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RESUMO

Robert Browning é um dos poetas vitorianos mais populares e influentes de todos os tempos. Obras 

acadêmicas e críticas sobre sua poesia são publicadas todos os anos, e existem muitas biografias, 

handbooks, estudos críticos e coleções de cartas listadas nas várias bibliografias especializadas 

sobre Browning e a poesia vitoriana em geral. A despeito de toda essa grande popularidade do poeta 

no mundo anglófono, no Brasil o poeta é quase um personagem secundário na história de amor 

entre ele e sua esposa, mais famosa por aqui. O presente trabalho tem o objetivo de introduzir o 

poeta Robert Browning para o público brasileiro. Inicio essa introdução comentando brevemente 

sobre a vida e obra do poeta e, em seguida, apresento um levantamento geral sobre o que foi dito 

sobre Robert Browning e os poemas que foram traduzidos em português. O trabalho se foca em 

analisar e explicar os elementos constituintes da poesia de Browning, a forma e estrutura de seus 

poemas, apresentado um retrato geral de sua obra, e fazendo uma leitura crítica de três monólogos 

característicos do início de sua obra madura: 'Soliloquy of the Spanish Cloister', 'Count Gismond' e 

'Pictor Ignotus'. Concluo a dissertação apresentando uma tradução portuguesa dos três poemas já 

mencionados. Espero que com este trabalho o reconhecimento do gênio de Browning seja maior no 

mundo lusófono, bem como a compreensão da poesia vitoriana em geral.

Palavras-chave: literatura inglesa; literatura vitoriana; vitorianismo; tradução; estética.



ABSTRACT

Robert Browning is one of most popular and influential Victorian poet, at all times. Scholarly and 

critical works about the poet are published every year, and there are many biographies, handbooks, 

studies, collections of letters listed in various of the specialized bibliographies about Browning and 

Victorian poetry in general. Despite the large popularity of the poet in the Anglophone world, in 

Brazil Robert Browning is almost a secondary character in the Barrett-Browning love story. This 

work aims to introduce the poet Robert Browning to the Brazilian public. I start the introduction by 

presenting a brief commentary about the life and works of Robert Browning and after that, I make a 

general survey of what exists of the poet in Portuguese, between critical works and translated 

poems. This work is focused on analyzing and explaining the constitutional elements of Browning's 

poetry, the form, and structure of his poems, presenting a general picture of his work, and reading 

three characteristic monologues from the early mature work (Soliloquy of Spanish Cloister, Count 

Gismond, and Pictor Ignotus) critically. I conclude the thesis presenting a Portuguese translation of 

the three above mentioned poems. I hope that this work will promote the recognition of Browning's 

genius in the Lusophone world, and the understanding of Victorian poetry in general.

Keywords: English literature; Victorian literature; Victorianism; translation; aesthetics.
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NOTAS SOBRE AS CITAÇÕES

Por diversas razões, nem todas as citações no corpo do texto seguem as normas da 

ABNT ou são citadas nas referências. Por isso, faz-se necessário explicar o comportamento de 

certas citações no corpo do texto.

Para os poemas, excetuando-se The Ring and The Book, será usado o texto da edição crítica 

preparada por John Pettingrew e Thomas J. Collins para a Yale/Penguin em dois volumes 

(BROWNING, 1993; BROWNING, 1981). Os poemas são citados apenas por nome, parte ou canto 

(quando aplicável) e número do verso, como mostrado abaixo:

(PARACELSUS, II, 30-34)

Para as peças teatrais, The Ring and the Book e para o Agamemnon o f  Aeschylus, será usado o 

texto da edição Ohio em 17 volumes (BROWNING, 1969-2012; volumes 2-5 para as peças, 

volumes 7-9 para The Ring, e volume 14 para o Agamemnon). Seguindo mesmo modelo. O aparato 

textual, quando aparecer, provém da colação entre o aparato de todas as edições críticas da obra do 

poeta.

Todas as cartas são citadas a partir da edição online da Wedgestone Press para a 

correspondência dos Brownings (THE BROWNINGS' CORRESPONDENCE, 2016), que é 

idêntica ao das edições impressas ainda em andamento. As cartas são citadas por número e data, 

com a data entre colchetes se especulativa ou anotada sobre a carta por mão posterior, como abaixo:

(2198, [6 February 1846])

Nos casos em que a correspondência citada não tem um texto online ou quando a edição 

impressa ainda não chegou a esse ponto, mencionarei os correspondentes e data, para que a carta 

possa ser localizada no futuro volume, além de poder ser localizado um texto impresso por meio da 

checklist (KELLEY & HUDSON, 1978).

As citações da Bíblia serão, quando feitas em inglês, tomadas da versão “Autorizada” da 

King James Version, enquanto as citações em português serão retiradas da versão Almeida 

Corrigida Fiel. A referência em parênteses segue o modo como usualmente os textos bíblicos são 

citados. Embora a ACF não contenha os textos deuterocanônicos, não há instância neste trabalho em 

que tais textos sejam citados.

Para evitar a poluição bibliográfica, as referências não contêm as obras em que se encontram 

as citações dos versos ou menções a poemas de outros poetas que estão presentes no trabalho, 

estando presente aqui apenas o nome do poema e, quando possível, o número do verso, de modo 

que o leitor possa localizá-lo em qualquer edição disponível. O mesmo se dá com textos clássicos.



1. PRÓLOGO

Como a maior parte dos brasileiros, meu primeiro contato com Robert 

Browning foi por intermédio da poesia de Elizabeth Barrett. Browning era, no meu 

imaginário, apenas o marido que ficava à sombra de sua mulher, verdadeira poetisa de 

talento, cujo casamento feliz e quase fabular ainda se mantinha vivo no imaginário 

inglês, principalmente por meio das adaptações infinitas de The Barretts o f  Wimpole 

Street. Se Browning, como poeta, secundava Elizabeth Barrett, e os Sonnets from  the 

Portuguese eram a melhor obra da poetisa, a obra dele não devia ter muito valor.

Não lembro o que me levou exatamente a conhecer a poesia de Browning, mas 

lembro que a variedade quase ilimitada das suas estruturas poéticas foi a primeira coisa 

que me chamou a atenção. Logo em seguida, um estudo detalhado de suas formas 

poéticas me fez ver, no poeta inglês, as bases da melhor poesia do século XX, então 

tomei a decisão de assumir a tarefa de apresentar o poeta para o público brasileiro.

Para a minha surpresa, ao iniciar meus estudos da crítica ao poeta descobri que 

Browning não era o poeta ligeiramente desconhecido que vivia à sombra do renome da 

esposa e do casamento que pensei no início. Robert Browning é provavelmente o 

escritor inglês com o maior volume de crítica secundária depois de Shakespeare, e é tido 

por muitos críticos como o maior poeta do século XIX, e são os críticos de Elizabeth 

que têm, nos últimos anos, lutado para tirar a escritora da sombra do marido. Meus 

amigos compartilham de minha surpresa inicial cada vez que falo sobre isso.

Mais que a crítica secundária, a influência cultural e artística de Browning e 

sua poesia são incalculáveis. O monólogo dramático está presente no poesia inglesa que 

vai do jovem Eliot (de “Prufrock”) e Pound (de Persona e “Mesmerism”) até a poesia 

da atual laureada, Carol Ann Duffy (de The World's Wife), assim como em canções da 

Disney, como “Hellfire” (de O Corcunda de Notre Dame) e “Friends from the Other 

Side” (de A Princesa e o Sapo). Poemas de Browning inspiraram os romances de Henry 

James, que tinha obsessão particular pelo escritor a ponto de mistificá-lo em uma de 

suas novelas, assim como os de Stephen King. O verso “God's in his heaven” de Pippa 

Passes ressurge em música de Bob Dylan (“Blind Willie McTell”), e também aparece 

na abertura de um desenho japonês, Evangelion. Browning tem sucessores para além do 

mundo inglês: André Gide colocava o poeta numa constelação seleta de apenas quatro 

nomes e, em língua portuguesa, Fernando Pessoa foi um grande leitor do poeta.
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O poeta, Robert Browning, foi um escritor de natureza camaleônica. Tendendo 

a escrever sobre máscaras dramáticas, que chamava de “so much imaginary persons, not 

mine”, seu arsenal de personas é impressionante, e o poeta é, acima de tudo, um grande 

contador de histórias e criador de personagens excitantes, o que levou muitos a 

duvidarem se o que ele escrevia era de fato poesia.

O objetivo do presente trabalho é diminuir a vacuidade crítica que existe a 

respeito da poesia de Robert Browning no Brasil. Esta dissertação está organizada com 

três grandes capítulos centrais, numerados de dois a quatro, que buscam abordar a 

poética de Browning do âmbito mais geral ao específico. No segundo capítulo, 

apresento uma biografia do poeta, em que faço a contextualização das obras do poeta 

com elementos de sua vida. No fim do capítulo apresento um levantamento do que foi 

dito e traduzido de Browning em língua portuguesa.

No terceiro capítulo, apresento um levantamento da recepção crítica do poeta, 

assim como um estudo detalhado das formas e estruturas utilizadas pelo poeta. O final 

do capítulo apresenta os principais materiais que um futuro estudioso de Browning 

precisa adquirir para o estudo do poeta.

O quarto capítulo contém uma análise de três monólogos dramáticos de Robert 

Browning, que demonstram a complexidade da poesia do autor, e as múltiplas 

possibilidades de sentido previstas pela forma. O capítulo se encerra com uma tradução 

dos três poemas.

Espero que com esse trabalho eu atinja uma dupla finalidade. Para os críticos e 

estudiosos apresento um corpo considerável de estudos críticos novos, seleção de 

material útil na crítica mais antiga e insights novos sobre os mesmos. Para o leitor 

interessado apresento as principais características do poeta, e as pricipais razões pelas 

quais ele deve ser admirado.
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2. VIDA E OBRA DE ROBERT BROWNING

Robert Browning nasceu no dia 7 de maio de 1812 em Camberwell, na época 

subúrbio rural ao sul de Londres. Da região de nascimento do poeta, Kennedy & Hair 

(2007, p.4) falam o seguinte:

Camberwell was a middle-class suburb south of London that was still quite rural. In 

nearby pastures, cattle grazed; in nearby fields, farmers grew vegetables for the 

London market. The Surrey Canal, through which barges were drawn by drowsy 

horses on the tow path, cut through the village: a windmill stood near it in 

Blackhorse Field. In neighboring Dulwich, he could see creatures of the woods and 

hear the soothing murmur of brooks. Yet he was within an hour’s walk of London 

with all of its cultural richness and burgeoning urban complexity. Fellow villagers 

commuted to the city easily, for three coaches ran daily between Camberwell and 

Fleet Street. Thus Browning’s Wordsworthian response to the green world was as 

natural to him as his mingling in social and literary circles when he was a young 

man.

O poeta era filho de Robert Browning e Sarah Anna Wiedemann. Do pai de 

Browning sabemos que trabalhava no Banco da Inglaterra, e que era um homem de 

profundos e variados interesses. Robert Browning, o velho, possuía grandes problemas 

de relacionamento com o próprio pai, também chamado Robert Browning. Aos 22 anos 

o pai do poeta foi enviado para São Cristóvão, na Jamaica, para assumir as propriedades 

da mãe falecida e fazer riqueza por lá; porém, horrorizado com o sistema escravagista 

nas colônias inglesas1, abandonou as propriedades e retornou à Inglaterra, para desgosto 

do pai. Quando Browning casou com Sarah Anna, mulher dez anos mais velha que ele 

próprio, não recebeu as bênçãos do pai.

O pai do poeta era um homem com notável talento artístico, e conhecimentos 

variados. Era também poeta, caricaturista competente com uma paixão pelo burlesco e 

figuras grotescas; tinha grande paixão por livros antigos das mais variadas temáticas 

(sua biblioteca pessoal continha mais de 6.000 volumes) e era competente em diversas 

línguas, embora tivesse uma preferência particular pelo grego. Seu talento e habilidades 

poderiam levá-lo a uma carreira artística, porém os problemas com o pai tornaram isso

1 Há relatos de que Robert Browning, o pai do poeta, entrou em conflito com outros proprietários de terra 
por tentar ensinar os escravos a ler.
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impossível. Teve, com o próprio esforço, de garantir um emprego no banco, profissão 

que detestava.

Muitos dos interesses do pai foram incutidos no jovem Robert Browning, e o 

pai do poeta a apoiava o filho em tudo (diferente do próprio pai), inclusive quando 

decidiu, nos anos 30, seguir exclusivamente a carreira artística. Robert Browning 

dramatiza o pai num de seus mais famosos poemas da obra tardia, Development:

My father was a scholar and knew Greek.

When I was five years old, I asked him once 

'What do you read about'

'The siege of Troy'

'What is the siege of Troy?' (1-4)

A mãe do poeta, Sarah Anna, era escocesa de ascendência alemã. Seus 

interesses envolviam jardinagem, música e aves, interesses que também foi capaz de 

transmitir ao filho. Sarah possuía uma religiosidade muito forte, e era ligada à igreja 

Congregacionalista. Carlyle a descreveu como “the type of a Scottish gentlewoman” 

(apud: CHESTERTON, 1919, p.12). No seio dessa família humilde e apoidora numa 

vila semirrural nasceu o poeta.

2.1 PRIMEIRA INFÂNCIA E INÍCIO DA CARREIRA 

LITERÁRIA

Robert Browning era muito apegado à família e aos arredores. Dois anos após 

seu nascimento nasce a irmã Sarianna, e os quatro membros da família eram muito 

próximos. De acordo com todos os testemunhos conhecidos, o jovem era uma criança 

extremamente precoce. Quando começou a educação formal, aos cinco anos, foi 

mandado de volta para casa por ser muito mais avançado que os outros meninos, o que 

gerava incômodo. A educação formal que o poeta teve durante toda a vida foi pequena, 

e em todas as escolas de que participou o ambiente era entediante, e Browning ficava 

com a impressão de não aprender nada. A maior parte da educação do poeta foi feita em 

casa, na biblioteca do pai e com tutores, que lhe ensinaram línguas e literaturas, dança, 

esgrima, luta. Com o compositor e organista John Relfe, Browning aprendeu teoria 

musical e composição, e durante muitos anos a música foi o principal interesse do poeta.
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Nos anos de 1823 a 1824, Browning começa a ter contato com as irmãs 

Flower, Eliza e Sarah, que foram importantíssimas para o poeta durante a sua juventude. 

Ao que tudo indica, a irmã mais velha, Eliza Flower, nove anos mais velha que o poeta, 

foi uma paixão da juventude de Browning. O contato com as irmãs serve para encorajar 

Robert Browning a escrever, assim como o futuro tutor das meninas, W. J. Fox, será 

considerado pelo próprio poeta seu padrinho literário. Em 1826, Browning já  teria 

concluído seu primeiro volume de poemas, com o título de Incondita, que mostrou para 

as irmãs Flower. Esse primeiro volume era marcado pela influência de Byron, que o 

poeta já  conhecia de cor naquela época (RYALS, 1993, p.5). Sarah Flower apresenta os 

poemas para Fox, que posteriormente entra em contato com o poeta, encorajando-o a 

escrever e generosamente aprovando a coleção, porém recomendando que o poeta não a 

publicasse. Robert Browning subsequentemente destruiu o manuscrito (e anos depois 

entrou em contato com a família Flower para destruir a cópia que Sarah tinha feito dos 

poemas da coleção), e de Incondita sobreviveram apenas dois poemas em carta de Sarah 

Flower para Fox, de 31 de maio de 1827: “The First-born of Egypt” e “Dance of 

Death” .

