciais 

desfavoráveis recém-criadas abrigaram-na a encerrar as atividades 

(<http://www.answers.com/topic/liberty-co>). Era nela que Proust quando jovem, segundo Céleste 

Albaret, comprava suas lavaillières (ALBARET, p.110). 
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Fig.72a-Exemplo de vestido de noite supostamente confeccionado e comercializado por 

Liberty & Co. Meados da década de 1880. Acervo do Museu Metropolitano de Nova York, 

EUA. 
Vestido de seda chinesa amarela, cuja confecção, embora respeitando a silhueta feminina em moda no período –  
cintura de vespa e saia com grande volume posterior–, inova no tratamento dado ao tecido, inteira e finamente 
plissado, evocando os trajes das antigas estátuas gregas, e assim se afastando da aparência dos trajes femininos 
contemporâneos, sempre sobrecarregados de enfeites: babados, arrepanhados, rendas, passamanarias, botões e 
laços.  
 Fonte:<http://madameguillotine.org.uk/2011/03/21/the-buccaneers/> 
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Fig.72b-Outro exemplo de vestido confeccionado e comercializado por Liberty & Co.,c. 

1895. Acervo do Museu Victoria e Albert, Londres, Inglaterra, Reino Unido. 
Exemplar executado em plonjê de seda azul, com linhas vagamente medievalizantes, tendo franzida a parte inferior 
do corpete, com aplicações de renda  mecanizada. Como sempre, a confecção Liberty concebe trajes femininos de 
inspiração romântica, mas de aparência simples, que se afastam das tendências da moda então em vigor. 
Proust, por sua vez, lembra-se das mulheres em vestidos de estilo Diretório, confeccionados com tecidos Liberty, 
semeados de flores como papéis de parede, usados por volta de 1912. 
Fonte:< http://les8petites8mains.blogspot.com.br/2009/09/mode-adulte-mode-enfant-3-la-robe.html> 
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As novas tendências de decoração de interiores, sem dúvida, desorientavam 

a jovem marquesa, que não entendia como alguém podia enfeitar a casa com 

cortininhas e panos esgarçados, tal como se horrorizava Odette de Crécy, que, quando 

conheceu Swann, também não compreendia como podia alguém viver em meio a 

móveis baulouçantes e desgastados.  

A mesma distância estética havia entre o classicismo do jardim francês e o  

pitoresco do jardim à inglesa. Enquanto os Cambremer apreciavam jardins regulares, 

divididos em canteiros geométricos e simétricos, Mme. Verdurin, sem titubear, 

mandava desfazer os ajardinamentos da Raspelière para recriá-los com aparência livre, 

natural e campestre, com caminhos sinuosos, bordejados de coloridas e 

despretensiosas flores do campo (fig.73). Tal como havia feito a Sra. Israel na antiga 

casa dos Guermantes, para horror do Barão de Charlus, que não era, decerto, 

absolutamente contra os belos jardins à inglesa, mas os considerava não condizentes 

com as construções providas de estritas linhas clássicas. 

  

A PRISIONEIRA (v.5) 

 

Um sarau no Cais Conti (PROUST, v.5, p.200 a 242) 

 

 

Depois da prolongada estada dos Verdurin na Raspelière, nas proximidades 

de Balbec, na Normandia, o casal volta para Paris, continuando a receber os fiéis de 

sempre, às quartas-feiras, nas luxuosas instalações do novo endereço do Cais Conti. 

No final do sarau preparado pelo Barão de Charlus na casa de Mme. 

Verdurin para a apresentação de seu protegido, o violinista Morel, à aristocracia 

parisiense, ocorre um incidente infeliz. Fortemente ressentida com as atitudes 

arrogantes de Charlus, Mme. Verdurin resolve vingar-se publicamente,  destruindo  a  

relação  existente entre Morel e seu protetor. Para conseguir seu intento, convoca, após 

o espetáculo, o Professor Brichot para entreter o barão, enquanto ela e o marido 

tentam convencer o jovem músico da inevitabilidade de sua ruptura com o amante. 
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Fig.73- Exemplo de jardim inglês, geralmente executado com flores comuns encontradiças 

nos campos britânicos. Além de flores de cores e aromas variados, os jardins ingleses 

incluem uma grande variedade de plantas, com tamanhos e texturas diversas, conferindo 

uma sensação de naturalidade e espontaneidade a algo que foi cuidadosamente planejado. 
Fonte:< http://danspapers.com/2013/03/the-many-delights-of-the-english-garden/> 
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Submisso, o professor acata as ordens da Patroa. Afasta-se com o barão e 

convida o Narrador para acompanhá-los. Os três cavalheiros atravessam  vários   salões,  

e de repente Brichot conscientiza-se do poder evocativo do velho mobiliário, que 

desperta nele emoções latentes, provenientes do antigo salão dos Verdurin, de 25 anos 

atrás. Móveis e objetos que,  mesclados  aos  novos,  se  tornam  para ele os símbolos de  

uma forma ideal do salão dos Verdurin, tal como havia ocorrido com o herói do 

romance quando na adolescência frequentava o apartamento dos Swann. Relata o 

Narrador: 

 

Ora, quando, saindo do salão chamado sala de teatro, eu ia 

atravessando com Brichot e o Sr. de Charlus os demais salões, ao 

deparar, no meio dos outros, certos móveis vistos na Raspeliére e aos 

quais eu não prestara nenhuma atenção, notei entre o arranjo da casa e 

o do castelo um certo ar de família,uma identidade permanente, e 

compreendi que Brichot me dissesse sorrindo: “Veja este fundo de salão, 

isto ao menos pode a rigor dar-lhe uma idéia do que  era a rua Montalivet 

h| vinte e cinco anos”. Pelo seu sorriso, dedicado ao salão defunto que 

ele revia, compreendi que o que Brichot, talvez sem dar por isso, preferia 

no antigo salão, mais do que os janelões, mais do que a alegre mocidade 

dos donos da casa e de seus fiéis, era aquela parte irreal (que eu mesmo 

inferia de algumas semelhanças entre a Raspelière e o Cais Conti) da 

qual num salão, como em tôdas as coisas, a parte exterior, atual, 

verificável para todo o mundo, não é senão  o prolongamento, era aquela 

parte tornada puramente moral, de uma côr que só existia para o meu 

velho interlocutor, que êle não podia fazer-me ver, aquela parte que se 

destacou da mundo exterior para se refugiar em nossa alma, a quem ela 

confere uma mais-valia,  em quem ela se assimilou à substância habitual 

dela, transmutando-se ali –  casas destruídas, pessoas de antigamente, 

compoteiras de frutas dos jantares de que nos lembramos – nêsse  

alabastro translúcido de nossas recordações, cuja côr, só por nós vista, 

somos incapazes de mostrar, o que nos permite dizer verìdicamente aos 

outros, a respeito dessas coisas passadas, que êles não podem ter uma 

idéia delas, que elas não se parecem nada com o que êles já viram, e o 

que faz com que não possamos considerar em nós mesmos sem certa 

emoção, ao pensar que é da existência de nosso pensamento que 

depende por algum tempo ainda a sobrevivência dêles, o reflexo das 

lâmpadas que se apagaram e o aroma das alamêdas ensombradas de 

árvores que não florescerão mais. E por isso, sem dúvida, o salão da rua 

Montalivet desmerecia, aos olhos de Brichot, a residência atual dos 
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Verdurin. Mas por outro lado acrescentava a esta, para o professor, uma 

beleza que ela não podia ter para as relações recentes. Alguns dos velhos 

móveis que tinham sido trazidos para ali, na mesma disposição, às vêzes 

conservada e que eu próprio reconhecia, da Raspelière, integravam no 

salão atual partes do antigo que, por momentos, o evocavam até a 

alucinação, para em seguida parecerem quase irreais no seio da 

realidade ambiente, fragmentos de um mundo extinto que 

imaginávamos ver alhures. Um canapé surgido do sonho entre as 

poltronas novas e bem reais, cadeirinhas estofadas de sêda  côr-de-rosa, 

um pano de brocado para mesa de jôgo, elevado à dignidade de pessoa, 

uma vez que, como uma pessoa, tinha um passado, uma memória, 

guardando na sombra fria do Cais Conti o tisne das soalheiras que 

entravam pelas janelas da rua Montalivet, (cuja hora êle conhecia tão 

bem quanto a própria Sra. Verdurin) e pelos vãos das portas 

envidraçadas de Doville, aonde o tinham levado, e donde êle via o dia 

inteiro do outro lado do jardim florido o profundo vale, enquanto 

esperava a hora em que Cottard e o flautista jogariam a sua partida; o 

ramalhete de violetas e amôres-perfeitos, pastel presenteado por um 

grande artista amigo, falecido, depois, único fragmento sobrevivente de 

uma vida desaparecida sem deixar vestígios, resumindo um grande 

talento e uma longa amizade, recordando-lhe o olhar atento e meigo, a 

bonita mão gorda e triste enquanto pintava; incoerente e artística 

desordem de  presentes dos fiéis, que acompanharam por tôda a parte a 

dona da casa e acabaram adquirindo o cunho e a fixidez de um traço de 

caráter, de uma linha de destino; profusão de ramalhetes de flores, de 

caixas de chocolates, que sistematizava aqui como lá o seu 

desabrochamento segundo um modo de floração idêntica; interpolação 

curiosa dos objetos singulares e supérfluos, que continuam dando a 

impressão de estarem saindo da caixa em que foram oferecidos e que 

permanecem tôda a vida o que foram primeiramente, presentes de Ano-

Bom; todos êsses objetos enfim que não poderíamos isolar dos outros, 

mas que para Brichot, velho freqüentador das festas dos Verdurin, 

tinham aquela pátina, aquêle aveludado das coisas a que, dando-lhes 

uma espécie de profundidade, vem juntar-se o seu “duplo” espiritual; 

tudo isso espalhava, fazia soar diante dêle como outras tantas teclas 

sonoras que lhe despertavam no coração semelhanças amadas, 

reminiscências confusas que, em pleno salão inteiramente atual por elas 

marchetado aqui e acolá, recortavam, delimitavam, como faz num 

bonito dia um quadro de sol seccionando a atmosfera, os móveis e os 

tapêtes e perseguindo-a de uma almofada a um vaso, de um tamborete 

ao resíduo de um perfume, de um modo de iluminação a uma 
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predominância de côres, esculpiam, evocavam, espiritualizavam, faziam 

viver uma forma que era como a figura ideal, imanente a seus domicílios 

sucessivos, do salão dos Verdurin.[...] 

                                                                                      

                                                              

O tempo redescoberto (v.7) 

 

 

 A casa de Tansonville (PROUST, v.7, p.1) 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), numa de suas saídas do 

sanatório onde regularmente se internava, para tratar da saúde cada vez mais 

debilitada, o Narrador vai passar alguns dias em Tansonville, na casa do casal Saint-

Loup: Robert, amigo seu, e Gilberte, antiga namorada, filha dos Swann. 

 

O dia inteiro, na mansão de Tansonville, um pouco rústica demais, com 

jeito de pouso entre dois passeios ou durante um aguaceiro, uma dessas 

casas cujas salas lembram caramanchões, e onde nas paredes dos 

quartos, aqui as rosas do jardim, os pássaros das árvores ali, 

aproximavam-se e nos faziam companhia –  cada  um por sua vez – 

porque as forravam velhos papéis, nos quais cada rosa se destacava 

tanto que poderia, se fosse viva, ser colhida, cada pássaro engaiolado e 

domesticado [fig.74], sem nada das grandes decorações dos quartos de 

hoje, nas quais, sobre fundo prateado, todas as pereiras da Normandia 

se vêm perfilar em estilo japonês [figs.75a e 75b], para alucinar as horas 

que passamos na cama, o dia inteiro eu ficava em meu quarto, que dava 

para a folhagem verde do parque e os lilases da entrada, para as fôlhas 

verdes das grandes |rvores { beira d’|gua, brilhantes de sol,e para a 

floresta de Méséglise. 

 

 

Neste trecho, ao descrever a casa de Tansonville, Proust toca num dos 

pontos nevrálgicos que haviam ajudado a desencadear a revolução da decoração de 

interiores a partir da segunda metade do século XIX. Os papéis de parede e os tapetes 

em uso nos meados do Oitocentos passaram a ser considerados esteticamente 

repulsivos, porque se baseavam num naturalismo extremo, de caráter ilusionístico, cujo 

acentuado    efeito     tridimensional     passou   a   ser   considerado   absolutamente   não  
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Fig.74-Algodão estampado inglês, c. 1830. Acervo do Museu Victoria e Albert, Londres, 

Inglaterra, Reino Unido. 
                                      As estampas de fazendas, papéis de paredes e tapetes de meados do século XIX tinham todos as mesmas 

características estéticas: as composições eram sobrecarregadas e as figuras, naturalísticas, com efeitos de 
tridimensionalidade. Contra essas características se puseram os reformadores das artes decorativas inglesas, entre 
eles, o pioneiro Augustus W. N. Pugin (1812-1852). 
Fonte: BENEVOLO, Leonardo.Historia de la Arquitectura Moderna.Barcelona:Gustavo Gili,[1974]. 
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Fig.75a – Flores de amendoeira e andorinhas, papel de parede da autoria do ilustrador e 

designer inglês Walter Crane (1845-1915), composição de influência japonesa, 1878. Acervo 

do Museu Victoria & Albert, Londres, Inglaterra, Reino Unido. 
A nova decoração de papéis de parede devia ser plana, sem sombras nem volumes, e altamente estilizada, tal como  

era a arte japonesa. 