No final de 1826 ou início de 1827, o tio do poeta, James Silverthorne, o

presenteia com uma edição pirata de Miscellaneous Poems, de Shelley. Browning

estuda seriamente a poesia de Shelley, anotando pesadamente o volume (muitas dessas 

anotações são apagadas em 1878). Argumenta-se, com alguma razão, que o 

conhecimento da vida e obra de Shelley foi o acontecimento mais marcante na 

juventude do poeta. Sob a influência de Shelley, Browning iniciou um breve período de 

vegetarianismo e ateísmo (o que afetou o relacionamento com a mãe Sarah), e até 

mesmo afetando as bases da fé da amiga Sarah Flower. As opiniões de Shelley também 

tiveram o impacto ainda mais profundo de alterar de modo mais permanente a poesia e 

as opiniões políticas de Browning. Durante um longo período Robert Browning 

idealizou Shelley como uma espécie de “deus” .

Nos anos subsequentes à descoberta da poesia de Shelley, contudo, Browning 

não escreveu poesia, sendo a música o seu principal interesse. Em 1828 o poeta entrou 

na recém-fundada London University, apenas para abandoná-la no ano seguinte. Em 

casa, uma tensão começou a surgir a respeito de qual carreira o poeta seguiria, e em

1830 ele conhecerá Alfred Domett num grupo de jovens conhecido como The
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Colloquials. Domett será um dos mais importantes amigos do poeta, amizade que ele 

dramatiza no poema “Waring”, publicado em Dramatic Lyrics, de 1842. Foi apenas em 

1832 que Robert Browning decidiu ser poeta e perseguir a escrita como único ofício, e 

após ver uma atuação de Edmund Kean em Richmond, e foi então que começou a 

escrever Pauline, como uma forma de exorcismo (talvez fracassado) da influência de 

Shelley. Para Ryals (1993, p.11-12)

Kean was well past his prime, in ill health because of alcoholism and tuberculosis, 

but neverthless gave a powerful impersonation that held his audience in rapt 

atention. Browning marvelled at Kean's power, his ability to command the complete 

concentration of his audience. [...] It was a thrilling, epiphanic experience and had 

an effect on the young man similar to that which a reading of Chapman's Homer had 

on Keats: it opened up a new world.

Pauline é o livro de estreia de Robert Browning, publicado anonimamente em 

1933, aos 20 anos. Christina Silverthorne, tia do poeta, deu £ 30 para custear as 

despesas do livro, de que ouvira falar provavelmente por intermédio de seu filho Jim. 

Quando Pauline foi publicado, apenas a irmã do poeta, Sarianna, que preparou os 

originais para a publicação, sabia quem era o autor, e a obra permaneceu anônima até 

1847, quando D. G. Rossetti leu e transcreveu uma cópia presente no Museu Britânico 

e, de modo um tanto anedótico, presumiu que Browning era autor da obra, escrevendo 

ao poeta para tentar confirmar a hipótese. Após essa confirmação, a obra passou a ser 

relativamente reconhecida, porém Browning não republicou a obra nas suas Obras 

Completas de 1849 e 1863, possivelmente por relutância em mostrá-la para a esposa 

Elizabeth Barrett. Pauline só foi republicado em 1868 e 1888, segundo o próprio autor 

“with extreme repugnance” (DEVANE, 1955, p.47-48).

Após a publicação, Browning enviou uma cópia para J. W. Fox, que resenhou 

a obra no The Monthly Repository em abril de 1833 (cf. LITZINGER & SMALLEY, 

2005). Fora a resenha de Fox, o livro chamou pouca, senão nenhuma, atenção. Apenas 

algumas notas de duas linhas, anônimas, surgiram nos jornais The Literary Gazette, The 

Athenaeum, The Atlas e no Edimburg's Magazine (todas podem ser lidas em 

LITZINGER & SMALLEY, 2005), e uma, bastante depreciativa, apareceu na Fraser's 

Magazine, zombando detalhadamente do estilo do escritor, que comparava ao estilo de 

políticos ingleses, nominalmente Lord Grey e seus familiares e ministros (MAGINN,
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1833). A cópia que Browning deu a J. W. Fox foi entregue pelo último ao jovem J. 

Stuart Mill, para que este fizesse uma resenha para a Tait’s Edinburgh Magazine, porém 

após sair uma nota anônima na revista o filósofo desistiu de de publicar a sua. Há 

alguma discussão crítica/biográfica para se determinar se Mill chegou a escrever a 

resenha, que se perdeu (como afirmam, entre outros, KENNEDY & HAIR, 2007), ou se 

a resenha nunca chegou realmente a ser escrita (como afirmam, entre outros, 

LITZINGER & SMALLEY, 2005). Porém Mill anotou extensivamente sua cópia, que 

depois devolveu a Fox, que por sua vez a deu para Robert Browning, que fez suas 

próprias anotações no exemplar para que fosse devolvido ao primeiro comentador, o 

que nunca aconteceu. A possível influência das críticas de Stuart Mill na mudança de 

direção que a poesia de Browning tomou na maturidade é um ponto extremamente 

controverso da biografia e da crítica do escritor.

Robert Browning viaja à Rússia em 1834, quando inicia a composição de 

Sordello, obra que demoraria anos para ficar pronta. Em 1835 publica Paracelsus, a 

primeira obra cuja autoria reconhece publicamente, e que lhe garante algum 

reconhecimento no círculo dos escritores londrinos. Paracelsus foi publicado com 

dedicatória ao amigo francês Conde Amédée de Ripert-Monclair, e as despesas de 

publicação, pagas pelo pai do poeta. O poema foi bem recebido assim que foi lançado. 

Embora alguns defeitos tenham sido apontados (obscuridade, falta de ação, entre 

outros), as críticas geralmente iam de favoráveis (as anônimas, normalmente) a 

laudatórias, como as de W. J. Fox, Leigh Hunt e John Forster (todas in: LITZINGER & 

SMALLEY, 1996, p.38-48). Em 1843, do outro lado do Atlântico, a revista The Dial, 

veículo de divulgação dos Transcendentalistas americanos, publicou uma resenha 

laudatória anônima da obra, escrita por Ralph Waldo Emerson ou por Margaret Fuller2. 

Por meio da pequena fama de que gozou com Paracelsus, o poeta conheceu William 

Charles Macready, que o convidou para escrever para o teatro, e também Euphrasia 

Fanny Haworth, que seria sua amiga mais próxima antes do casamento. Elizabeth 

Barrett, que viria a ser a esposa do poeta. ficou bastante impressionada com obra.

Em 1836, Browning interrompeu a escrita de Sordello para compor sua 

primeira peça teatral, Strafford. A peça, que é uma das primeiras obras tipicamente 

browningianas, é extremamente experimental, e em decorrência disso foi muito difícil

2 O histórico da atribuição dessa resenha pode ser encontrada na nota editorial em Litzinger & Smalley 
(1996, p.48).
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para Macready e Browning acertarem a produção. Browning revisou a obra diversas 

vezes, e a tensão e as discordâncias entre o autor e produtor foram muito grandes. Por 

fim, a peça foi representada de modo indiferente em cinco performances, em maio de 

1837, e publicada no primeiro dia de exibição. A première foi bem recebida, mas a 

empolgação diminuiu nas representações subsequentes, e depois da resenha de John 

Forster em The Examiner, em que elogiava a peça mas a achava mais poética que 

dramática (in: LITZINGER & SMALLEY, 1996, p.54).

Em 1838 o poeta faz a sua primeira viagem à Itália, onde passa por vários 

lugares que serão importantes na narrativa de Sordello, além de passar por Asolo, que 

será uma cidade com bastante significado para ele, além de se tornar o cenário de sua 

primeira obra da maturidade, Pippa Passes, de 1841, e de ainda ser mistificada em sua 

última obra, Asolando, de 1889. Em 1839, Browning conhece John Kenyon, amigo de 

seu pai e uma das poucas pessoas a conhecer Elizabeth Barrett pessoalmente. Por 

intermédio de Kenyon, Robert Browning conhece outras figuras literárias, entre elas 

Landor, Wordsworth e Leigh Hunt. No mesmo ano, Browning conclui a peça King 

Victor and King Charles, para ser produzida por Macready, porém o ator recusa a obra.

Sordello é finalmente concluído e publicado em 1840 por Moxton; o pai do 

poeta pagou pela publicação. O efeito da publicação foi imediato: Robert Browning 

passou a ser famoso pela sua obscuridade, e a obra foi reputada como incompreensível3. 

Como nota Ryals (1993, p.56): “[t]he poem that Browning had believed would make 

him popular had entirely the opposite effect” .

2.2 BELLS AND POMEGRANATES, CASAMENTO, ITÁLIA

A partir de 1841, aconselhado pelo editor Edward Moxton, Robert Browning 

começou a publicar uma série de oito de panfletos sob o título geral de Bells and 

Pomegranates. Originalmente Browning pretendia publicar apenas peças teatrais, mas o 

editor o convenceu a incluir a publicação de alguns poemas curtos como os panfletos de 

número III e VII. As obras publicadas são:

I. Pippa Passes, 1841

II. King Victor and King Charles, 1842

III. Dramatic Lyrics, 1842

3 Mais adiante, em 3.1, tratarei em mais detalhe a questão do tema da Obscuridade de Browning e dos 
efeitos da recepção crítica de Sordello.
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IV. The Return o f  Druses, 1843

V. A Blot in the 'Scutcheon, 1843

VI. Colombe's Birthday, 1844

VII. Dramatic Romances and Lyrics, 1845

VIII. Luria e A Soul's Tragedy, 1846

Bells and Pomegranates marca assim o início da maturidade artística de Robert 

Browning, e Pippa Passes é a primeira obra significativa em que o poeta funde com 

sucesso os estilos Lírico e Dramático. O experimentalismo da obra é tamanho que há 

ainda muita discussão se Pippa Passes é uma peça teatral, um poema ou um “closet 

drama”4.

Durante os anos 40 a relação entre o poeta e Macready foi ficando cada vez 

mais difícil. Em 1841 Browning entregou para o produtor outro drama, The Return o f  

Druses, que foi prontamente rejeitado. Por fim, Browning ofereceu A Blot in the 

'Scutcheon, que foi aceita com relutância após a pressão de Foster e a mediação de 

Charles Dickens, que apreciou a peça (DEVANE, 1955, p.138). A produção de A Blot, 

que só teve três performances em 1843, encerrou de vez a amizade entre Browning e 

Macready.

Percebe-se ali um óbvio enfraquecimento na dramaturgia de Browning de 

Strafford a A Blot, tendo em vista o esforço que o poeta vinha fazendo para aumentar a 

“ação”, o que resulta em obras cada vez mais melodramáticas e convencionais, quando 

não desafiam o bom senso, como a última delas. Em 1844 o poeta escreve Colombe's 

Birthday, que, livre das limitações da dramaturgia de Macready, de tendência 

melodramática e imitativa dos dramas elizabetanos, é bem superior às obras anteriores, 

e quando Browning a entrega a outro produtor, Charles Kean, ela é prontamente aceita; 

no entanto Browning recusa a oferta, pois Kean só poderia representar a peça no ano 

seguinte, e o poeta tinha pressa em publicar. Naquela altura, o poeta já  estava

4 Para Arthur E. DuBois (1936), Pippa Passes é potencialmente boa, mas não é sequer uma boa peça. 
Dois críticos que discutem as falhas dramáticas da peça são J. M. Purcell (1939), que julga duas das cenas 
da peça, e J. M. Ariail (1940) que responde às acusações do crítico, embora ambos concordem que há 
falhas no aspecto dramático da obra. James McCornick (1953) parece ser um dos raros críticos que levam 
bastante a sério a obra como peça dramática. Para o crítico, Pippa Passes é um grande drama 
experimental que de vários modos prenuncia o drama do século XX, e foi mal avaliado e considerado 
ateatral na época devido a não haver nem público nem um teatro capaz de interpretar o movimento fluido 
da peça, nem na Inglaterra nem em qualquer outro lugar da Europa; ao menos não antes do Teatro de 
Moscou, que viria a aparecer apenas muitos anos depois que o poeta já  havia desistido de escrever para o 
palco. Karlin (2014) tenta pesar as evidências para uma e outra hipótese de classificação.
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insatisfeito com o mundo do teatro, e Luria e A Soul's Tragedy acabam se tornando o 

epílogo de uma carreira dramatúrgica fracassada.

Em 1842, além de Dramatic Lyrics, Browning publica anonimamente uma 

longa resenha de um livro sobre Tasso, artigo que é conhecido modernamente com o 

título Essay on Chatterton. Em Dramatic Lyrics foram publicados alguns dos mais 

famosos poemas de Browning, e os primeiros exemplares da revolucionária forma que 

virá a ser conhecida como monólogo dramático.

O ano mais importante do período, contudo, é o de 1844, quando Elizabeth 

Barrett publica seu livro Poems. Robert Browning lê no poema Lady Geraldine's 

Courtship uma referência ostensiva a sua própria obra:

Or from Browning some pomegranate which, if cut deep down middle,

Shows a heart within blood-tinctured of a veined humanity.

Encorajado por Kenyon (que dois anos antes encorajara Barrett a conhecer 

Robert Browning pessoalmente), o poeta escreve, em janeiro de 1845, a primeira carta 

para aquela que será sua futura esposa, e boa parte desse período é conhecido ao nível 

da lenda5. Em maio Browning faz a primeira visita a Wimpole Street, onde Barrett 

morava e escreve para ela uma declaração de amor que ela não apenas rejeita mas 

devolve ao poeta para que ele destrua a carta. No fim do ano Browning envia os poemas 

que comporão Dramatic Romances and Lyrics para que Barrett comente e dê suas 

sugestões de mudança, seguidas à risca pelo poeta. Essa é a parte mais importante da 

correspondência, não apenas porque ambos falam muito sobre poesia, mas

5 “Two myths about Browning's marriage are current. The first, and still the dominant and popular one, is 
the myth of an ideal union [...]. The Armstrong Browning Library at Baylor University, which was the 
world's largest collection of manuscripts and printed books by both the Brownings, and which displays 
and gives scholars access to this material, is in one respect a professional research instituition; it is also a 
shrine, with a memorial chapel dedicated to the Brownings, whose centrepiece is a life-cast of their 
clasped hands by the American sculptor Harriet Hosmer” (WOOLFORD & KARLIN, 1996, p.134) 
enquanto “a counter-myth das gown up around the Browning's marriage. In her influential biography 
Robert Browning: A Portrait, published in 1952, Betty Miller argued that Browning did, indeed, tire of 
EBB: that all her fears of being a drag on his social and intelectual freedom proved true, that her 
faddishness and feminine indulgence of their son, her political naivety in hero-worshipping Napoleon III, 
and her gullibility about spiritualism, irritated and alienated her husband to extend that his love for her 
was saved only by her timely death” (WOOLFORD & KARLIN, 1996, p.138-139). Se isso é pervasivo 
na crítica ao poeta, é ainda mais na de sua esposa, o que levou Marjorie Stone (1995, p.1) a introduzir seu 
livro, o melhor estudo geral sobre a obra de Elizabeth, com os dizeres: “Just as it is sometimes difficult to 
approach Shakespeare because he is an institution, it is difficult to approach Barrett Browning because 
she is a legend. The romantic story of her elopement and marriage has become so much a part of our 
culture that we are collaborators in it against our will”.
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principalmente porque revelam um para o outro detalhes significantes das suas próprias 

vidas, e quando o poeta faz sua segunda declaração de amor a resposta de Elizabeth é 

também uma declaração.