Fonte:< http://nataliesketchbook.blogspot.com.br/2010_06_01_archive.html>  
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Fig.75b- Outro exemplo de decoração de papel de parede de tendência artística japonesa, 

feita com galhos floridos de amoreiras sobre fundo prateado, que atualmente ainda se 

encontra no mercado.  
Fonte:< https://www.wallpaperboutique.co.uk/product/hooked-on-walls/secret-garden/46005> 
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decorativo.  Augustus W. N. Pugin (1812-1852) em seu livro The true principles of the 

pointed or christian architecture (1841), já criticava os tapetes sobre os quais se andava 

“como sobre folhagem macia” (fig.76). Arquitetos, artistas e empresários que 

trabalhavam na preparação da Grande Exposição de 1851, de Londres, editaram 

durante algum tempo um pequeno periódico intitulado Journal of design and 

manufactures,  no  qual  aplicavam  os  princípios  estéticos  de  Pugin.  Num  dos  textos, 

insistiam em que os tapetes “deveriam ser lisos ou de pouca espessura” e que os papéis 

de parede tinham de dar igual “impressão de lisura”.   

                        William Morris, embora  muito  tenha  criticado  Pugin,  seguiu  essa  mesma 

linha, passando a recuperar em suas pesquisas artísticas a linguagem figurativa da 

Idade Média, com seus elaborados motivos ornamentais, sempre muito estilizados e 

sem relevo. Tendência que o japonismo de fins do século só iria acentuar, dando 

condições para que o vocabulário decorativo moderno, de caráter não revivalista, e com 

propensão à estilização e à assimetria, pudesse desabrochar nas primeiras décadas do 

século seguinte.  

                    O geometrismo decorativo já presente em alguns ornatos do Aesthetic 

Mouvement e característicos do Glasgow Style, de Charles Rennie Mackintosh (1868-

1928), influenciou o Secession vienense, por volta de 1900, e acabou por sufocar o Art 

Nouveau, por vezes excessivo em suas curvas peculiares, originalmente criadas pelo 

inglês Arthur Heygate Macmurdo (1851-1942), ligado ao Movimento Arts & Crafts 

(fig.77). 

Em meados da primeira década do século XX, o estilo belga de arquitetura e 

decoração (figs.58 e 60) e o refinamento desmedido da Escola de Nancy (fig.78) já 

eram vistos pelos franceses com bastante desagrado. Por volta de 1916, Proust (v. 7, p. 

22) assinala que, na França, tão autocentrada, o gosto por casas inglesas, influenciadas 

pelo Movimento Arts & Crafts (figs.79a a 79d), estavam em voga, tanto quanto o robe-

tonneau (fig.80).  O prestígio da arquitetura doméstica inglesa era, de fato, tão alto que 

o arquiteto prussiano Hermann Muthesius (1861-1927) escreveu um livro intitulado Der 

Englische Haus, datado de 1904, com o fito de divulgar na Alemanha, e em toda a  

Europa, as virtudes racionalistas da casa de estilo Arts & Crafts. 

Os ballets russes, com suas cores berrantes e desenhos imprevisíveis, faziam   
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Fig.76- Dois exemplos de tapetes vitorianos, com padrões naturalísticos, fabricados por 

Tuberville & Co., Londres, apresentados na Exposição Universal de 1851. 
Ambos demonstram extremo naturalismo em sua decoração, Até as rocalhas, que aparecem no primeiro exemplo, 
objetos inexistentes na natureza, foram naturalisticamente tratadas. 
Fonte: PEVSNER, Nikolaus.Studies in art, architecture and design. London:Thames and Hudson, 1968,.2v. V.2. 
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Fig.77-Página de rosto do livro Wren’s city churches, de 1883, idealizada por Arthur 

Heygate Macmurdo (1851-1942) para um livro de sua própria autoria. 
Esta é, sem dúvida nenhuma, a origem do grafismo que se tornaria típico do estilo Art Nouveau. 
Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/File:MackmurdoWren1883.gif> 
 

 

 



199 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

Fig.78- Famosa sala de jantar em mogno loiro, criada por Eugène Vallin (1856-1922), 

arquiteto e ebanista, encomendada em 1903 por Mme. Charles Masson. Acervo do Museu 

da Escola de Nancy, França. 
Esta sala de jantar é considerada a obra-prima da Escola de Nancy. Vários artistas e artesãos nela trabalharam para a 
criação de um ambiente de grande beleza, unidade e coesão. 
Fonte:<http://freresmougin.wordpress.com/2012/02/24/lart-nouveau-entre-deux-sie 
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Fig.79a- Projeto de casa norte-americana em estilo Arts & Crafts, datado de 1916. Segundo 

o arquiteto, o projeto inspirou-se em cottages de uma aldeia inglesa. 
Fonte:<http://www.antiquehomestyle.com/plans/garden-city-co/design11.htm> 
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Fig.79b-Casa inglesa de estilo Arts & Crafts,em Stone-in-Oxey, Inglaterra, década de 

1920.Imóvel apresentado por imobiliária britânica. 
As características principais desse tipo de construção doméstica, baseada em exemplares vernáculos, são: volumes 

simples; materiais comuns, não revestidos e rusticamente tratados (tijolos, madeira e pedras); largas envasaduras 

em sentido horizontal; grandes panos de telhado com águas-furtadas, e um destaque especial para as chaminés, 

valorizadas como centros de interesse do projeto arquitetônico. 

Fonte:< http://www.telegraph.co.uk/property/property market/7635549/On-the-property-market-homes-with-woodland-plus-the-
best-of-the-rest.html?image=3 
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Fig.79c-Casa inglesa de estilo Arts & Crafts, em Cambridge, Inglaterra, c.1925. Detalhe de 

aquarela de autoria de Peter Jarvis. 
A ala vista à esquerda é um acréscimo atual. 
Fonte:< http://pjarvis.co.uk/gallery/16/arts-and-crafts-refurbishment-existing-house-rear/> 
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 Fig.79d- Casa projetada pelo arquiteto alemão Hermann Muthesius (1861-1927), inspirada 

no  estilo Arts &Crafts, 1912. 
Fonte:< http://library.columbia.edu/locations/avery/da/collections/haus_cramer.html> 
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Fig.80- Primeiro desenho de moda de autoria de Coco Chanel (1883-1971) publicado na 

revista norte-americana Harper’s Bazaar em 1916, propondo uma nova silhueta feminina: 

vestido folgado com cintura baixa (robe-tonneau). Moda que não pegou nesse ano, mas que 

vingaria pouco depois, no início da década de 1920. 
Fonte:< http://glamourdaze.com/history-of-womens-fashion/1900-to-1919>  
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então grande  sucesso,  tanto  nos  décors teatrais,  quanto  na ornamentação doméstica            

das  casas de  clientes  ousados  que   não  vacilavam   em  requisitar  os    préstimos    do 

talentoso Léon Bakst (1866-1924) (fig.81). O Marquês de Polignac (1880-1950), por 

exemplo, foi criticado por um personagem de Proust: ”Entregou a Bakst a decoração da  

casa; como se pode dormir naquilo? Eu preferia Dubufe” (Id., v.7, p.27). Sendo este 

último, talvez, Guillaume Dubufe (1853-1909), que atuava como pintor decorador de 

tendência academizante. 

                       A própria Mme. Verdurin dizia não suportar mais o Modern Style, nem os 

apartamentos brancos, então em moda em Paris.  Optou por  retornar aos  ambientes  

escuros de décadas passadas,  embelezados  com  antigos  móveis franceses  (Idem, 

ibidem). Mas muitos artistas inovadores persistiram nas cores claras e numa tendência 

de acentuada geometrização, que, ao fazer uma releitura simplificada e geometrizada 

do estilo Luís XVI, iria desembocar na decoração de interiores Art Déco, triunfante a 

partir da Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925 

(fig.82). Paralelamente tudo a isso, artistas de vanguarda alemães renunciaram a todo 

o decorativismo, abandonando de vez a produção artesanal das artes decorativas em 

prol de uma estética enxuta, funcionalista, adaptada à máquina, o que deu condições 

para o surgimento do design moderno, inteiramente apoiado na produção industrial 

(fig.83). 

 

O palácio dos Verdurin em Paris, segundo o suposto diário dos irmãos Goncourt 

(PROUST, v.7, p.9 a 15; 28) 

 

Neste último volume da Recherche, volta Proust a falar da casa dos Verdurin 

situada no Cais Conti, agora na versão pastiche feita pelo autor de um suposto 

fragmento do diário dos irmãos Goncourt. O diário caíra nas mãos do Narrador por 

ocasião de sua estada em Tansonville, levando-o a ler o trecho dedicado à mansão dos 

Verdurin. Os irmãos Goncourt eram notórios colecionadores, mais do que isso, 

segundo Guy de Maupassant, como já vimos, eram profundos conhecedores da arte 

francesa do século XVIII e da arte do Japão, tendo sido os primeiros franceses a 

colecionar preciosidades vindas desse país na década de 1850, quando abertos os 

portos nipônicos pelos ameaçadores canhões norte-americanos (1853-1854). 
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Fig.81- Décor de autoria de Leon Baskt (1866-1924) para a ópera buffa Mavra (1922), de Igor 

Stravinsky (1882-1971). 
Fonte:< http://www.memoryprints.com/image/337492/set-design-for-mavra-by-leon-bakst> 
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Fig.82- Elevação de um salão com decoração Luís XVI, simplificada e geometrizada, de 

estilo propriamente Art Déco, de autoria do arquiteto francês Louis Süe (1875-1968) e do 

designer André Mare (1885-1932).  Prancha de álbum de arquitetura editado em 1921. Peça 

apresentada por um antiquário. 
Fonte:< http://www.1stdibs.com/furniture/more-furniture-collectibles/books/architectures-1921-louis-sue-andre-mare/id-
f_774601/# 
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Fig.83- Um dos primeiros exemplos de design industrial: chaleira elétrica projetada pelo 

arquiteto e designer Peter Behrens (1868-1940) para  a AEG (Allgemeine Elektricitäts 

Gesellschaft –  Companhia Elétrica Geral),  c. 1909, Berlim, Alemanha.    
Fonte:<http://www.tipografos.net/design/behrens.html>                                                 
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Como se  sabe,   o volume    chamado   O   tempo    redescoberto,    último   da  

Recherche, não  foi  revisto pelo autor antes de sua publicação, pois  tal  fato  só  ocorreu  

cinco anos após a morte do escritor. Por isso se encontram no texto incongruências 

quanto a   nomes   de  personagens  e   situações.  No   trecho de  que falamos aqui, por 

exemplo, o marido de Mme. Verdurin, chamado Gustavo, aparece sob o nome de 

Augusto. E no jantar dos Verdurin oferecido no Cais Conti descrito pelos Goncourt há 

referências a Charles Swann, que  havia  sido  expulso  do  pequeno clã antes de se casar  

com Odette.  E quanto { Raspelière, é descrita como uma “admir|vel residência   

medieval   fornecida   por   um   velho   claustro   que  alugavam  por  quase  nada”, numa 

descrição bem diversa da que vimos anteriormente. O pastiche proustiano traz tintas 

propositadamente carregadas,  é  quase uma caricatura, onde a residência dos Verdurin 

aparece sob a forma fantástica de um grandioso palácio, cheio de particularidades 

únicas.  

Segundo M.Verdurin, a casa do Cais Conti era o antigo palácio dos 

embaixadores de Veneza, e para cujo fumoir fora transportado  de um palazzo não 

identificado um poço de bordas esculpidas com a representação da coroação da 

Virgem, obra atribuída a Andrea Sansovino (1467-1529) (fig.84). Peça que servia, 

ignominiosamente, para que os convidados dos Verdurin lançassem nela as cinzas de 

seus charutos. Esse mesmo ambiente estava decorado com um soberbo teto de painéis 

armoriados, transferido do Palazzo Barberini (1625-1633), de Roma.       

                      Na ocasião, a mesa da sala de jantar achava-se decorada por Mme. Verdurin 

com crisântemos japoneses, postos em vasos que seriam raríssimas obras-primas, entre 

eles, um de bronze com pétalas de cobre avermelhado, dando a impressão de ser uma 

flor viva (fig.85). A baixela constituía um desfile de obras-primas da arte da porcelana. 