Em 1846, Browning e Barrett começam planejar o casamento e a fuga para a 

Itália. A Itália foi escolhida tanto por razões financeiras (a vida ali era mais barata que 

na Inglaterra) quanto por questões de saúde (o clima quente do país faria melhor para 

Elizabeth, que era doente6).

Robert Browning e Elizabeth Barrett se casam em 12 de setembro de 1846 na 

St. Marylebone Church, sendo Elizabeth Wilson (dama de companhia dos Barretts) e 

James Silverthorne (tio do poeta) as testemunhas. Após o casamento os poetas se 

separam e retornam para suas respectivas casas. Robert Browning não visita a esposa 

até 19 de setembro, o dia da viagem, pois não admitiria ter de bater na porta dos Barrett 

sem poder chamar a própria esposa pelo sobrenome de casada. Os Brownings chegam 

em Paris no dia 21 de setembro, onde encontram Anna Jameson, escritora e feminista 

amiga dos poetas, que os acompanha durante o resto da viagem até Pisa, onde chegam 

no dia 14 de outubro. Jameson será uma das mais importantes amigas dos poetas até a 

morte dela, em 1860.

Após a fuga, Elizabeth, aos 42 anos, é deserdada pelo pai, que rejeita e todas as 

tentativas de reconciliação. Anos depois, Edward devolve por meio do poeta todas as 

cartas que sua filha lhe enviou, fechadas.

6 A natureza real da doença nunca foi completamente identificada. Julia Markus conta a história: “when 
she was fourteen, she and her two younger sisters, Henrietta and Arabel, came down with a similar 
ailment. Her sisters recovered; Elizabeth never fully did. Living in the elaborate Turkish-inspired mansion 
that her father had designed for himself on his country estate of almost five hundred acres at Hope End, 
near the Malvern Hills, she was privy to the best of medical care. By the time she was fifteen her illness 
was described from doctor to doctor. It had begun as a pain in the head, a pain which, after several weeks, 
traveled to her right side around the ribs. “The pain commences here, is carried to the corresponding 
region of the back, up the side to the point of the right shoulder, and down the arm. The suffering is 
agony.... The attack seems gradually to approach its acme, and then suddenly ceases.” There were 
generally three attacks during the day and none at night. Usually she was conscious, but at the end of the 
attack, there was confusion in her mind. She woke at night in fright and described in her own words that it 
was as if there were a cord tied around her stomach “which seems to break.” She was unable to rest on 
her right side. [...] The doctor found nothing wrong with his patient gynecologically, nor did he see any 
evidence of disease of the spine. What it appeared that Elizabeth Barrett had was the worst illness one 
could have then or now—an illness not typical enough to be diagnosed. Miss Barrett probably suffered 
from a “derangement in some highly important organ.” The doctor had seen a similar case, a woman who 
was helped after her vertebral column was treated. Though the doctor stressed that Miss Barrett showed 
no sign of spinal illness, she would be treated for disease of the spine.” (1996) Em nota, Julia Markus 
sugere uma forma aguda de bronquite como possível causa.
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Em 1847, Elizabeth sofre o primeiro aborto, e em seguida os Brownings se 

mudam para Florença, onde se instalam. Ryals (1993, p.90) fala da cidade:

With the exception of Paris, Florence, under the easy, indolent rule of the Grand 

Duke Leopold II, was the most cosmopolitan city on the Continent, the home of 

Englismen and Americans who for various reasons, not least the cheap cost of living 

and moderate taxation, had decided to settle there. There was gaiety and liveness 

everywhere. There were bookstores that catered to a French- and English-speaking 

clientele. There were the opera and picture stalls. There were masked balls and 

musical soirées at the grand ducal palace. There were numerous other palaces, 

splendid gardens, walk along the river and over the famous bridges. In short, 

Florence was enchanting.

O período florentino de Robert Browning (1847-1861) foi um momento em 

que ele escreveu pouco na comparação com outras fases de sua carreira -  apenas duas 

obras em 14 anos. Porém em Florença a vida dos Brownings foi movimentada, e de 

qualquer modo foi lá que Browning escreveu Men and Women, não apenas uma das 

mais importantes obras do escritor, mas uma das maiores coleções de poemas da 

literatura inglesa.

Em 1848 os Brownings conheceram e formaram amizade com uma série de 

personalidades que viviam na cidade, como Frederick Tennyson, T. A. Trollope, Robert 

Lytton, Nathaniel Hawthorne, Margaret Fuller e William Wetmore Story. Ambos os 

poetas eram a favor da causa da independência da Itália, porém uma diferença 

fundamental separava o casal, que era a fé que Elizabeth Browning tinha na figura de 

Luis Napoleão, não compartilhada pelo marido.

Em 1849 Browning publica Poems, a primeira edição coligida de seus poemas,

por Chapman & Hall, e, com a exceção de Strafford, à diferença das obras anteriores

Browning não teve de pagar pela edição7. As revisões de Paracelsus e Pippa Passes

foram profundas e, o que é excepcional no processo de revisão do poeta, muitas revisões

são abandonadas na edição seguinte. No mesmo ano Browning teria de viver profunda

alegria e tristeza em curto intervalo de tempo: o nascimento do único filho (Robert

Wiedemann Barrett Browning, conhecido como “Pen”) no dia 8 de março e a morte da

mãe dez dias depois. Esses acontecimentos, além de sugestões da esposa para que

7 Provavelmente os editores fizeram essa “generosidade” porque as obras de Elizabeth Browning eram 
realmente vendáveis.
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Browning fizesse uma poesia mais pessoal, sem contar a leitura do “Higher Criticism” 

da Bíblia, são as motivações por trás da publicação de Christmas Eve and Easter Day, 

de 1850.

Christmas Eve and Easter Day é, por diversas razões, uma obra pouco 

característica. Browning pela primeira vez na carreira escreve uma poesia em que fala 

in propria persona. O poema traz alguma luz sobre o pensamento filosófico e religioso 

de Browning, mas dificilmente vale como obra poética de valor. Nesse ano o Papa 

estabeleceu um bispado católico na Inglaterra, escolhendo o Cardeal Wiseman como 

representante do poder papal no país; esse episódio ficou conhecido como a “Agressão 

Papal”, e Nicholas Wiseman inspirou o poeta a escrever um de seus mais poderosos 

monólogos, Bishop Blougram's Apology.

No mesmo ano de Christmas Eve and Easter Day, Elizabeth Browning publica 

Poems, que é não apenas uma reedição de Poems, de 1844, mas também inclui uma 

série de novos poemas, entre os quais estão os Sonnets from  the Portuguese e uma 

tradução completamente nova de Prometheus Bound. Os Sonnets from  the Portuguese 

foram escritos durante a primeira troca de correspondência entre os poetas, mas 

Elizabeth os mostrou para o marido apenas em 1849. Browning encorajou a publicação 

dos sonetos, e juntos eles escolheram o título, embora a ideia tenha sido de Robert8. A 

recepção moderna de Sonnets from  the Portuguese é bastante curiosa, já  que se trata de 

uma obra extremamente popular a despeito da não tão receptiva reputação de que goza 

entre os críticos acadêmicos de ambos os poetas, principalmente porque, como já  disse 

Daniel Karlin, “[i]n stylistic terms, the letters have worn better” (1985, p.270)9.

8 A principal razão, como Elizabeth viria a explicar depois em carta para a irmã Arabela Barrett (2899, 12 
January [1851]), era o apreço que Browning tinha pelo poema “Catarina to Camoens” publicado em 
Poems de 1844. Diferente do que se costuma afirmar em muitas edições baratas dos sonetos, o apelido de 
Elizabeth era “Ba”, e o poeta nunca chamou a esposa de “My Little Portuguese”. A informação de que os 
sonetos foram publicados originalmente em 1847 em edição privada também é falsa, e foi perpetrada por 
T. J. Wise.
9 Além do comentário de Karlin, a depreciação geral dos sonetos é visível na crítica browningiana 
moderna. Bloom (p.775) os chama de “medíocre com seriedade”. Um dos melhores estudos críticos a 
respeito da recepção da obra de Elizabeth Barrett Browning é o último capítulo do livro de Marjore Stone 
(1995, p.189-228). Vale notar também que, diferentemente de Aurora Leigh ou Casa Guidi Windows, os 
Sonnets from the Portuguese não possuem, até hoje, uma edição crítica, enquanto é a obra de maior 
circulação da escritora, havendo inclusive uma tradução integral no Brasil, feita por Leonardo Fróes, além 
das já  clássicas versões de Manuel Bandeira para quatro sonetos e traduções inéditas de Matheus Sousa. 
Julia Markus (1995) nota que há um lado irônico na popularidade dos sonetos, que usualmente são lidos 
pelo que não são; para a crítica “Printed and reprinted—in small format, large format, special editions 
brought out near the cash registers of bookshops before Valentine’s Day. These sonnets have been 
rendered impotent through popularity, demonstrating that when we take something for granted, we can 
easily cease knowing it at all. The Sonnets from the Portuguese are not an upscale Hallmark card. They
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Em 1851, Elizabeth publica Casa Guidi Windows, uma de suas melhores obras, 

e no ano seguinte Browning publica uma introdução para um conjunto das cartas de 

Shelley, que se provaram falsas; essa peça crítica é conhecida atualmente pelo nome 

Essay on Shelley.

Em 1855, Browning publica Men and Women, que ele e a esposa tinham 

bastante fé que alcançaria popularidade. A popularidade não veio com a obra, que teve 

apenas uma edição, embora tenha vendido bem. Por outro lado, sinais de maior 

reconhecimento começam a se mostrar, principalmente entre os pré-rafaelitas. No ano 

seguinte John Kenyon falece, deixando £ 11.000 para o casal, o que põe fim às 

dificuldades financeiras dos Brownings. Elizabeth publica Aurora Leigh, considerado 

por muitos críticos a sua melhor e mais ambiciosa obra.

Nos últimos anos em Florença a saúde de Elizabeth ficava cada vez mais 

debilitada, e Browning frequentemente precisava viajar só. Ainda assim, em 1860, 

Elizabeth publica Poems Before Congress, a última coleção de poemas que publica em 

vida, e no mesmo ano sua irmã Henrietta falece, afetando-a profundamente; ela própria 

morreria no ano seguinte.

2.3 FAMA E ÚLTIMOS ANOS

No dia 29 de julho de 1861 morre Elizabeth Barrett Browning em Casa Guidi. 

Ela é enterrada no cemitério protestante de Florença. Após a morte da esposa, Browning 

imediatamente corta o cabelo do filho, Pen, muda-lhe as roupas e se prepara para 

retornar para a Inglaterra. Agentes do governo florentino sugerem ao poeta que 

permaneça na cidade, mas Browning insiste em partir. Durante o resto de sua vida a 

poesia browningiana vai gradualmente se tornando mais conhecida (e a poesia da esposa 

menos), e Browning passa a ser uma figura frequente nos eventos sociais londrinos.

Em 1862 Browning publica os poemas póstumos de Elizabeth, com o título de 

Last Poems. No ano seguinte publica seus Poetical Works, de 1863, em que oferece 

uma versão revisada de Sordello, e reorganiza os poemas das 3 primeiras coleções sob 

as categorias Lyrics, Romances e Men and Women. John Woolford (1988) demonstrou a 

coerência da nova organização de Men and Women, com apenas 12 poemas. No mesmo

are the deepest and at times the darkest thoughts of a woman of genius, in grave health, who finds in 
middle life not the death she waits for but the love she never expected.[...] It is simply an irony of literary 
fashion that these poems have landed on the cute shelf’.
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ano ele começa uma amizade profunda com Julia Wedgwood, encontrando-se com ela 

regularmente, numa amizade que será temporariamente interrompida em 1865 devido 

aos rumores de que Julia desejava casar-se com o poeta.

Em 1864, Robert Browning publica Dramatis Personae, obra que foi muito 

bem recebida pelo público e pela crítica, sendo a primeira obra poética de Browning a 

receber uma segunda edição. Dramatis Personae é, ainda hoje, considerado um dos 

pontos altos da carreira do poeta. Em 1866 o pai do poeta falece em Paris, e sua irmã 

Sarianna passa a morar com Browning até a morte dele. Nos anos seguintes Browning 

começa a se tornar cada vez mais famoso e a assumir seu lugar de maior poeta do 

período, ao lado de Tennyson.

1868 é um grande ano para o poeta. O professor John T. Nettleship publica um 

livro de ensaios sobre a poesia de Browning, com uma dedicatória ao poeta, ao mesmo 

tempo em que o escritor publica suas Poetical Works em seis volumes, contendo todos 

os seus livros publicados até então, e no fim do ano publica o primeiro volume da obra 

The Ring and the Book, contendo os três primeiros livros, e o segundo, contendo o 

quarto, quinto e sexto livros. O restante da obra, até o décimo segundo livro, será 

publicado no início de 1869.

The Ring and the Book, a maior das obras do poeta, marca o estabelecimento 

definitivo da posição de Browning nas letras inglesas. A obra foi aclamada pela crítica e 

vendeu muito bem. O poeta envia cópias da obra para Julia Wedgwood, e discute com 

ela sua arte, no que configura a mais longa e mais importante dessas discussões dentro 

da correspondência de Browning, excetuando-se suas cartas para Elizabeth. O poeta 

também recebe o convite para a reitoria da St. Andrew University, que no entanto 

recusa10. Em 1869 ele é apresentado à Rainha Vitória.

Browning conhece Louisa, Lady Ashburton, em 1869, e ela seria, durante anos, 

uma figura polêmica na biografia do poeta. Ele e Lady Ashburton, após uma breve 

amizade, que se rompeu de modo violento, e com grande ressentimento das duas partes, 

após ela ter se oferecido em casamento para o poeta, que prontamente recusou, 

afirmando que seu coração estava enterrado em Florença. Porém Louisa espalhou a 

história de outro modo, dizendo que o poeta, de modo descortês, havia pedido sua mão 

em casamento apenas para o bem do filho, já  que seu coração estava enterrado em

10 Na verdade, nos próximos 20 anos o poeta receberá vários convites similares, rejeitando todos.
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Florença. A versão de Louisa, durante muito tempo, foi a mais popular dentro do estudo 

biográfico do poeta.

Betty Miller (1952, p.250) vai ainda mais longe, afirmando que após essa 

proposta o poeta sofreu de irreparáveis danos em sua saúde mental, ficou 

irrecuperavelmente tomado pelo remorso, e que “to the end of his life, Browning 

reproached himself bitterly for this wanton and irreparable betrayal of a unique 

experience”, vendo reflexos dessa sensação de traição ao espírito de Elizabeth em quase 

toda a obra do poeta posterior (e, anacronicamente, em alguns poemas anteriores 

também) ao evento. Hoje em dia se sabe que essa leitura é insustentável11, mas a 

integridade do poeta foi prejudicada, durante décadas, por esse tipo de crítica perversa.

Para muitos críticos, após The Ring and the Book, Browning torna-se cada vez 

mais popular, ao passo que a sua obra vai se tornando de menor qualidade com o 

decorrer dos anos, pois o poeta supostamente vai abandonando os valores poéticos em 

prol de uma mensagem filosófica12. Mas não é necessário pensar dessa forma: longe de 

Browning abandonar os valores poéticos, a experimentação artística, particularmente 

com framings narrativos e os limites das formas poéticas, é ainda mais evidente na fase 

final da obra do poeta do que durante qualquer outra fase da sua carreira.

As obras de 1871 são um exemplo emblemático da agudeza da experimentação 

artística dentro da obra tardia do escritor. Balaustion's Adventure é um grande exemplo 

de condensação formal, em que diversas formas artísticas (a performance, o drama, o 

comentário, o ensaio, o monólogo e a narrativa) são forçados a se unir na estrutura do 

poema, e Prince Hohenstiel-Schwangau, Saviour o f  Society atinge os extremos das 

formas do monólogo dramático e do monólogo documental, não apenas gerando ficções 

da identidade do falante, como usual do monólogo dramático, mas construindo 

simultaneamente ficções de audiência e de situação dramática.

Em 1872 é publicado Fifine at the Fair, um poema extremamente complexo 

que não apenas foi impopular, mas acabou com uma amizade de anos entre Robert 

Browning e Dante Gabriel Rossetti. D. G. Rossetti tinha certeza de que Fifine at the

11 “For years it was assumed that Browning himself had made the proposal. Through newly discovered 
letters Virginia Surtees proved, almost conclusively, that it was Lady Ashburton who made the overture 
concerning the marriage” (RYALS, 1993, p.267n.3)
12 Exemplo típico dessa visão pode ser vista no comentário de H. B. Charlton (1942, apud: RYALS, 
1975) de que “Now it is universally agreed by critics of all shades of opinion [...] that after The Ring and 
the Book, though his output of verse was vast, the poetic prerrogative was faded before the demands of a 
more formally philosophic purpose”.
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Fair era um ataque de Browning ao seu Jenny, e por mais que os contemporâneos 

tenham assumido que Rossetti tinha simplesmente enlouquecido13, DeVane (1932, in: 

LITZINGER & KNICKERBOCKER, 1965, p.141-166) demonstrou que não era bem 

assim: Rossetti estava correto, pelo menos em parte. Em 1873 o poeta publica o 

romance em verso Red Cotton Night-Cap Country.

Em 1875 são publicados mais dois poemas longos difíceis de classificar, 

Aristophanes' Apology (que inclui uma tradução do Heracles de Euripides, porém não 

tão integrado ao poema como a tradução de Alceste em Balaustion's Adventure) e The 

Inn Album. No ano seguinte o poeta publica a sua primeira coleção de poemas curtos 

desde Dramatis Personae : Pacchiarotto, and How He Worked in Distemper with Other 

Poems. O poema título contém uma série de ataques aos seus críticos, particularmente 

Alfred Austin, que viria a ser o Poeta Laureado em sucessão a Tennyson. Em 1877, 

Browning publica sua versão (que chama de “transcript”) de The Agamemnon o f  

Aeschylus, versão que foi tida por muitos como ilegível, mas que antecipa métodos 

moderníssimos de tradução14. A tradução vem acompanhada de um prefácio em que o 

poeta defende seu método, que contudo não deixa de soar como uma irônica oposição às 

ideias de Matthew Arnold sobre poesia.

A morte repentina de uma amiga do poeta, Annie Egerton Smith, nos Alpes, 

incentiva Browning a escrever novamente em primeira pessoa em La Saisiaz, que 

mistura o formato confessional e o formato do diálogo, como uma espécie de lamento

13 Michael Rossetti diz “[Rossetti] looked into the Book [Fifine at the Fair]; and to the atonishment of 
by-standers, he at once fastened upon some lines at its close ad being intended as an attack on him, or as a 
spiteful reference to something which occured, or might be alleged to have occurred at his house [...]” 
(1895, p.308). DeVane (in: 1932, in: LITZINGER & KNICKERBOCKER, 1965, p. 147) afirma que 
“commentators have, therefore given up the matter up, and have been content to call Rossetti mad”.
14 Aqui há uma grande vacuidade crítica que apoie minha afirmativa, e demonstrá-la detalhadamente 
ocuparia mais espaço que o disponível. No entanto, alguns aspectos da tradução moderna podem ser 
apontadas. O primeiro é tradução como crítica, em que Browning traduziu o Agamemnon com a intenção 
de demonstrar criticamente um argumento, o de que a literatura grega não é adequada como modelo para 
os poetas contemporâneos (ORR, 1891, p.294). O segundo é uma tradução de dificuldades, em que busca 
trazer cada dificuldade textual e obscuridade do original para o texto traduzido, incluindo tradução 
etimológica de epítetos (como fazem Hölderlin e Odorico Mendes), em que “on these sea-produts 
walking” (952) é uma tradução literal do grego, que significa “caminhando nessas roupas de cor roxa”. O 
terceiro ponto é a tendência a ultrapassar os limites da língua, ao fazer uma tradução extremamente literal. 
A macarrônica primeira fala de Cassandra é emblemática: “Kassandra. Otototoi, Gods, Earth, -  Apollon, 
Apollon” (1072); procedimento similar será utilizado pela escritora Anne Carson em sua própria tradução 
do Agamemnon. Apenas dois estudos críticos tem lidado com os aspectos inovadores da tradução do 
Agamemnon, e merecem ser mencionados: Matthew Reynolds (2003) e Annmarie Drury (2015, p. 133
146).
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pela perda da amiga. La Saisiaz é lançado em 1878, junto de um poema cômico, The 

Two Poets o f  Croisic.

As três obras seguintes de Browning compõe uma espécie de “fase idílica” : 

Dramatic Idyls, Dramatic Idyls Second Series e Jocoseria são três coleções de poemas, 

geralmente narrativos e de tamanho médio, feitos em um período em que a vida do 

poeta era tranquila e sua fama era grande, principalmente nos Estados Unidos15. 

Também é esse período o da proliferação das Browning Societies nos países falantes de 

língua inglesa. Sobre essas sociedades, afirmam Kennedy & Hair (2007, p.365)

The emergence of various Browning reading groups and then more formally 

constituted Browning societies was both an indication of the poet’s growing fame 

and a spur to it. The earliest Browning study group was organized in the United 

States in 1877 by Hiram Corson, a professor at Cornell University, and the longest 

continuing Browning Society in the United States (or indeed anywhere)—the Boston 

Browning Society—was founded in 1885; there would be a great many other such 

clubs in the United States, where the popular study of Browning flourished more 

than anywhere else and where Browning’s role in late-nineteenth-century literary 

culture has yet to be examined. By the end of the century there would be hundreds 

of Browning societies and reading groups in the United States, in Canada, in Britain, 

and elsewhere, but the most ambitious of the organizations, and the one which 

attracted the most attention, was the London Browning Society, founded in 1881 by 

Frederick J. Furnivall and Emily Hickey.

A partir da atuação dessas sociedades, multiplicou-se de um lado o número de 

obras publicadas pelo poeta, e, de outro, elas acabaram sendo foram responsáveis pelo 

declínio da popularidade do escritor no início do século XX, devido à abordagem semi- 

hagiográfica da vida browningiana e à leitura quase exclusivamente moral e filosófica 

dos poemas, que afastaram os críticos moldados a partir das novas tendências.

Nos últimos anos de sua vida, Browning publicou Feristah's Fancies, em 1884, 

em que usa um profeta persa epônimo para suas performances verbais, e que foi o maior 

sucesso comercial do escritor; Parleyings with Certain People o f  Importance in Their 

Day, em 1887, sua mais ambiciosa obra desde The Ring and the Book; e Asolando,

15 Como um todo, os três livros “Idílicos” são de menor qualidade que o restante das obras do escritor. 
Contudo todos eles apresentam alguns dos melhores poemas da obra final do autor como Ivàn Ivànovitch 
da primeira série, Clive e Pan and Luna da segunda, e Ixion de Jocoseria. Uma tristeza tais pérolas 
ficarem escondidas em meio à verborragia de livros do poeta que, com alguma justiça, ninguém mais lê.
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publicado no dia de sua morte, e que conclui com graça seu ciclo poético. Browning 

faleceu no dia 12 de dezembro de 1889 em Veneza, foi transferido para a Inglaterra e 

enterrado na Poet's Corner da Abadia de Westminster no dia 31 de dezembro.

2.4 BROWNING E O MUNDO LUSÓFONO

Apesar da importância inconteste de Robert Browning para a literatura inglesa, 

o poeta é quase desconhecido no mundo lusófono. Parte desse desconhecimento pode 

ser explicado pelo detrimento crítico que a poesia vitoriana (como a parnasiana no 

Brasil) tem sofrido desde o advento do modernismo literário, apesar dos esforços de 

críticos recentes em apontar em Browning muitos aspectos da modernidade, e apesar de 

sua influência confessada sobre Pound, que foi muito popular entre os escritores do 

movimento concretista brasileiro. Outra explicação possível tem relação como o fato da 

poesia inglesa do XIX e do XX ser bem menos popular no Brasil que sua contraparte 

americana16, embora a prosa inglesa da época seja até hoje muito traduzida. Há poucas 

traduções, textos e comentários críticos sobre Browning no mundo lusófono, e o 

objetivo dessa seção é investigar o que se tem traduzido e dito sobre o escritor no Brasil 

e em Portugal.

O primeiro poema de Browning publicado em português, junto de uma 

pequena nota biográfica, foi impresso na coleção Biblioteca Internacional de Obras 

Célebres, editada nas primeiras décadas do século XX (provavelmente após 1912) e 

impressa tanto no Brasil como em Portugal. O poema é A Cidade e o Campo (tradução 

de Up at Villa -  Down in the City), publicado sem nome de tradutor. Anos depois, após 

José Luiz Garaldi descobrir traduções de Fernando Pessoa para a coleção, o estudioso 

português Arnaldo Saraiva (1996) atribuirá uma série de traduções (entre elas, a de 

Browning) ao poeta dos heterônimos. Algumas dessas atribuições foram vistas com 

desconfiança por Augusto de Campos (2015, p.1-22), e os argumentos de Arnaldo 

Saraiva não são fortes o bastante para tratarmos essa atribuição como inequívoca, 

embora a crítica moderna concorde que Fernando Pessoa tenha lido o poeta inglês e sido

16 Apenas como comparação, o principal escritor vitoriano, Alfred Tennyson (1809-1892), tem apenas 
um único livro de poemas publicado em portugal (Poemas de 2009, em tradução de Octávio dos Santos) e 
uma série de poemas esparsos em livros e revistas, enquanto Walt Whitman (1819-1892) possui ao menos 
3 traduções integrais de Folhas da Relva, além de várias seletas e poemas esparsos só no Brasil, como 
depreendemos do levantamento feito por Denise Bottmann, disponível em: 
http://naogost.odeplagio.blogspot.com.br/2012/05/walt-whitman-no-brasil.html. acesso em 17/07/2017.

19

http://naogostodeplagio.blogspot.com.br/2012/05/walt-whitman-no-brasil.html


influenciado por ele, e apesar de que o próprio poeta ao menos parece ter rascunhado 

uma tradução de Love Among the Ruins11.

Há ainda duas notas bibliográficas (in: BROWGHTON; NORTHUP; 

PEARSALL, 1970, p.73) que apontam para a tradução de dois poemas browningianos: 

Among the Rocks (de James Lee's Wife) pelo poeta português Luís Cardim em 1928, na 

revista Dyonisos (reeditada no vol. 34 de The Baylor Bulletin, de julho de 1931), e a 

tradução de uma canção de Pippa por A. Bagby em 1933, no vol. 36 de The Baylor 

Bulletin de setembro. Não pude, porém, verificar pessoalmente as traduções, nem sei se 

foram publicadas com alguma nota ou crítica.

Em 1935 sai, em O Jornal, de 14 de abril, uma matéria sobre a família Barrett 

(que trata do casamento entre Elizabeth e Robert) escrita por Maria Nazareth da Silva 

Prado; e em 1937, no Suplemento do Correio da Manhã, de 7 de novembro, sai uma 

curiosa resenha feita por A. Casemiro da Silva da publicação Robert Browning and 

Julia Wedgwood: a Broken Friendship as Revealed in their Letters, de Richard Curle, 

do mesmo ano. Curioso notar que entre as duas datas diversas notas jornalísticas 

aparentemente aleatórias foram escritas ou traduzidas para jornais brasileiros, o que 

talvez se explique pelo lançamento da adaptação cinematográfica de The Barretts o f  

Wimpole Street, de 1934.

Em 1947, o poeta e tradutor A. Herculano de Carvalho publicou seu Musa de 

Quatro Idiomas, em que traduz dois poemas de Browning: Amor numa vida e Vida num 

amor (traduções de Love in a life e Life in a love, respectivamente)18, sem nenhum 

comentário crítico. No ano seguinte, agora no Brasil, Bezerra de Freitas publicará seu 

livro 20 Poetas Ingleses (1948), contendo uma tradução em versos livres intitulada 

Mocidade e Arte (Youth and Art) e um ensaio sobre o escritor. O estudo de Bezerra de 

Freitas apenas trata de noções gerais da biografia do escritor e do monólogo dramático, 

quase sempre baseando-se em consensos da crítica francesa (Taine19, Maurois e Edmund 

Grosse em tradução francesa), e o que se pensava do escritor no século XIX, consensos 

estes que cairam em desuso. Sobre o poema, Bezerra de Freitas sintetiza dizendo que 

“Em Youth and Art (Mocidade e Arte) Robert Browning fixa, à maneira romântica da

17 O que pode ser visto na marginália de Pessoa no poema, em uma de suas edições da poesia 
browningiana. A biblioteca pessoana pode ser conferida na página da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa 
(http://casafernandopessoa.cmlisboa.pty, acesso em 17/07/2017)
18 O escritor reedita essas traduções em 1983 no livro Oiro de vário tempo e lugar.
19 Notar que Browning não é mencionado em Taine, apesar de que o tradutor usa uma citação do crítico 
francês.
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época, esses dois temas” (FREITAS, 1948, p.38), o que me deixa em dúvida se o 

tradutor realmente leu o poema além de seu título, que (resumindo seu conteúdo) trata 

do fracasso, ou, como diz DeVane, “the lives of the lovers are ruined because of their 

failure to follow the prompting of their hearts” (1955, p.305), e não da juventude e da 

arte propriamente ditas.

O próximo tradutor de Browning seria o poeta concretista Décio Pignatari, que 

em 1950 (in: PIGNATARI, 2004) traduziu o poema O amor entre as ruínas (Love 

among the ruins), e anos depois publicaria mais duas traduções do poeta: um fragmento 

de Sordello (2006), publicado como apêndice ao livro ABC da literatura, de Pound, 

publicado pela primeira vez em 1995 e editado com frequência desde então, e o poema 

Minha última duquesa (2007, traduzindo M y last duchess), publicado pela primeira vez 

em 1996 com uma nota biográfica eivada de erros20.

Paulo Vizioli e Péricles Eugênio da Silva Ramos traduzem em 1970, em 

antologia intitulada Poetas de Inglaterra, mais alguns poemas de Browning. Péricles 

Eugênio traduz Pensando na Pátria, quando no exterior (Home Thoughts, from  

Abroad), Paulo Vizioli traduz duas canções de Pippa Passes, e os dois tradutores 

produzem juntos uma versão de Minha última duquesa (My Last Duchess).

Será um português, João Almeida Flor, o primeiro importante crítico e tradutor 

importante de Browning da lusofonia. Em 1976 ele publicou sua tese de doutorado 

intitulada O Poeta, a Verdade e as Máscaras: Leitura de Robert Browning (apud: 

GUIMARÃES, 2012, p.68-69), e em 1980 publicou a primeira, e até hoje única, 

antologia de poemas de Browning, intitulada Monólogos Dramáticos por Robert 

Browning21. Em seu prefácio (in: BROWNING, 1980), João Almeida Flor aponta pela 

primeira vez as possíveis semelhanças entre Browning e Fernando Pessoa, e um 

resenhista (Luís de Sousa Rebelo, apud: GUIMARÃES, 2012, p.69) vai apontar que a 

seleção dos poemas traduzidos mantém um tácito diálogo com Pessoa, além de procurar 

corroborar o posicionamento comparativo do tradutor.