Pratos Yung-Tsching (Yongzheng, 1722–1735, em transliteração moderna) “onde, nos 

bordos côr de fogo desmaiada, no azulado, túrgido esfolhar de íris aquáticos, no 

matinal esvoaçar de martins-pescadores e de grous [fig.86a e b], a atravessá-los de 

modo tão decorativo, há exatamente os tons da aurora todos os dias entrevista por 

meu despertar no boulevard Montmorency”, diz um dos Goncourt – pratos de Saxe 

”mais delicados na sua feitura graciosa, variando da languidez, da anemia das rosas 

violáceas aos recortes bôrra-de-vinho de uma tulipa, ao rococó de um cravo ou de um 

miosótis”(fig.87) – pratos de Sèvres (fig.88), treliçados pelos finos guilhochês de  suas  
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Fig.84-Relevo de mármore representando a Anunciação, de autoria de Andrea Sansovino 

(1467-1529), 1522. Santa Casa de Loreto, Itália. 
Fonte:< http://wahooart.com/@@/8Y3H6K-Andrea-Dal-Monte-Sansovino-Annunciation 
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Fig.85- Pela descrição que Proust faz, no falso diário dos irmãos Goncourt, do vaso de 

bronze em forma de flor que adornava a mesa de jantar de Mme. Verdurin no Cais Conti, 

supomos que ele aludisse não a vasos de bronze chineses, mas a vasos de bronze 

japoneses, datados do período Meiji (1868-1912), mais especificamente datados da 

passagem para o século XX, muitas vezes decorados com formas vegetais de grande 

realismo. No caso do vaso visto na ilustração, suas formas parecem remetê-lo ao Art 

Nouveau. 
Fonte:< http://bluestarrgallery.blogspot.com.br/2009/10/bronze-vase.htmltp://www.stephane-jacques-> 
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Fig.86- Dois exemplares de porcelana chinesa decorados com grous. Ambas as peças 

apresentadas por casas de leilões. 
a- À esquerda, pires ornado com grous fazendo a corte, produto de exportação talvez datado do início do período 
Yongzheng (1722–1735).. 
Fonte:< http://www.trocadero.com/stores/pgoa/items/1109409/item1109409.html> 
b- À direita, peça em cujo exterior há grous entre nuvens, e, no interior, grous oponentes portando ramos de romãs. 

No fundo, marcas com caligrafia do período Yongzheng (1722–1735), mas  certamente de data mais tardia. 
Fonte:< http://www.eliteauction.com/catalogues/031713/view.php?id=568> 
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Fig.87- Prato de Saxe (Meissen), com flores pintadas sobre superfície em relevo com 
decoração rococó com festões e fitas. Design do século XVIII. 
Fonte:< http://www.rubylane.com/item/726249-PJx20494/Antique-Meissen-Plate-Raised-Embossed> 
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Fig.88- Xícara e pires executados em porcelana de Sèvres, 1760-1761. O pires apresenta 

reticulado pintado nas bordas, substituindo as bordas perfuradas no mesmo estilo que se 

veem em outros exemplares. Sem maiores referências. 
Fonte:< http://www.pinterest.com/pin/478155685408345229/> 
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caneluras brancas,  “verticilados  de  ouro,  ou  atados , no fundo  leitoso,  pelo   galante  

ressalto de uma fita dourada – enfim a prataria onde correm mirtos de Luciennes, que a 

Dubarry [1743-1793] reconheceria.” O peixe  foi   servido   numa  extraordinária travessa  

Tsching-Hon (Jihong, de acordo com a transliteração atual), cuja descrição segundo os 

entendidos em porcelana chinesa beira o fantástico, pois ornada com lagostas que 

pareciam ter sido moldadas em suas próprias carapaças, o que faria desse raro 

exemplar de cor vermelho chamejante (figs.89a e 89b), da Dinastia Ming (1368-1644), 

uma verdadeira travessa de Bernard de Palissy (1510-1590). A porcelana Jihong, obtida 

por meio de uma técnica hoje perdida é raríssima e seu preço verdadeiramente 

exorbitante. 

Existe hoje no Museu de Artes Decorativas de Paris um prato de porcelana 

concebido em   1866  por  Félix   Henri   Bracquemond  (1833-1914),  pertencente  ao  

famoso     Service     Rousseau,    exibido    na    Exposição    Universal   de   Paris   de    1867 

 (figs.90a e 90b), que, curiosamente traz a figura de uma grande lagosta representada 

com muita minúcia  (número de inventário UC 1043), ao modo japonês. Perguntamo-

nos se Proust não teria tido conhecimento da existência desse exemplar, ou de outro 

semelhante, decidindo transferir a imagem bidimensional do crustáceo visto num 

serviço ocidental feito sob a influência da arte japonesa, para uma irreal travessa 

chinesa decorada com uma forma tridimensional, já que a porcelana Jihong quase 

nunca comporta nenhuma decoração em relevo. 

Quanto aos Verdurin, durante a guerra tiveram de abandonar todo o seu 

luxo. A falta de luz e carvão tornou dificultosas as recepções na antiga residência 

palaciana, caracterizada por um excesso de umidade. Mudaram-se então para um dos 

maiores hotéis parisienses, onde a rotina mundana pôde seguir seu curso habitual. Os 

jantares aconteciam na pequena sala de jantar do apartamento, recinto em forma de 

losango, cujas paredes irradiavam brilhante alvura. Quando os convidados eram muito 

numerosos, desciam todos para o salão público do hotel, encantados por se sentirem 

observados e invejados pelos comensais das mesas vizinhas (PROUST, v.7, p.28). 

 

A matinée da Princesa de Guermantes  (PROUST, v.7, p. 120 a  251) 
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Fig.89a- Raro exemplar de porcelana Xianhong da Dinastia Ming (1368-1644), peça 

esmaltada de vermelho brilhante, tom adquirido com o acréscimo de cobre à composição 

do esmalte. Período Xuande (1426-1435). Peça apresentada por casa de leilões. 

Fonte:< http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-rare-imperial-copper-red-glazed-shallow-dish-xuande-5348021-details.aspx> 
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Fig.89b- Belo exemplar de vaso Jihong, em forma de balaústre, datado do período Qianlong 

(1735-1796), da Dinastia Qing (1644-1912), imitando as peças correspondentes da Dinastia 

Ming, porém sem superá-las em excelência, pois a antiga técnica de fabricação jamais foi 

igualada. Peça apresentada por casa de leilões. 

Fonte:< http://elogedelart.canalblog.com/archives/2010/09/02/18962511.html> 
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Fig. 90a - Peças do Service Rousseau, criado em 1866 por Félix Henri Bracquemond (1833-

1914), e mostrado com grande sucesso ao público na Exposição Universal de Paris de 1867. 