20 Notar que as informações que Décio Pignatari traz sobre Browning ao fim do volume são as mesmas 
afirmações absurdas de Borges em seu Curso de Literatura Inglesa, de modo que a fonte de Pignatari é 
claramente Borges ao afirmar, por exemplo, que Robert Browning conheceu a poesia de Elizabeth Barrett 
pelo volume Sonnets from Portuguese, que na verdade foi escrita durante o cortejo entre os poetas.
21 Ao todo, 12 poemas e seus respectivos originais: O amante de Porfíria (Porphyria's Lover), A minha 
última duquesa (My last duchess), Pictor Ignotus, O bispo encomenda o seu túmulo na igreja de Santa 
Praxedes (The bishop orders his tomb at Saint Praxed’s Church), Confessionário (The Confessional), 
Evelyn Hope, Mulher Fácil (A light woman), Uma tocata de Galuppi (A toccata o f  Galuppi's), A nossa 
última cavalgada (The last ride together), Na opinião de um contemporâneo (How it strikes a 
contemporary), Na Campagna a dois (Two in the Campagna), Prospice.
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Em 1988, outro expoente do concretismo, José Lino Grünewald, traduz dois 

pequenos poemas de Robert Browning em seu livro Grandes Poetas da Língua Inglesa 

do Século XIX: Lembranças Longe da Pátria e Encontro à Noite (Home-thoughts, from  

Abroad e Meeting at night). José Lino parece não ter compreendido muito bem a 

metáfora com o canto do tordo em Home-thoughts, nem o último verso do poema. Em 

1989, Paulo Vizioli publica um artigo n ’O Estado de São Paulo, de 9 de dezembro, em 

que apresenta o autor (reclamando do pouco que se conhece do poeta inglês no país), 

tece comentários (nem sempre pertinentes) sobre sua vida e obra22 e apresenta uma 

tradução e análise bem competentes de Solilóquio do Claustro Espanhol (Soliloquy o f  

the Spanish Cloister); Vizioli também nota que o pouco que se traduzira até então de 

Robert Browning23 (incluindo suas próprias traduções junto com Péricles Eugênio) não 

era característico do poeta.

Paula Guimarães (2012) ainda cita dois trabalhos do estudioso americano 

George Monteiro, da Brown University, publicados em português, que tratam em maior 

detalhe a relação entre Browning e Fernando Pessoa, um em 1991 e outro em 2000. Em 

1993, Alípio Correia de Franca Neto publicou sua tradução de O Flautista de Manto 

Malhado de Hamelin (The p ied  piper o f  Hamelin), reeditada em 2009, seguida de um 

comentário sobre a vida e obra do poeta inglês pelo professor John Milton. Em 2007, 

Fabiano Moraes traduz Childe Roland à Torre Negra Chegou ÇChilde Roland to the 

Dark Tower Came') como apêndice ao último volume da saga A Torre Negra, de 

Stephen King, e no mesmo ano o linguista Marcos Bagno publicou sua própria tradução 

do Flautista de Hamelin (The p ied  piper o f  Hamelin) ilustrado por Antonella Toffolo e 

com um guia de leitura para o professor, feito por Chantal Castelli, tradução que não 

consegui adquirir.

A próxima geração de tradutores e comentadores lusófonos aparece com a 

popularização da internet, geralmente por meio de blogs. Temos nos anos de 2010 a 

tradução deO Patriota: uma velha história (The Patriot), assinada por Cunha e Silva

22 Do ponto de vista biográfico, Vizioli afirma que a de que George Barrett não permitia o casamento da 
filha porque ela era “necessitada de cuidados” (ele proibia o casamento de todos os filhos, por isso a da 
necessidade de cuidados como razão é ilógico), de que eles fugiram para Asolo (na verdade Florença) e 
de que a "única educação formal que [Browning] recebeu não durou mais que poucos meses" (de fato ele 
teve educação formal curta, mas além dos meses universitários ele frequentou outras escolas na infância e 
juventude durante alguns anos). Criticamente, Vizioli toma a perspectiva datada de que a obra inicial e 
tardia do poeta não tem valor.
23 Paulo Vizioli, contudo, não parece ter notícia do livro de João Almeida Flor, que apresenta o 
Browning dos monólogos dramáticos.
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Filho, em verso livre. Em 2012 temos três traduções com comentários críticos: O 

Amante de Porfíria (Porphiria's Lover) traduzida por Adriano Scandolara e O Flautista 

de Hamelin (The p ied  piper o f  Hamelin) por Ana Maria Chaves e Valdir Dala Marta 

(com data de 2013, mas publicado em 2012). Em 2014, Matheus de Souza publica uma 

tradução e comentário sobre O Amor entre Ruínas (Love among the ruins), em que 

analisa sua própria tradução ao lado da de Pignatari.

Entre os críticos, em 2011, Jane Maria Bastos Ewerton apresenta em Portugal a 

dissertação de mestrado 'The less Shakespeare he '1A: revelações da mente masculina 

sobre poder e género na poesia dramática de Robert Browning, obra crítica de caráter 

nitidamente feminista, o que não é uma abordagem crítica usual aplicada à obra de 

Browning25. No ano seguinte, Paula Alexandra Guimarães (2012) publica uma nota 

sobre Browning em Portugal, em que apresenta os poucos trabalhos que foram feitos 

sobre o poeta inglês.

O panorama de traduções e estudos críticos sobre Browning no Brasil e em 

Portugal nos mostra como o poeta é pouco lido e estudado no mundo lusófono. Dos 

mais de trinta livros que escreveu, exceto pela tradução do fragmento de Sordello (de 

que tratarei adiante), todas as traduções que temos limitam-se a quatro livros Dramatic 

Lyrics (1842), Dramatic Romances and Lyrics (1845), Men and Women (1855) e 

Dramatis Personae (1864), e parte significativa dessas traduções são a tradução de um 

mesmo poema: The Pied Piper o f  Hamelin, de Dramatic Lyrics. Mesmo tratando-se da 

exceção, o fragmento de Sordello, não se pode dizer que fora uma escolha do tradutor 

brasileiro: o fragmento traduzido é o mesmo que Pound cita no corpo de seu ABC da 

Literatura. Fica ausente, portanto, o restante da obra do escritor em traduções 

portuguesas.

O estudo de Jane Maria Bastos Ewerton (2011), por outro lado, tem um 

posicionamento muito definido (feminista), e trata apenas dos monólogos dramáticos 

em que a persona é um homem exercendo, demonstrando ou consolidando seu poder 

sobre a mulher, e não são interessantes para sua análise todos os outros monólogos em 

que há outros tipos de relação entre homens e mulheres. Embora Ewerton afirme que

24 Verso extraído do poema “House”, de 1876.
25 Stephan Hawlin (2001) aponta que a crítica feminista tem se focado muito mais em Elizabeth Barrett 
que em Browning, e quando volta-se para as obras do escritor costuma estudar um número relativamente 
pequeno de poemas em relação ao corpus da obra do autor. John Woolford e Daniel Karlin afirmam que 
“The one book-length feminist study (Brady 1988) is weakened by an inattention to historical context” 
(1996, p.243n).
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sua análise se dará “através de poemas seleccionados de várias coleções publicadas ao 

longo da carreira do poeta” (2012, p.iv), na verdade ela trata apenas dos poemas nos 

quatro livros citados e dos monólogos de Guido de The Ring and the Book (1868-69), 

prioritariamente de Men and Women (1855), exceto por uma análise do poema A 

Forgiveness, de Pacchiarotto and How He worked in Distemper (1876). A 

pesquisadora, no entanto, trata muito brevemente da obra inicial do poeta, embora não 

trate criticamente dessa poesia, vendo em Pauline um poema completamente subjetivo, 

de modo que, para,a estudiosa, o poema, dentro da obra de Browning, “é uma única, 

espantosa e involuntária autorevelação [sic] através do seu falante” (2012, p.59). 

Nenhum estudo crítico maior é feito a respeito da obra anterior e a obra posterior mal é 

mencionada. Acredito que seria muito produtiva a análise, segundo os critérios da 

estudiosa de análise dos monologistas masculinos, dos poemas maiores da fase tardia do 

poeta, como Fifine at the Fair (1872), em que o adúltero é o homem, ou The Inn Album 

(1875), que estão entre as obras menos estudadas do escritor e ainda não foram tocadas 

pela crítica feminista.

Também podemos mencionar brevemente um estudo que cita Browning de 

passagem: o estudo de Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho para as adaptações 

cinematográficas de The Browning Version, de Rattingan26. Apesar da menção à obra 

The Agamemnon o f  Aeschylos (1877), de Browning, a pesquisadora não a cita, não faz 

referências à tradução de Browning ou a suas possíveis relações com a peça, que a traz 

em seu título, não dá qualquer demonstração de ter lido o poeta e erra em dados 

biográficos básicos (The Ring and The Book não foi dedicado a Elizabeth Barrett, por 

exemplo27) e é ao menos ligeiramente tendenciosa ao afirmar que o pai de Elizabeth era 

“ciumento e dominador que a proibira de se casar” (p.164) ignorando que ele proibira 

todos os filhos de se casarem, inclusive os homens, e ao menos de acordo com os 

principais biógrafos dos dois poetas e as cartas tal atitude não é decorrente de ciúmes28.

Um outro estudo pequeno mas relevante publicado em português são os 

parágrafos que Carpeaux dedicou a Browning em sua monumental História da

26 COELHO, M. C. M. N.. Agamêmnon nas terras da rainha: as versões de Browning, Rattigan, Asquith 
e Figgis. Aletria (UFMG), v. 19, p. 163-176, 2009.
27 A estudiosa afirma: “Ao voltar para Inglaterra, Robert Browning publicou várias obras, entre as quais 
The Ring and the Book (1869), hino de 21.000 versos dedicados a Elizabeth” (p.165)
28 Cf. MARKUS, Julia (1996), para uma interessante explicação envolvendo questões raciais. Em geral, 
se pensa que o sr. Barrett era apenas um homem extremamente controlador e conservador em relação às 
coisas familiares.
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Literatura Ocidental (CARPEAUX, 2008, p.1871-1875). Apesar de o crítico estudar o 

poeta completamente fora do período vitoriano, e no contexto do realismo francês, que 

lhe é posterior, a apreciação geral do poeta é bastante competente, quando Carpeaux não 

comete o erro elementar de atribuir as frases dos personagens ao poeta29. Ao menos um 

leitor brasileiro que tenha a História da Literatura Ocidental como guia para a literatura 

inglesa, terá uma visão bem favorável, embora historicamente imprecisa, de Robert 

Browning do que da maioria de seus pares vitorianos.

Em decorrência do presente trabalho não ser uma bibliografia exaustiva da 

browningiana lusófona, não menciono as diversas passagens ou referências ao poeta em 

volumes sobre a literatura inglesa ou estudos/ensaios traduzidos para o português, como 

os de Harold Bloom. Apesar do impacto da obra do poeta no mundo anglófono, exceto 

por Fernando Pessoa, não há muita evidência inequívoca de influência significativa e 

direta de Browning sobre poetas e escritores brasileiros ou portugueses30. Digno de nota 

talvez é o poema em cordel O Flautista Misterioso e os Ratos de Hamelin, de Bráulio 

Tavares, que, embora não seja uma tradução da versão de Browning, demonstra

29 O que faz ao menos duas vezes, atribuindo os versos “Open my heart and you will see/Graved inside 
of it: ‘Italy’” como “provas” de que Browning preferia a Itália à Inglaterra (p.1872) e os versos “God’s in 
His heaven -/A ll’s right with the world!” como “provas” do otimismo do poeta (p.1873).
30 O poema “Prospice”, em tradução de João Almeida Flor, é citado no livro A Outra Morte de Haroldo 
Maranhão de Nilson Oliveira, em que o autor põe as palavra de Browning na boca de outro escritor 
(Dalcídio Jurandir), embora não haja evidências de qualquer influência browningiana no restante da obra 
do prosador. Na obra inicial do poeta Max Martins, particularmente nos livros H'era (1971) e Anti- 
Retrato (1960) pode-se notar muitos maneirismos que aparentam ser derivados de Browning, além de 
dois casos incomuns, na língua portuguesa ao menos, de monólogos dramáticos “puros” em H'era (A 
Casa e O Mal-amado) e vários poemas que se assemelham à forma em Anti-Retrato (O Estranho, Max, 
magro poeta, No penúltimo dia do ano de 1956 entre outros), contudo não dá para garantir se Max foi 
apresentado ao poeta inglês pelo escritor americano Robert Stock ou adquiriu esses maneirirsmos e forma 
imitando o próprio Stock, este sim um browningiano confesso. Uma hipótese ainda mais interessante 
surge no já  truísmo crítico de chamar o poeta maranhense Sousândrade de precussor da poética 
poundiana. Apesar do óbvio absurdo histórico em chamar Sousândrade de precussor do modernismo, me 
parece bastante razoável pensar que o escritor brasileiro pode ter sofrido significativa influência de 
Browning e Tennyson durante o período em que viveu na Inglaterra e nos Estados Unidos, estes sim 
legítimos precussores da poética de Pound e Eliot, e a semelhança textual entre a crítica moderna de 
Sousândrade e a crítica browningiana do fim do século XIX e início do XX é surpreendente, bastando-se 
tomar, por exemplo, a crítica de José Guilherme Merquior ao Guesa constante em De Anchieta a 
Euclides, de 1996, em que os mesmos comentários negativos (veículo verbal inadequado, falta de 
aprofundamento psicológico desejado, descuido com a forma e por aí vai) pipocam aqui e ali no ensaio de 
Henry James, de 1876, sobre The Inn Album, reimpresso em Litzinger & Smalley (2005, p.441-442). Um 
estudo dessa provavel influência, contudo, não apenas envolveria muito trabalho como não parece ser 
muito interessante para os críticos de Sousândrade, para quem a tese de um poeta que é um “terremoto 
clandestino” e um “precussor das vanguardas do século XX” é muito mais agradável que a de um poeta 
profundamente influenciado por escritores “vitorianos”, de modo que não conheço nenhum trabalho feito 
nesse sentido.
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algumas afinidades textuais e em matéria de descrição com The Pied Piper o f  Hamelin 

do poeta inglês, embora também aparente dialogar com a versão dos Irmãos Grimm.
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3. A POÉTICA E RECEPÇÃO CRÍTICA DE ROBERT BROWNING

Robert Browning não é um poeta fácil de ler, comentar e traduzir. Seja por conta de sua 

sintaxe própria, seja pela amplitude de suas leituras, sua construção grotesca, a grande variedade de 

formas e um léxico que é quase o dobro do léxico shakespeareano1, que por sua vez já  é famoso 

pelo número de palavras que utiliza em sua poesia. Apesar dessa dificuldade, ou especificamente 

em decorrência dela, Browning é um dos mais estudados e comentados poetas da Inglaterra, o que 

pode ser facilmente observado nas amplas bibliografias dedicadas ao poeta (vide Referências) e em 

The Browning's: A Research Guide (2001-2014). Muitos livros, dissertações e comentários foram 

feitos sobre a obra do poeta, e não há um único verso seu que não tenha sido comentado ao menos 

uma vez por um de seus devotos críticos, que recorrentemente lamentam que Browning não seja um 

poeta popular, bem como lamentam que o estudo do poeta ainda não esteja suficientemente maduro.

John Pettigrew, que concluiu a primeira edição crítica completamente anotada da poesia de 

Browning2 nos dá um bom resumo das dificuldades que o crítico tem ao lidar com o poeta:

The ideal Browning annotator needs -  besides sympathy -  to be thoroughly at home with music, 

art, and seven or eight languages and literatures, to know the Bible and the plays of Euripides and 

Aristophanes (and Victorian scolarship on them) by heart, to be intimately familiar -  for a start -  

with Keats and Shelley and Donne and Milton and Homer and Anacreon and Alciphron and 

Herodotus and Thucydides and Horace and Shakespeare and Wanley and Quarles and the 

Illustrated London News and Johnson's Dictionary and the fifty-odd -  very odd -  volumes of the 

Biographie Universelle. He needs to possess and outstanding knowledge of Italian topography and 

art and the more obscure recesses of Italian history, and to have read all those strange books wich, 

one comes to believe, have in their long history only one reader -  Robert Browning. Being 

therefore disqualified hopelessly in every essential respect from annotating Browning, one falls 

back on others' work and is able to steal much and verify it (the process often involving 

discrimination between quite irreconciliable scholarly 'facts'). (BROWNING, 1993, p.xix)

Como virtualmente nenhum dos comentadores do poeta, entre os quais me incluo, tem o 

conjunto total das habilidades e conhecimentos necessários para comentar a obra de Browning, 

temos todos de nos voltar para o grande oceano que é a sua fortuna crítica, e pesar individualmente 

as anotações de todos os pesquisadores que nos precedem.

A tarefa de analisar a própria fortuna crítica do poeta não é mais simples ou menos ingrata 

que analisarmos a sua poesia por conta própria: apesar da dimensão da fortuna crítica da obra

1 É frequente a informação de que o léxico de Shakespeare gira em torno de 27.000 palavras. A Concordance to the
poems o f  Robert Browning registra 40.000 palavras, incluindo os poemas e os dramas, mas não os ensaios e cartas.
2 Ignorando as peças teatrais, a tradução de Agamemnon e o The Ring and The Book, este último por ter sido editado e 
comentado por Richard D. Altick para a mesma editora.
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browningiana, parte significativa dessas obras não é confiável. Os primeiros Handbooks sobre o 

poeta (ORR, 1892; COOKE, 1896; BERDOE, 1897), apesar de apresentarem ocasionalmente 

informações valiosas, estão cheios de erros e interpretações absurdas, que os críticos posteriores 

tiveram trabalho para corrigir. Apesar de ainda ser muito valiosa, A Bibliography de Thomas J. 

Wise (1897) está cheia de invenções e falsificações feitas pelo autor. Kenneth L. Knickerbocker é 

bastante sagaz ao notar que “more than half the critics who have something to say about Prince 

Hohenstiel-Schwangau do not know how that poem ends” (in: LITZINGER &

KNICKERBOCKER, 1965, p.267). Também é triste que a biografia mais popular do poeta, a de 

Betty Miller (1952), preocupe-se mais com interpretações freudianas sem base que com fatos e 

documentos referentes ao poeta.

Não é, contudo, com a pior crítica que o estudioso de Browning possui mais trabalho em 

verificar os “scholarly 'facts'” . Mesmo os mais cuidadosos e brilhantes críticos têm muitas falhas 

que são árduas de corrigir. O Handbook de DeVane (1955) ainda é o melhor guia geral sobre o 

poeta, e fundamental para qualquer estudioso de Browning, porém é muito falho em questões 

textuais e muitos de seus posicionamentos críticos e interpretações estão ultrapassados. Richard D. 

Altick, em suas notas para a edição de The Ring and the Book (BROWNING, 1971), embora acerte 

o ano de pontificado do papa, toma muito literalmente “Stephen, Pope and seventh of the name,” 

(R&B, bk.x, 32) chamando-o de Estêvão VII, sendo Estêvão VI3 a numeração correta. Roma A. 

King, Jr. (in: BROWNING, 1969-2012) em nota a Sordello afirma que “angelot” é um instrumento 

similar a uma flauta4, enquanto os demais críticos afirmam ser um instrumento similar a um alaúde, 

definição que também aparece no Dictionary o f  Early English (SHIPLEY, 2014). John Pettigrew e 

Thomas Collins (in: BROWNING, 1993) não só fazem uma mistura entre “intervalo” e “acorde” 

em A Toccata o f  Galuppi's como tentam diminuir a estranheza das “sixths diminished” (sextas 

diminutas) supondo que Browning queria dizer “sexta menor”, que são diferentes coisas. Para além 

dos erros, muitos dos melhores estudos críticos sobre os “empréstimos” browningianos da Bíblia 

(MACHEN, 1903; e nas notas presentes em BROWNING, 1971; 1981; 1993; 2010), de fontes 

rabínicas (BERLIN-LIEBERMAN, 1934) e dos “clássicos” (HOOD, 1922), assim como os estudos 

das fontes de obras individuais, mostram-se frequentemente incompletos5.

Apesar de muitos estudos sobre o poeta, muita coisa ainda precisa ser explorada pelos 

críticos. Muitos críticos já  estudaram e interpretam a relação entre Browning e o Higher Criticism 

de Renam e Strauss (SHAFFER, 1972; entre outros estudos), porém nenhum estudioso, até onde eu

3 Notar que aqui não há erro de Browning. Inocêncio XII, em The Ring and the Book, está considerando o Papa Eleito 
Estêvão, que não faz parte da contagem oficial dos papas atualmente por ter falecido antes de assumir o papado. De 
modo que Estêvão VI é “o sétimo com o nome”.
4 Essa confusão pode ter sido causada por um erro tipográfico: “flute/lute”.
5 Ian Jack (1981) nota algumas ausências em Hood (1922), que é o mais completo desses trabalhos, por exemplo.
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saiba, procurou estudar as influências do movimento secular contemporâneo inglês sobre alguns 

poemas6. Também não possuímos nenhum estudo sobre as fontes patrísticas e medievais (latinas) 

utilizadas na composição dos poemas7.

O presente capítulo tentará fazer um apanhado geral das características da poesia de 

Browning, bem como das afirmações críticas sobre essas características. Abordarei a tão falada 

“obscuridade” do poeta na primeira seção. Na segunda seção, falarei das diversas formas que o 

poeta usa em sua vasta produção poética, com destaque para o monólogo dramático e a 

problematização do gênero. Na terceira seção tratarei da ampla variedade de estruturas poéticas 

utilizadas pelo escritor inglês. Na última seção serão apresentados os principais materiais 

secundários ainda válidos para o estudo de Browning, abordando a reputação do poeta e a variação 

na abordagem de seus poemas desde sua vida até os dias de hoje.

3.1 A Obscuridade Browningiana

A obscuridade, em sua acepção retórica, é uma das características que mais têm sido 

apontadas na poesia de Robert Browning, e mais debatidas pela crítica ao autor -  se não a mais 

apontada e debatida -  desde a publicação de Sordello, em 1840, até hoje. Embora já  em Paracelsus, 

de 1835, a obscuridade tenha sido apontada, ela era tomada como um pequeno deslize, não como 

característica fundamental (LITZINGER & SMALLEY, 2005, p.38,40). Para compreendermos a 

recepção crítica da obra do autor, temos de analisar como a obscuridade vem sendo debatida como 

característica marcante. A obscuridade, no presente capítulo, é tomada em sua acepção retórica: a 

dificuldade de se apreender o sentido do que está escrito.

Quase duzentos anos de crítica ao poeta não poderiam lidar com esse problema sempre do 

mesmo modo. Há três momentos distintos na crítica browningiana: no primeiro a obscuridade é um

6 Fears and Scruples, de Pacchiarotto (1876) parece muito mais uma resposta aos secularistas ingleses (e o uso que 
eles fizeram de Renan e Strauss) que ao Higher Criticism propriamente dito. Na minha opinião, a alegação do 
“oponente” no poema (He, he only, claims this, that, the other/Action -  claimed by men, a multitude?) parece muito 
mais a alegação de Charles Bradlaugh de que “outside these [the Gospels] it cannot be pretended that there is any 
reliable narrative of his [Jesus] life” (1860) que qualquer alegação propriamente feita pelos críticos da nova escola. 
Embora os “experts” citados no poema sejam os críticos, o “oponente” é alguém que invoca tais especialistas, não os 
próprios, ou seja, os secularistas. Clyde de L. Ryals (1993) é um dos poucos autores que chamam atenção para os 
movimentos ingleses em direção ao Higher Criticism, porém aponta para os membros das igrejas, como os autores de 
Essays and Reviews, de 1860, e o bispo J. M. Colenso, e não para os membros de movimentos secularistas, que 
ganhavam destaque na vida política e literária da Inglaterra a partir da década de 60.
7 Não há dúvidas que Browning possuía muita leitura a esse respeito. Sua esposa era admiradora da obra de Gregório 
Naziazeno, João Damasceno e outros poetas gregos (em 1842 ela publicou um estudo dos poetas cristãos gregos, que o 
poeta editou em 1863), e é improvável que o marido não os tenha lido. Além do mais, em suas cartas, Browning 
demonstra conhecer Orígenes (2198, [6 February 1846]), Nono (2274, [26 March 1846]) e a obra Christus Patiens 
(2006, [21 August 1845]). O nome “confissão” para Pauline pode derivar das “Confissões” de Santo Agostinho. Em A 
Death in the Desert, os críticos tendem a indicar que o verso 652 (Seeing that I tomorrow fight the beasts,) faz 
referência a 1 Coríntios 15:32, porém duas cartas de Santo Inácio (aos Trálios e Efésios) são atribuições textualmente (e 
contextualmente) mais apropriadas como fontes para o verso. O estudo das fontes patrísticas em Browning ainda é um 
campo muito vasto e inexplorado pela crítica.
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defeito marcante, apontado pelos detratores e refutado ou diminuído pelos defensores do poeta; no 

segundo momento a obscuridade é mera característica de estilo, não sendo passível de julgamentos 

de valor, e nesse momento há a consciência do quão exagerada é a acusação de ininteligibilidade da 

poesia do autor; no terceiro momento a obscuridade passa a ser uma coisa positiva e desejável pelos 

críticos, e característica da “modernidade” do poeta. Não apenas o juízo de valor muda no decorrer 

do tempo, mas a “obscuridade” passa a ter finalidades críticas diversas.

A reputação de Robert Browning como poeta obscuro se inicia em 1840, com a publicação 

de Sordello8. A primeira crítica feita ao livro, anônima, foi escrita ainda no mês de lançamento, e 

era apenas uma nota que dizia

What this poem may be in its extent we are unable to say, for we cannot read it. Whatever may be 

the poetical spirit of Mr. Browning, it is so overlaid in Sordello by digression, affectation, 

obscurity, and all the faults that spring, it would seem, from crudity of plan and a self opinion 

which will neither cull thoughts nor revise composition, that the reader—at least a reader of our 

stamp—turns away. (in: LITZINGER & SMALLEY, 2005)

A obra não só é importante por causa do volume de crítica que lhe atribui o extremo da 

obscuridade, mas também por ter sido sempre citada pelos críticos das obras posteriores, de modo 

mais ou menos variado. George Henry Lewes, ao tecer críticas ácidas a Bells and Pomegranades, 

em 1847, retomará as críticas à falta de musicalidade e obscuridade das peças, sempre lembrando 

Sordello, e dizendo que, se os “defeitos” da nova obra não são tão evidentes quanto naquela, 

também não desaparecem de todo. Mesmo quem elogiará as novas obras do autor, muitas vezes terá 

de retomar a obra anterior. Críticos como John Foster elogiarão Dramatic Lyrics, lembrando que 

essa obra não é como Sordello, e Joseph Arnould, em carta, louvará as peças do autor e deplorará a 

obscuridade da obra anterior (in: LITZINGER & SMALLEY, 2005). Apesar do profundo insucesso 

crítico da obra, ela ironicamente acabou sendo uma obra muito lida e comentada. Chesterton 

comentará que a recepção de Sordello foi “a reception of a kind probably unknown in the rest of 

literary history” (1919, p, 34), e que havia

authors whom it was fashionable to boast of admiring and authors whom it was fashionable to 

boast of despising; but with Sordello enters into literary history the Browning of popular badinage, 

the author whom it is fashionable to boast of not understanding (1919, p. 35).

8 Antes de Sordello, foram publicados Pauline (em 1833, anônimo), Paracelsus (1835) e encenada a peça Strafford 
(1837), todas relativamente bem aceitas (embora de limitado alcance) pela crítica. Apenas Strafford recebeu as 
acusações de ininteligibilidade e obscuridade, em resenha anônima de 1837 (in: LITZINGER & SMALLEY, 2005), 
mas ainda assim como um pequeno defeito de escritor dramático iniciante que não comprometia a força da peça como 
um todo.
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Foi também com Sordello que começaram a surgir os primeiros grandes admiradores do 

poeta. Nesse ambiente crítico, em que a obscuridade e tantos outros adjetivos negativos estavam 

ligados à recepção crítica do autor, surgiram também os primeiros apologistas, que, para defender o 

escritor, lhe negavam a obscuridade. O primeiro deles fora Richard Horne (in: BLOOM, 2008, 

p.78- 80), que afirmava a injustiça das críticas ao poeta; Horne não negava as dificuldades de 

Sordello, mas não considerava a obra ilegível e obscura, mas um grande quebra-cabeça da mente, 

um “hieróglifo moderno”, uma obra que deve ser decifrada, e que contém a mais elevada poesia. 

Uma resenha anônima de 1845 (in: LITZINGER & SMALLEY, 2005, p.121) não nega os 

“defeitos” de Browning (novamente a obscuridade e a falta de ouvido musical), mas atribui esses 

defeitos à escrita descuidada do autor, dizendo que eles não são tão grandes como se costuma 

afirmar, nem anulam o gênio do escritor. Swinburne, cuja apreciação de Browning flutuava com o 

tempo, em 1875 (in: LITZINGER & SMALLEY, 2005, p.414-419) defenderá o poeta das 

acusações de obscuridade; para Swinburne tais acusações eram fruto de uma crítica perversa: a 

obscuridade é fruto natural de confusas ideias, de um débil ou de um vigoroso mas caótico intelecto, 

o que não poderia, segundo o crítico, ser aplicado a Robert Browning, por isso as dificuldades não 

estão relacionadas a uma possível obscuridade, mas ao grau de profundidade do próprio 

pensamento, que é difícil.

O último dessa geração de apologistas é Pound, que ao tratar da obscuridade ainda seguia 

os limites e preceitos da crítica anterior. No ABC da literatura, de 1934, Pound irá, com sua típica 

acidez retórica, dizer que “Débeis mentais da época vitoriana proclamaram que este poema 

[Sordello] era obscuro e os predecessores de Z, Y, X, Q, N e companhia costumavam vangloriar-se 

sorridentes, sob o peso da cangalha: 'Apenas dois versos de Sordello são inteligíveis'9” (POUND, 

2006, p.150). Pound chega até a afirmar que a narrativa é extremamente límpida e clara, bastando- 

se ler a poesia de modo correto. Embora Pound tenha sido um dos mais profundos admiradores do 

poeta e de sua obra, ao criticar a tradução que Browning fizera do Agamemnon de Ésquilo10 ele 

retoma os mesmos adjetivos usados pelos críticos: obscuro, grotesco, não-poético e incrivelmente

9 Curioso Pound omitir o nome de quem disse essa frase: Alfred Tennyson. E Tennyson completa: “e ambos [os versos] 
são mentira”, referindo-se ao primeiro e último verso do poema.
10 Diferente de outras obras, a tradução do Agamemnon parece ser a obra mais detestada escrita pelo autor. Nem 
mesmo seus maiores admiradores, como Swinburne e Pound, apreciavam a obra, e todos criticavam a “monstruosidade” 
que o escritor fizera a Ésquilo, “acabando” com a obra. Muito curiosamente, mesmo essa obra teve um inusitado 
defensor em Frederick Apthorp Paley, notório classicista, que negava todos os outros vereditos críticos e não só tinha 
essa tradução como a mais fiel, como também a mais poética, sem ter qualquer obscuridade que não esteja presente no 
original. Curiosamente Paley e Pound chegam a tecer julgamentos opostos do mesmo verso, tanto em matéria de 
compreensão como de clareza. Apesar de tudo, Paley parece não ser leitor do poeta, chegando a afirmar que o escritor 
nega completamente suas características chegando a ser cru e áspero quando o grego assim exige; crueza e aspereza são 
das características mais notáveis da poesia de Browning. Também devemos lembrar que Browning usa o texto e a 
tradução de Paley como base para seu Agamemnon, e que as similaridades entre os dois podem justificar a simpatia.
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não-inglês (POUND, 1920, p.346-350). Para Pound, as obscuridades provenientes da sintaxe do 

Agamemnon são imperdoáveis (POUND, 1920, p.349).