Foto de Pescheteau-Badin. 
Cada peça do aparelho vem decorada com um motivo diferente, de acordo com a estética japonesa (Bracquemond inspirou-se nas 
xilogravuras de Hokusai,1760-1849, por ele descobertas em 1856). Os pratos recebem uma decoração pintada com ao menos dois 
temas, um ramo de flores e um animal (ave, peixe, inseto ou crustáceo).  
Fonte:< http://www.alaintruong.com/archives/2012/05/22/24321472.html>                                                                                         
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Fig. 90b- Peças do Service Rousseau, com destaque para o prato que traz o desenho de uma 

lagosta. 
Na peça em destaque, vê-se  a ilustração de uma grande lagosta, imagem talvez transferida por Proust, em  três dimensões, para a 
travessa chinesa Jihong de Mme. Verdurin.   
Fonte:< http://elogedelart.canalblog.com/archives/p8620-10.html> 
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                       Por volta de 1915, falece M. Verdurin e três anos depois se encerram 

finalmente todas as hostilidades da guerra. A viúva continua, porém, como sempre, a 

presidir o seu salão. Após a morte do marido, casa-se com o Duque de Duras, primo do 

Príncipe de Guermantes. Depois do falecimento do segundo marido, a antiga  Verdurin 

alcança a sua mais alta posição na escala social, ao desposar o próprio Príncipe de 

Guermantes,   que se encontrava então viúvo e  arruinado  em  razão  da   guerra. Com a  

riqueza da nova esposa,  o príncipe   construirá   um   magnífico   palácio, situado   na   

Avenida  do   Bois (desde 1929, Avenida Foch), repetindo assim o gesto de muitos 

maridos titulados, de excelsa nobreza  (Duque de Gramont,  Príncipe de Polignac,  

Conde de  Castellane, etc.),  contemporâneos de Proust, que usaram da imensa fortuna 

de suas esposas  burguesas,   muitas  delas  de  origem  judaica  (Rothschild, Singer, 

Gould, etc.), para a realização de seus, às vezes fabulosos e mirabolantes, sonhos de 

glória aristocrática (fig.91a e 91 b) .  

                       Foi nesse novo palácio de Guermantes que o Narrador, recém-saído de outra 

casa de saúde, teve então a oportunidade de rever todos os seus antigos conhecidos da 

alta sociedade – os que haviam sobrevivido ao período da guerra, bem entendido –, 

tendo sido convidado para uma matinée promovida pela princesa. Foi nessa recepção 

que mais uma vez o Narrador passou pela inefável experiência da memória involuntária, 

provocada por sensações desencadeadas por seres inanimados, tal como havia 

acontecido com Brichot na Raspelière, ao rever antigos móveis de Mme. Verdurin  na 

noite após o recital do violinista Morel.  

  O piso desigual do pátio do palácio, o tilintar de talheres manipulados por 

criados na antessala, o livro lido na infância do qual encontrou um exemplar na 

biblioteca dos anfitriões haviam despertado impressões involuntárias no Narrador. 

Impressões de uma alegria profunda e extemporal que o fizeram reviver intensamente 

momentos esquecidos de sua vida. Impressões que deram ao herói do romance a 

certeza de que sua missão em vida seria produzir uma extraordinária obra de arte, no 

caso um extenso romance, para que esses instantes mágicos, imbuídos de verdadeira 

realidade, pudessem ser partilhados com todo o gênero humano. 

 

 

Conclusão 
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Fig.91a - Vista do famoso Palais Rose do Conde Boni de Castellane (1867-1932). Construído 

depois do casamento do conde com Anna Gould (1875-1961), uma riquíssima herdeira 

norte-americana, de origem judaica, inteiramente desprovida de atrativos físicos. 
 Erguido entre 1895 e 1905, o palácio reproduzia externamente o estilo do Grande Trianon, de Luís XIV, enquanto 
internamente havia uma reprodução da famosa Escada dos Embaixadores (atribuída a François d’Orbay, 1672-1679), 
do Palácio de Versalhes, demolida durante o reinado de Luis XV. Boni não escondia da sociedade que seu interesse 
na esposa era estritamente financeiro. Em 1906, a esposa conseguiu o divórcio, casando-se dois anos mais tarde com 
um primo de Boni, com título de nobreza muito mais notável do que o dele. Quanto a Boni, acabou arruinado, tendo 
de sobreviver como decorador e consultor de arte. O belo palácio, por sua vez, situado na antiga Avenida do Bois, 
hoje Avenida Foch, foi impiedosamente derrubado em 1969. 
Fonte:< http://strangeflowers.wordpress.com/2010/02/14/boni-and-the-palais-rose/>                                                                                     
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Fig.91b – Aspecto interno do Palais Rose, mostrando a monumental escadaria de honra 

inspirada no desaparecido Escalier des Ambassadeurs, do Palácio de Versalhes. 
Fonte:< http://strangeflowers.wordpress.com/2010/02/14/boni-and-the-palais-rose/>                                                                                     
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Proust era sensível a todas as manifestações de arte. Além da literatura, da 

pintura e da música, as artes decorativas também  o   atraíam enormemente, sobretudo  

porque, em seu tempo, correntes inovadoras de decoração começavam a surgir e 

concorrer   umas    com   as   outras.   Influenciando-se   mutuamente,    essas    correntes  

propiciariam a superação da vulgar cultura do academismo pictórico e do ecletismo 

historicista que até então prevalecia na pintura, na arquitetura e nas artes aplicadas   de  

ambos os lados do Canal da Mancha, tanto na Inglaterra vitoriana, quanto nos mais 

importantes países continentais da época, França, Alemanha e Áustria. 

Por influência tardia de Ruskin, cujo pensamento estético conheceu nos 

últimos   anos   do   século  XIX,  e  pela  leitura contemporânea  da  tese  de  Emile  Mâle,  

publicada em 1898, sentiu-se atraído pelo medievalismo encarnado nas catedrais 

francesas, tais como, Chartres, Laon, Reims, Senlis, etc.; apaixonado pelo 

Impressionismo, logo se rendeu ao japonismo, então em moda, incentivado decerto 

por sua amiga inglesa Marie Nordlinger, que o auxiliou em traduções de Ruskin e que 

trabalhou durante alguns anos como esmaltadora para Siegfried Bing, dono da Maison 

de l’Art Nouveau.                                                                                  

Proust procurou estar sempre em dia com as vanguardas artísticas de seu 

tempo, como foi o caso da música de Wagner, de Debussy, de Ravel e de Stravinsky. 

Ficou seduzido pelos sons, coreografias e décors chamativos dos ballets russes, mas, em 

contrapartida, nunca chegou a entender a proposta estética do Cubismo.  Tendo 

visitado o ateliê de Pablo Picasso (1881-1973), em companhia de Antoine Bibesco (1878-

1951), voltou decepcionado, afirmando à Celeste, sua governanta, que não havia 

entendido grande coisa de tudo aquilo (ALBARET, p. 278), como com certeza não se 

simpatizaria também com o Expressionismo alemão, caso o houvesse conhecido. 