Os críticos e admiradores de Robert Browning, com o tempo, passaram a não mais dar 

tanta importância à questão da obscuridade, ou, quando preocupavam-se, não a tomavam como 

defeito ou qualidade que tivesse qualquer impacto sobre o valor da obra. Os críticos desse período 

passaram a ser mais autoconscientes, no sentido de perceber que as acusações de obscuridade (e as 

condenações a tal característica) em relação ao poeta eram exageradas. As resenhas aos últimos 

livros do poeta (cf LITZINGER & SMALLEY, 2005) já  apresentam a constatação da obscuridade 

sem que tal característica seja considerada positiva ou negativa. O autor de The Editor's Diary, para 

The North American Review (1907, p.335), ao tratar das últimas peças de Shakespeare chega à 

conclusão de que são muito mais obscuras que os poemas de Browning, a quem estaria na moda 

atribuir tal característica, e o único impacto desse fator, segundo ele, é que a obscuridade torna uma 

obra e um escritor impopulares. Em 1905, Paul Elmer More escreve um artigo em que tenta analisar 

exatamente a questão da popularidade do poeta, já  que obscuridade e popularidade não estão 

comumente juntas (in: LITZINGER & KNICKERBOCKER,1965, p.102-119), não mais tomando a 

“obscuridade” como razão para criticar o poeta -  já  que apenas ela deveria torná-lo impopular -  

mas criticando suas ideias e duvidando que o poeta será tão lido e comentado na posteridade.

Uma resenha, para The North American Review (FIGGIS, 1912), em comemoração ao 

centenário do poeta, responde a dúvida de More. Ali se afirma que Browning é obscuro, mas não 

mais que Shakespeare, e que fora Sordello não saiu da pena do autor nada que seja mais difícil que 

Milton; o resenhista explica que esse julgamento negativo do poeta por conta da obscuridade é 

muitas vezes exagerado, e evoca a efemeridade do discurso crítico que nega o valor desses poetas 

“obscuros” em prol de escritores mais “claros”, ficando o inverso para a posteridade:

we imagine Shakespeare as overtopping handsomely the age which he with his sovereing shares in 

naming; and we trick his contemporaries out in our thought. It is our thought, however, not theirs. 

It was not for his greatness Shakespeare was praised by his own age, not for the amazing and 

mingled omniscience and exaltation of him, but for is sugary sweetness, his fertility of invention, 

if not, indeed, his graciousness of person. A careful reading of the literature of the time makes it 

tolerably clear that to the men of their day it was Ben Jonson and not Shakespeare that overtopped 

his time. The echo of this can be heard quite clearly in Milton. So, too, when Blake sang, it was 

Crabbe and not he whom the critics crowned. Not Wordsworth, but Thomas Campbell and Walter 

Scott, won their plaudit. (p. 577-578)

O mais importante e brilhante crítico dessa perspectiva intermediária entre a crítica antiga 

e a moderna foi Gilbert Keith Chesterton, em sua biografia intitulada Robert Browning (1919),
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publicada originalmente em 1903. Chesterton, em sua paixão pelo paradoxo, chega a afirmar que 

Browning foi mais injustiçado pelos seus próprios defensores que pelos seus acusadores. Os 

defensores de Browning costumavam negar ou justificar a sua obscuridade, e afirma ele, sobre o 

mesmo tema, que

Many people have supposed Browning to be profound because he was obscure, and many other 

people, hardly less mistaken, have supposed him to be obscure because was profound. He was 

frequently profound, he was occasionally obscure, but as a matter of fact the two have little or 

nothing to do with each other. (p. 154-155)

Para Chesterton, não só a obscuridade, mas também toda a gama de adjetivos negativos 

com que se criticava o autor não eram determinantes nem para a valorização nem para a crítica ao 

poeta. Considerar que Browning é obscuro nada tem a ver com a profundidade e a qualidade de sua 

obra, bem como apontar a sua aspereza seria apontar a obviedade. Porém são os defensores de 

Browning que acabam persistindo nesses discursos e discussões, que tornaram-se modismos. É 

importante notar que, para Chesterton, a obscuridade é uma característica, óbvia porém não 

determinante, que não agrega valores negativos nem positivos, assim como qualquer outra 

característica11. Falar, segundo Chesterton, que Browning é obscuro, áspero e grotesco é uma 

constatação, como a de afirmar que Tennyson é claro e Poe, tenebroso. Se Browning possui versos 

ruins, segundo o resenhista, não é nisso diferente de todos os poetas ingleses à exceção de Spenser e 

Keats, que para Chesterton parecem não ser capazes de fazer maus versos.

O terceiro momento da crítica à poesia de Robert Browning passa a ser o extremo oposto 

do primeiro. Há um momento, difícil de localizar com precisão, em que a obscuridade de um poeta 

passou de defeito indesejável a característica desejável e condição sine qua non da modernidade. 

Um dos sintomas dessa crítica, e o mais famoso, é a obra de Hugo Friedrich, A Estrutura da Lírica 

Moderna, de 1956 (1991). Para Friedrich, as “categorias negativas”, como ele a schama, são as mais 

presentes na lírica moderna. Embora Friedrich comente, como a crítica anterior, que essas 

características devem ser usadas para definir e não para depreciar, o crítico reconhece nessas 

características uma estrutura determinante da modernidade12, o que é, geralmente, desejável para a

11 É interessante notar que o mesmo Chesterton fizera um apanhado sobre a poesia vitoriana e outra biografia crítica 
sobre Blake, poeta do século anterior, que fora redescoberto no período, e que também fora impopular em sua época por 
conta de sua suposta obscuridade.
12 Uma das críticas que costumam ser feitas à obra de Friedrich é justamente esse determinismo de certas 
características que “devem” estar presentes na lírica moderna, ignorando muitos ramos da modernidade que não passam 
pelas características apontadas pelo crítico. Tais críticas não são, de todo, justificáveis, já  que nenhum crítico é capaz 
de, tão plenamente, abarcar toda uma poesia de época, mas, por outro lado, evidenciam a valorização de certas 
características em detrimento de outras. Se é um passo adiante repensar critérios de valoração, valorizando aquilo que 
era desprezado pela crítica anterior, podemos pensar que talvez a crítica moderna não esteja isenta dos mesmos 
preconceitos da anterior, mudando apenas os alvos de louvor e ataque.
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crítica. Tal ponto de vista encontrou ampla abrangência entre os admiradores de Browning: se por 

um lado alguns dos pontos de vista de Friedrich não se enquadram na poética browningiana (como a 

idealidade vazia, a poesia do nada e do silêncio, a poesia não compreensível e, talvez, a destruição 

dos valores cristãos e a queda de Deus), muito do que o crítico aponta como característica da 

modernidade se encontra visivelmente na poética do autor, e tais características vêm sendo 

apontadas tanto pelos admiradores quanto pelos detratores do poeta no decorrer do tempo, como a 

obscuridade, aspereza, estética do feio e do grotesco, despersonalização, fragmentação, dissonância, 

amusicalidade e a poesia em forma de monólogo, em que Browning é pioneiro.

Outro fato que contribuiu para essa virada crítica, especificamente em relação à 

obscuridade na poesia de Robert Browning, foi o advento do New Criticism. Esse posicionamento 

crítico buscava ignorar completamente os elementos externos e centrar-se na análise cerrada e 

restrita ao texto. Para esses críticos, um texto obscuro seria um texto em que muito trabalho teria de 

ser executado para a construção do sentido, e muito mais “conteúdo” poderia ser encontrado dentro 

dessas obras13. Críticos anteriores, como More, e até alguns modernos, como DeVane, apontavam 

que a necessidade que o poeta possuía de ser “comentado” era responsável por seu fracasso, 

enquanto para os novos críticos essa “urgência de comentário” era o que garantiria a posteridade do 

escritor.

Foram esses novos críticos os responsáveis por restaurar a reputação de Browning, sendo 

mais importantes os críticos DeVane e William Raymond num primeiro momento, e Roma A. King 

Jr. e Robert Langbaum posteriormente. Em seu livro The Bow and the Lyre (1957), Roma King se 

dedica a investigar as imagens e a dicção de Browning, e toma sua obscuridade como um fato, o 

qual o crítico tem de enfrentar pois é seu dever desvelar essas obscuridades. Também Roma King 

concorda com Chesterton que são os defensores de Browning (principalmente os membros da 

Browning Society) os que mais prejudicam a reputação da poesia do autor, seja por ignorar suas 

características, seja por tomá-las como defeitos, ou ainda por abordar mais questões extratextuais14 

que o próprio texto.

Outro crítico importante foi Robert Preyer (1965), que para lidar com os diferentes 

posicionamentos críticos separa os versos de Browning em dois tipos diferentes: o “estilo simples”

13 O New Criticism não elogiava apenas a obscuridade, mas todos aqueles poetas em que, quando o crítico se 
debruçava sobre o texto, novos sentidos surgiam das palavras, das referências, do metro e do não-dito. Por isso 
encontraram fértil terreno de investigação entre os poetas tidos como obscuros, como Shakespeare, Milton, Blake ou 
Browning, autores para os quais produziram então inúmeros estudos críticos.
14 Particularmente a “filosofia” do poeta. Há também uma grande oscilação crítica nesse assunto em particular. Muitos 
livros foram escritos sobre a filosofia de Browning, assim como muito se escreveu para denunciar que Browning não é 
verdadeiramente um pensador. Boyd Litzinger (1964) possui um levantamento bastante volumoso da queda da 
reputação do poeta como pensador. Novamente, as Browning Societies têm parcela significativa de culpa.
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e o “estilo difícil”15, distintos não só pela expressão como também pela musicalidade e pelo 

conteúdo a ser expresso nas obras. Para Preyer, tal dificuldade (outrora dita obscuridade) do 

segundo estilo do autor é fundamental, um efeito deliberado para a temática tratada, usada 

normalmente nos monólogos dramáticos, em que há a complexidade discursiva e psicológica em 

que o “falante” está incluído, e nos poemas que evocam algum tipo de revelação inaudita. Não há 

em Browning a deliberada falta de significação, como haverá em alguns poetas da modernidade, 

mas muita dificuldade surge da ambiguidade rítmica e sintática da poesia do autor, bem como da 

obsessiva atenção dada na poesia aos aspectos e características aparentemente irrelevantes da coisa 

tratada. Preyer louva as dificuldades presentes na poesia do autor, que nos desafia contra as 

limitações de nosso equipamento perceptivo, e sustenta que é nessa área (o “estilo difícil”) que o 

poeta encontra seu mais alto potencial expressivo.

Os trabalhos dos críticos dos anos 50-70 puseram Robert Browning no centro das 

discussões, e com isso também tiveram ampla contestação, por motivos diferentes das discussões da 

crítica dos fins do século XIX e início do XX. O advento da poesia moderna, como todo movimento 

de ruptura, selecionou seus inimigos, e na Inglaterra o inimigo a ser combatido era a poesia 

vitoriana como um todo, bem como vários escritores românticos. A reputação crítica de Browning 

como poeta “otimista”16, logo após o advento de duas guerras mundiais, não ajudava em nada a 

reputação do poeta. Contudo, quando os novos críticos passaram a estudar a poesia browningiana a 

partir de seu texto, desconsiderando os elementos extratextuais, foi notado que muitas 

características apontadas pelos novos estudiosos (e já  presentes nos críticos antigos, normalmente 

como defeitos) muito se assemelhavam àquilo que os críticos da poesia moderna consideravam 

característica da própria modernidade; porém era evidente que Browning, em muitos aspectos, era 

distinto dos poetas modernos.

Esse debate, do quão moderno é Browning, passou a ocupar muitas páginas da crítica ao 

autor, e a obscuridade, o grotesco e outras características outrora negativas tomaram um papel 

fundamental entre os defensores do poeta, e não mais entre os seus acusadores, enquanto outras 

características, outrora tidas como qualidades (como o otimismo, a profundidade do pensamento, a 

presença de Deus e a questão da verdade), são usadas para contestar a noção de que o autor é um 

precursor da modernidade ou da pós-modernidade. Hawlin (2005) nos mostra alguns aspectos 

desses debates críticos:

15 No entanto, Robert Preyer não aplica seu método analítico às primeiras obras de Browning, que toma como mais 
complexas nesse sentido, usando ambos os versos e merecedoras de outro trabalho, que publicou em 1959.
16 Mais especificamente o de um otimista que negava a existência do mal e despreza o conhecimento, como proposto 
por Henry Jones em 1891 (JONES, 1892) e que tornou-se um truísmo crítico. Muitos críticos modernos contestam a 
leitura de Jones, como Philip Drew (in: LITZINGER & KNICKERBOCKER, 1965, p.364-380) e Norton B. Crowell 
(1969). Ao menos uma autora vê o otimismo de Browning como um otimismo fraco, e vê no escritor um pessimismo de 
igual nível (RUSSELL, 1927 in: LITZINGER & KNICKERBOCKER, 1965, p.131-140).
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For E. Warwick Slinn, Browning is a thrilling poet just because he anticipates aspects of 

postmodern thought and sensibility. For a critic like Adam Roberts this position is insupportable 

just because, implicitly, it leaves out of account the liberal Protestant Christianity that clearly 

underpins the poem. (p. 194)

Tais juízos críticos são interessantes porque acompanham os mesmos sentidos da crítica do 

século anterior, seguindo apenas direções opostas. Tais críticas perdem-se em questões valorativas 

externas ao poeta, e trabalham em generalizações e esquemas fadados ao insucesso.

O estado atual da crítica à poesia de Robert Browning é complexo não só pelo imenso 

volume de obras produzidas sobre o autor, mas também devido aos vários caminhos e abordagens 

diferentes que coexistem na crítica moderna, com direcionamentos discursivos dos mais distantes. 

Embora muito da abordagem de Friedrich da poesia moderna e dos métodos dos novos críticos 

tenha sido hoje superado, suas ideias ainda ressoam sutilmente nos críticos atuais. À exceção dos 

críticos de abordagem desconstrutivista (que discutem a pós modernidade ou não da obra do poeta), 

a questão da obscuridade deixou de ser relevante para julgar os méritos do escritor, embora o 

grotesco e a “dificuldade” ainda venham sendo apontados e até louvados na poesia de Browning. O 

crítico mais influente e importante de Browning na atualidade, Harold Bloom, encontrou outros 

critérios para impor o valor do poeta dentro do sistema literário, designando ao autor um lugar 

central no cânone ocidental devido às influências que o poeta exerceu sobre os que o sucederam17. 

Outros críticos, como Betty Flowers (1976), valorizam o poeta pelas características que anunciam 

ou foram amplamente utilizadas pela modernidade literária.