Afinal, havia limites estéticos intransponíveis para um homem como ele, nascido na 

segunda metade do século XIX, ateu (ou ao menos agnóstico), mas fundamentalmente 

inclinado, tal como o caricatural e trágico Charlus, a cultuar o Belo como uma 

verdadeira religião. Identificou-se com a estética refinada e elegante dos primeiros 

momentos do Modernismo, mas seguramente jamais aderiria às deformações 

primitivistas que passaram a prevalecer nas primeiras correntes artísticas surgidas no 

século XX (Fauvismo, Expressionismo e Cubismo). 
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No que concerne à decoração de interiores, compreendeu muito bem a 

necessidade de renovação das linguagens decorativas até então vigentes, presas ao 

historicismo e ao colecionismo, embora ao que parece nunca se tenha pronunciado a 

favor de uma tendência em especial, em termos de arquitetura ou decoração. Mais de 

uma vez escreveu que não se interessava por móveis e objetos ornamentais, fossem 

para decorar o ambiente em que vivia, fossem para formar coleções. Ao contrário, por 

exemplo, de seu amigo Montesquiou, decorador e grande colecionador de 

bricabraques, modelo do personagem Charlus. Sempre morou em casa de seus pais, 

arranjada de acordo com o gosto convencional da classe social a que pertenciam, a alta 

classe média francesa, e após a morte deles conservou a maior parte dos pertences 

paternos; no amplo dormitório principal do Bulevar Haussmann, concentrou grande 

quantidade de móveis ligados à memória da mãe, a quem sempre foi estreitamente 

ligado, mas quando se viu obrigado a mudar para apartamentos menores, manteve o 

espírito suficientemente prático para se desfazer de muitos deles. Vivendo os últimos 

anos recluso, em razão da redação de sua obra interminável, já não recebia em casa 

nem dava importância a nada que dissesse respeito a preocupações domésticas. 

Encarou sempre com muita empatia as belas obras de refinada aparência, 

concebidas por grandes mestres, antigos ou contemporâneos: renomadas pinturas, que  

visitava   em  museus   (fig.92)     ou     deslocando-se     até     os     locais  distantes   onde    

elas  se  encontravam expostas (fig.93); irisados, frágeis e exóticos vidros de Gallé 

(fig.94), que comprava para oferecê-los de presente; luxuosos e requintados trajes 

criados por Fortuny (fig.95a e 95b), que vestiam as mais belas e elegantes  damas  da  

sociedade parisiense de  então;  esmerados  cloasonados japoneses  (fig.96), a ele 

apresentados provavelmente por Marie Nordlinger, que trabalhava numa casa 

importadora de objetos de arte vindos do Extremo Oriente. Mas sua apreciação estética 

sempre foi desinteressada, nada apetecia para si. As obras de arte, os objetos de 

adorno, tal como as suas flores preferidas, cujo contato direto evitava por motivos de 

saúde – as aubépines brancas ou rosas (fig.97), as flores das macieiras, os crisântemos, 

as orquídeas e as íris –, evocou-os todos na Recherche.   

Os estilos de decoração e os objetos que os compunham aparecem no 

romance, na maior parte das vezes, ou para ajudar na reconstituição de época dos 

diferentes   episódios   narrados,   ou    na    composição    psicológica   de   determinados  
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Fig.92- Vista de Delft, de autoria de Johannes Vermeer (1632-1675), 1660-1661. Acervo do 

Mauritzhuis, Amsterdam, Países Baixos. 
Foi diante dessa tela que veio a falecer o fictício escritor Bergotte, após apreciar longamente o “petit pan de mur 
jaune”.  
Fonte:< http://kalden.home.xs4all.nl/verm/view/VermeerViewofdelft.html> 
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Fig.93- Afresco que conta a história de São Tiago. Reconstituição digitalizada da obra 

destruída em 1944, de autoria de Andrea Mantegna (1431-1506). Reconstituição executada 

a partir de antigas fotos dos irmãos  Alinari. Desde 2006, a referida pintura mural, reduzida 

a 80 000 fragmentos, encontra-se restaurada em seu local de origem, a Capela Ovetari, na 

Igreja dos Eremitanos, Pádua, Itália. 
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Fonte:< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Ovetari%2C_storie_di_san_giacomo_o.jpg> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.94- Alguns dos inumeráveis vasos produzidos pelo vitralista e ebanista francês Emile 

Gallé (1846-1904). Peças apresentadas por antiquário. 
Fonte:< http://www.etains-du-prince.com/galle-lampes-et-vases_60_vases-galle_.html> 
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Fig.95a- Vestimenta concebida por Mariano Fortuny (1871-1949). Década de 1910. Proust 

admirava tanto as confecções do estilista espanhol, que na Recherche fez o Narrador 

oferecer algumas à sua amante Albertine. 
Capa de veludo negro com impressão a ouro, imitando brocado renascentista. Imagem retirada da obra  Fortuny de 
Delphine Desveaux. 
Fonte:<http://www.flickr.com/photos/51366740@N07/8563201998/> 
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Fig.95b- Traje concebido por Mariano Fortuny (1871-1949). Década de 1910.  
Robe manteau confeccionada em veludo de algodão e seda violeta, com impressão a ouro. Sob ela, túnica de 
musselina de seda plissada. Vestuário de aparência luxuosa mas despojada, pertencente a Elaine de Gramont, então 
duquesa de Guiche  (1888-1958), filha de Mme. Greffulhe (1860-1952), 1910-1912. Acervo do Museu da Moda e do 
Costume, Paris, França. 
Fonte:< http://leiturapartilhada.blogspot.com.br/2004/11/as-toilettes-de-hoje-no-possuem-tanto.html> 
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    Fig.96- Caixa redonda de forma tenticular sobre pé circular (25 cm de diâmetro), decorada 

com esmaltes cloasonados. A tampa é decorada com dois grous que voam contra um céu 

azul-turqueza, em meio a plantas e flores. Objeto procedente do Japão, século XIX. Peça 

apresentada por uma casa de leilões. 
A técnica do cloisonné japonês desenvolveu-se na segundo metade do século XIX e a partir de então ganhou a 
admiração da Europa, tendo os artistas japoneses participado de várias exposições universais. 
Fonte:< http://www.cristinaortega.com/shop_317-244-6-6/vendu-cloisonne-boite-ronde-en-email-japon-19eme-siecle.html> 
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Fig.97- Sem dúvida, as flores mais citadas na Recherche e mais amadas por Proust são 

aquelas diante das quais, durante a primavera, o autor se deslumbrava quando criança em 

Illiers, as flores de pilriteiro (Crataegus monogyna) e as aubépines (Crataegus laevigata), 

tanto brancas quanto rosas. 
Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Common_hawthorn_flowers.jpg> 
Fonte:< http://image-passion.over-blog.com/article-aubepine-rose-73176977.html> 
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personagens.  Assim, temos Mme. Verdurin, depois Duquesa de Duras e, por fim, 

Princesa de Guermantes, mantendo durante muito tempo um obscuro salão burguês, 

dedicado a artistas, decorado em estilo confusamente eclético, depois assumindo um 

castelo  alugado  no  litoral  da  Normandia,  arranjado  por  ela  num  estilo  nada óbvio, 

avesso ao gosto burguês, mais tarde ainda, em Paris, no Cais Conti, morando num 

antigo palácio chamado dos Embaixadores de Veneza, descrito pelos (falsos) irmãos 

Goncourt, como uma residência de luxo extravagante e extremo apuro, cheia de 

preciosidades,   e    terminando  seus   dias    como   uma   grande   dama,   da   mais    alta  

aristocracia francesa, com o marido principesco, e arruinado, construindo com o 

dinheiro que lhe veio do casamento  um magnífico  palácio na antiga Avenida do Bois, 

marcando desse modo a total realização social  dessa mulher de origem plebéia, de 

início infensa aos  aristocratas “maçantes”, que  se  recusavam  a sequer cumpriment|-

la;  temos a inculta Odette de Crécy, passando de um orientalismo exagerado, sem 

gosto, de quando era cocotte, para o severo  e  sobrecarregado  estilo  Henri II, típico 

estilo de decoração da endinheirada burguesia, e,  a  seguir,  para  um  outro, de caráter 

alegre e luminoso, inspirado no século XVIII, quando se tornou a sofisticada Mme.  

Swann; temos  o  Barão  de  Charlus,  que  adorava  bibelotar,  enquanto  seu  sobrinho,  

o jovem Marquês de Saint-Loup,  sempre contrário às velharias aristocráticas, assumia 

ser grande admirador do Modern Style e de pintores impressionistas;   temos   a   

Duquesa   de    Guermantes,     um   dia    considerada   a   maior   das  grandes damas do 

Faubourg Saint-Germain, que tinha em seu palácio parisiense, móveis de gosto burguês 

forrados de vulgar pelúcia vermelha misturados a autênticos Boulle, assumindo, 

contraditoriamente, ora a sua ojeriza aos móveis de estilo Império pertencentes a uma 

família titulada de origem bonapartista, ora elogiando esse mesmo mobiliário perante a 

Princesa de Parma, grande dama legitimista, descendente de linhagem real, pelo puro 

prazer de escandalizá-la, e, depois, no final do romance, já idosa, em início de 

decadência social, ainda imperceptível para ela mesma, voltar a manifestar sua 

antipatia natural pelos móveis desse estilo, justamente no momento em que eles 

haviam reeentrado em grande voga na decoração de interiores francesa.  

Na órbita da vida privada do escritor, os móveis e os objetos só tinham 

importância para ele na medida em que constituíam repositórios de suas mais 

profundas recordações sentimentais. Só aquilo que consentia em ser revestido com “as 
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imagens íntimas e esplêndidas” retidas no fundo de sua alma, revestimento imaterial a 

que chamava pátina, era capaz de conferir a Proust a segurança emocional que tanto 

lhe era necessária. Eram essas as peças de mobiliário e os objetos de adorno que 

tinham significado para ele. Belos ou feios, valiosos ou insignificantes, eram essas 

coisas que mereciam ser mantidas junto a si. Sendo esse justamente o caso, por 

exemplo, da “horrorosa” escultura de bronze fundida nas oficinas de Barbedienne, que 

insistiu durante a vida toda em conservar. 

                         Diante de tudo quanto se falou acima, torna-se patente, portanto, a 

profunda ironia que envolve uma das mais importantes criações do designer italiano 

Alessandro Mendini (1931- ), que em 1978 idealizou a conhecida Poltrona di Proust 

(fig.98), assim nomeada em honra ao escritor francês. Trata-se de um artefato de 

infladas linhas neorrococós, que evocam as mobílias em uso nos salões de alta classe 

média europeia e norte-americana na época da Exposição Universal de Londres de 1851 

(fig.14c).  Proust, certamente, jamais olharia duas vezes para esse tipo de mobiliário, 

que em seu tempo já era visto como declarado exemplo de mau gosto, a menos que a 

peça pertencesse a algum parente próximo,  cuja casa tivesse sido por ele frequentada 

durante a infância, condição que levaria o móvel a ser estimado não por sua lamentável 

aparência externa mas por seu  intrínseco valor sentimental. 

                        As formas exageradas, grosseiras e brutalmente kitsch da poltrona de 

Mendini violam todos os preceitos nos quais se baseava a estética do mobiliário de 

vanguarda que o romancista aprendeu a apreciar em sua maturidade, produzido 

conforme os estilos nascidos com o Movimento Moderno, a partir do final do século 

XIX. Mobiliário ora plasmado com elegantes curvas, segundo o vocabulário formal do 

Art Nouveau, ora com sóbrias linhas retilíneas, adotadas pelos estilos Secession e Arts 

and Crafts, que procuravam aliar a discreta gracilidade de formas à objetividade 

funcional.    

                            O estofo que reveste a poltrona italiana apresenta cores berrantes, que 

conflitam abertamente com o arcaico barroquismo do móvel, estando o tecido 

inteiramente pintalgado com pontos de cor pura justapostos, segundo a técnica 

pictórica pontilhista, radicalização da experiência impressionista. Como vimos, o 

Impressionismo constituía o movimento de pintura mais admirado pelo romancista 

francês, fascinado pelas instigantes sutilezas e ambiguidades criadas não só em relação 
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à definição das formas, quanto, sobretudo, em relação à natureza da luz e a qualidade 

das cores empregadas nas telas de seus pintores preferidos. A partir dessa constatação, 

o designer introduziu no encosto de sua criação um trecho de paisagem copiado de Paul 

Signac (1863-1935), um artista que, embora renomado, ao que parece nunca atraiu a 

atenção do romancista homenageado. O gigantismo das manchas pictóricas apliacadas 

no revestimento do móvel quase transformam o tema figurativo escolhido numa 

pintura inteiramente abstrata, cujo resultado estético talvez estivesse bem longe de ser 

do agrado do escritor. Os graúdos pontos de cor acabam, na verdade, por invadir e 

camuflar inteiramente a estrutura de madeira do móvel, na tentativa de, à maneira 

impressionista, anular os limites entre a parte estofada e a estrutura rígida do assento. 

Pintura cuja trabalhosa feitura manual afronta de propósito, juntamente com a 

concepção historicista da poltrona, o caráter impessoal e essencialmente industrial do 

design contemporâneo.  

                              O tributo de Mendini a Proust assume ser, portanto, deliberadamente, 

uma obra cheia de contradições e irreverências. Revelando-se uma boutade da 

contemporaneidade, concebida não para exaltar mas, antes, para desafiar, de forma 

bem-humorada, o refinado senso estético do grande  artista, a quem pretensamente se 

desejou render homenagem.  

 

 

 

 

                                                                              *  *  *  * 
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Fig.98- Poltrona di Proust, de 1978, de autoria do designer Alessandro Mendini (1931-  ).  

Móvel concebido como irônica homenagem ao insígne autor francês. 
Fonte:<http://www.design-museum.de/en/collection/100-masterpieces/detailseiten/poltrona-di-proust-alessandro-
mendini.html> 
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