A obscuridade, que fora crucial para a recepção crítica do autor por mais de um século, foi 

sendo explicitada, negada ou diminuída no decorrer do tempo, de acordo com a intencionalidade do 

crítico. Identificamos três modos distintos de lidar com a questão da obscuridade na poesia de 

Browning, com base nos preceitos da crítica de cada época. No primeiro momento a obscuridade 

era uma característica negativa, de modo que os admiradores do poeta precisavam negá-la, justificá- 

la ou considerá-la menor em relação às qualidades do autor, enquanto os detratores apontavam-na 

como o principal defeito da poesia. Num segundo momento, no início do século XX, os críticos 

passaram a ver a obscuridade como mera característica, nem positiva nem negativa, e criticar os 

exageros dos estudiosos anteriores. Há um momento difícil de precisar em que a obscuridade 

passou de criticável a louvável, e os críticos passaram a estudá-la e a desvendar os caminhos da 

poesia do autor, momento esse que veio após o advento da crítica e da poesia modernas. Embora

17 Embora as teses de Harold Bloom tenham vários opositores, principalmente entre aqueles de abordagem marxista, 
culturalista, feminista entre outros, esses opositores não são, habitualmente, críticos de Browning, apesar de haver 
algumas exceções.
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seja herança do romantismo (Shelley, Keats e o contemporâneo Tennyson já  foram chamados, 

ocasionalmente, de obscuros), a ênfase na dificuldade browningiana é grande demais para ser 

ignorada, e a sua relação com a popularidade e/ou impopularidade do poeta, bastante discutida e 

discutível18.

As dificuldades da obra do poeta, chamadas de “obscuridade” pelos críticos, se devem aos 

mais diversos fatores: a complicada situação discursiva das formas poéticas utilizadas por 

Browning, o amplo “empréstimo” de fontes obscuras para a construção de sua poesia, sua sintaxe, 

pontuação e em alguns casos até mesmo a quebra de seus versos. Parte dessas características vai ser 

tratada mais à frente, em seções específicas que tratem da forma e da estrutura dos poemas do 

escritor.

3.2 O Monólogo Dramático e outras formas na poesia de Browning

A presente seção pretende estudar as formas utilizadas por Robert Browning em sua 

poesia. Por “forma”, para o estudo da poesia de Browning, consideramos a relação que o poeta 

estabelece entre os gêneros (lírico, dramático e narrativo) e o aspecto discursivo do texto, ou seja, 

quem fala no poema, quando fala, a quem fala, o contexto em que fala e o método de transmissão 

hipotético do texto. Separamos da ideia de “forma” a noção de “estrutura”, que corresponde ao 

metro, ritmo, rima, sintaxe e outros aspectos estruturantes do discurso poético, que serão tratados na 

próxima seção do capítulo.

Todos os críticos que tentaram estudar as formas utilizadas pelo poeta tiveram de lidar com 

o insuperável paradoxo da necessidade de classificação dos poemas em diferentes grupos formais e 

com a arbitrariedade e a pouca utilidade de quase todas essas tentativas de classificação, mesmo 

entre formas já tão estudadas, como o monólogo dramático. Quando Robert Langbaum escreveu um 

longo estudo sobre a forma do monólogo dramático, em 1957, lamentava que “writers on the 

dramatic monologue never fail to remark how little has been written on the subject” (p.75). Hoje 

podemos nos lamentar do oposto: muito tem sido escrito somente sobre essa forma, porém ela

18 Tem-se como certo que Browning não é um poeta popular fora dos meios acadêmicos, e Bloom nota que há bastante 
resistência dentro das universidades de valorizar a obra do poeta (2013, p.227). Contudo, não só há grande número de 
edições da obra do poeta (quatro delas críticas), como muito comentário é produzido, várias revistas sobre o poeta são 
editadas e muitas obras de e sobre ele continuam sendo lançadas ano a ano. Além do mais, uma consulta a grupos de 
leitura online como o Goodreads mostra que, embora Browning não seja tão popular quanto Shelley ou Tennyson, o 
autor é amplamente lido e bem avaliado; mais bem lido e avaliado que Pound, por exemplo (média de 3,97 de 5 com 
mais de 16 mil avaliações, contra os 3,94 de Pound). É curioso observar nesses sites que obras tidas como “ilegíveis” 
(Sordello, Inn Album, The Agamemnon o f  Aeschylus) são lidas e apreciadas por sua beleza e clareza por leitores de Best 
Sellers. Tomando as avaliações de Sordello no Goodreads (2016) como exemplo, Liam Guilar (escritor, leitor de poesia 
e estudioso de literatura e história medieval) deu duas estrelas ao livro e considerou merecidas as críticas de 
obscuridade, afirmando que “unless you're a Browning fan, I can't imagine why anyone would bother with it”; e no lado 
oposto, Robert Wilcoxon, leitor de clássicos e best sellers deu 4 estrelas ao livro. Embora isso não seja prova de nada, 
ao menos diz que a afirmação de que “Browning não é lido ou apreciado atualmente” não deve ser tomada como “rígido 
fato”.
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permanece como uma forma que resiste às tentativas de classificação. Para além do monólogo 

dramático, forma com a qual Robert Browning se consagrou, o poeta se utiliza das mais diversas 

formas para compor sua obra, de modo que muitos críticos afirmam que “no sooner [Browning] had 

a new idea than he tried to make a new form to express it” (CHESTERTON, 1919, p.136) ou que 

“as a rule, it is safer to generalize about Lippo's, Andrea's, or Bishop Blougram's diction than about 

Browning's” (KING Jr., 1957, p.141). As afirmações dos críticos em relação à dificuldade de 

classificação dos poemas de Browning não é um exagero de críticos interessados em supervalorizar 

seu objeto de estudo. Tomando apenas os poemas longos como exemplo, percebemos que nenhum 

deles possui a mesma forma de outro poema, porém muitos aspectos formais de certos poemas 

serão recorrentes pela obra do escritor, misturando-se com outros aspectos formais de modo único, 

de um poema para outro. Mesmo entre os poemas menores, há peças como “The Heretic's Tragedy” 

que se constituem de uma forma criada ou modificada pelo poeta, que não é usada em nenhum 

outro poema de sua vasta obra. Iniciaremos, porém, o estudo das formas de Browning pelo 

monólogo dramático.

Monólogo Dramático

Há duas coisas que se deve manter sempre em mente ao pensar o monólogo dramático 

como forma. A primeira delas é que “monólogo dramático” é um termo tardio que só veio a entrar 

em voga no século XX; embora alguns poetas e críticos já tenham falado de “monólogo dramático” 

no século XIX, não se tratava de um termo de ampla aceitação ou circulação, e vários outros termos 

eram usados, como “lírica dramática”, “romance dramático”, “monodrama” entre outros; foi apenas 

com estudos sobre Tennyson em 1894 e sobre Browning em 1908 que a forma ganhou amplo 

reconhecimento como um gênero específico e recebeu esse nome comum19. Vale lembrar também 

que Browning nunca se referiu a qualquer um de seus poemas como um “monólogo dramático”.

A segunda coisa a se ter em mente é que os críticos da forma não chegam a um consenso 

sobre suas origens e desenvolvimento, nem quanto a quais poemas devem ser considerados 

“monólogos dramáticos”. E. Warwick Slinn sintetiza o problema em definir a forma:

The mixed features of the form (self-interested eloquence, verbal immediacy, mimetic detail, 

interlocutory intrusion) are rarely present in equal proportions. Nor are there any set structural -  

metrical, rhyme, stanzaic -  requirements. Hence the genre is confounded by uncertain parameters, 

and attempts at tight formalist definition have usually foundered on a series of necessary 

qualifications. (SLINN, 2007, p.82)

19 O panorama mais completo sobre o uso do termo “monólogo dramático” no séc XIX até os dias de hoje pode ser 
visto em Culler (1975). Culler, no entanto, erra sobre a primeira vez em que o termo foi usado para referir-se à poesia 
browningiana (cf. WOOLFORD & KARLIN, 1996, p.38n.)
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E prossegue:

Clearly the dramatic monologue is a dynamic, unfixed genre. Varying combinations of lyric, 

drama and narrative allow an array of shifting relationships between speaker and author, or 

between speaker and interlocutor, and thence between reader and poem. (SLINN, 2007, p.85)

Para as origens da forma, alguns críticos apontam que o monólogo dramático surge da 

poesia “da experiência” romântica, sendo sua continuação lógica (LANGBAUM, 1957)20. Outros 

afirmam que ele surge como uma mistura de duas formas poéticas, a “prosopopeia” e o 

“monodrama” (CULLER, 1975, p.368). Outros encontram centenas de predecessores ingleses 

escrevendo na convenção do monólogo, entre os quais se destaca Felicia Hemans, apontando ainda 

que essa convenção evoluiu para os monólogos de Browning (FUSON, 1948). Pearsall (2008, p.9- 

10, passim) ainda sugere, tratando dos monólogos de Tennyson, a influência da oratória clássica e 

vitoriana. Parte dessa dificuldade em explicar as origens da forma deve-se a ela ter sido 

simultaneamente “inventada” por dois poetas, Browning e Tennyson, que não só têm 

temperamentos poéticos muito distintos como fazem diferentes usos da forma no decorrer de suas 

carreiras poéticas. Também não há consenso quanto a quem teria sido o inventor da forma, e qual 

poema pode ser considerado o primeiro exemplo de “monólogo dramático” no sentido moderno, se 

Porphyria's Lover de Browning (escrito em 1833-5, publicado em 1836), St. Simeon Stylites e 

Ulysses de Tennyson (escritos em 1833, publicados em 1842). Culler (1975, p.368-369) chega até a 

apontar o poema Anthony to Cleopatra de Tennyson (publicado em 1827) como um exemplo 

anterior do gênero, embora sem a profundidade psicológica que o autor viria a conseguir nos 

poemas posteriores.

Os primeiros teóricos do monólogo dramático desde o princípio estabeleceram os 

elementos básicos da forma, ou suas três partes constituintes: o falante, a ocasião e o ouvinte 

(CURRY, 1908; HOWARD, 1910)21. O falante de um monólogo dramático é sempre um 

personagem distinto do próprio poeta, que é o enunciador do discurso poético, desprovido da 

“autoridade” do autor, ou seja, alguém que pode ter opiniões e comportamento distintos do próprio 

poeta (em Browning isso é quase a regra), bem como pode possuir uma visão de si próprio que não 

é compartilhada nem pelo ouvinte, nem pelo poeta e nem pelo leitor. A ocasião é a situação

20 Langbaum dedica um capítulo inteiro de seu livro para falar da “experiência” romântica na poesia, e para apontar a 
continuidade dessa poesia para o monólogo dramático.
21 Notar que, embora os críticos tomem os mesmos elementos como constituintes, vão discordar do que seria um 
monólogo “típico” em Browning. Howard tomará The Patriot como típico, poema que sequer aparecerá na lista de 
Curry. Embora Curry tome Saul como um monólogo “típico”, outros críticos como Roma King Jr. (1957) não vão 
considerá-lo nem mesmo um monólogo dramático.
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dramática posta no poema, a situação em que o falante dialoga com o ouvinte, as intenções do 

falante em dada posição e os movimentos externos que influenciam o diálogo, o “onde”, o 

“quando” e o “porquê” de tal diálogo acontecer. O ouvinte é a pessoa a quem o discurso poético é 

direcionado no plano da composição, é sempre distinto do leitor real, e pode ter uma ideia diferente 

do caráter do falante em relação ao autor e/ou leitor22.

Em M y Last Duchess, por exemplo, o falante é o Duque de Ferrara, que se direciona ao 

enviado do conde (o ouvinte). A ocasião é uma situação complexa, em que o enviado, que está 

acertando com o Duque a respeito do casamento com a filha do conde é levado até a galeria de arte 

do anfitrião, onde o monólogo ocorre. A grande ironia estruturante da peça é que a nossa impressão 

ou análise do Duque não é compatível nem com a sua autoanálise, nem com a impressão que o 

falante (provavelmente) causou em seu ouvinte.

Ina Sessions (1947) vai além na análise estrutural do monólogo, criando mais quatro 

elementos que devem estar presentes no monólogo dramático, que a crítica define como “exemplo 

perfeito” : o interplay entre falante e ouvinte, a revelação do caráter do personagem, ação dramática 

e ação tomando lugar no tempo presente. Para as peças que não contêm esse rígido conjunto de 

características, a crítica cria a categoria das aproximações, que podem ser monólogos imperfeitos 

(os monólogos que tiram a atenção do falante ou os que possuem uma ou mais das sete 

características com algum grau de indeterminação), formais (contêm apenas falante, audiência e 

ocasião) e aproximados (contém o falante mas falta alguma característica que é presente nos 

monólogos imperfeitos ou formais), e analisa alguns dos monólogos de Browning para encaixá-los 

nessas categorias que criou.

Desnecessário dizer que a criação de tais categorias com o nome de “imperfeitos”, 

“formais” e “aproximados” gerou bastantes críticas entre os teóricos que vieram depois. Langbaum 

(1957, p.76-78) critica que uma classificação tão restritiva como essa não só passa a considerar 

apenas um pequeno punhado de poemas de Browning e Tennyson como leva à má interpretação de 

que monólogos imperfeitos e aproximados são inferiores (além de serem a maioria dentre os 

monólogos, muitos dos quais estão entre os mais lidos e estudados do poeta), apontando que os 

tipos “perfeitos” não significam necessariamente “melhores”.

A tese de Langbaum (1957), exposta em The Poetry o f Experience, tira o foco da definição 

da forma para suas categorias discursivas estruturantes, e o coloca sobre o “efeito” que os 

monólogos dramáticos causam no leitor, que é o efeito da empatia. Nas palavras do crítico:

22 O ouvinte, contudo, pode ser o próprio autor, como em A Light Woman, de 1855: “And, Robert Browning, you 
writer of plays,/Here's a subject made to your hand!' (55-56)
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to derive meaning that is from the poetic material itself rather than from an external standard of 

judgement, is the specifically romantic contribution to literature; while sympathy or 

projectiveness, what the Germans call Einfühlung, is the specifically romantic way of knowing. 

Once we consider the dramatic monologue as a poetry o f  sympathy, we are in a position to see the 

connection not only between the dramatic monologues of the nineteenth and twentieth centuries 

but between the dramatic monologue and all that is unprecedented in poetry since the latter 

eighteenth century. (p.78-79, grifo meu)

Por “poetry o f  sympathy’, o crítico quer dizer que o monólogo dramático é prioritariamente 

composto para que, tendo a perspectiva do falante como a única disponível, o leitor “empatize” com 

o monologista, criando assim uma tensão dramática entre a empatia e o julgamento, que provoca o 

paradoxo e a ironia. Embora essa tese tenha sido muito importante para o desenvolvimento do 

pensamento da forma do monólogo, ela apresenta uma série de problemas. O primeiro é tomar 

como certa a origem do monólogo como uma reação dos poetas Browning e Tennyson às críticas 

que sofreram pois “they had too much revealed themselves” (p.79), o que pode ser uma análise 

complicada da obra inicial dos dois poetas, particularmente tratando-se de Browning, em que as 

“máscaras” identitárias e “personas” literárias estão presentes desde suas primeiras obras que 

sobreviveram até nós. O segundo problema, como perceberam Park Honan (1969, p.120) e Culler 

(1975, p.368), é que, levada às últimas consequências, a “poetry o f  sympathy’ pode ser aplicada a 

virtualmente qualquer tipo de poesia, ou, novamente, pode se referir a apenas um punhado de 

poemas de Browning, sem chegar a nenhuma conclusão específica sobre a forma.

O terceiro problema da tese de Langbaum é a limitação interpretativa gerada ao se 

considerar a forma a partir da questão da empatia. Para o crítico, cada monologista está “se 

revelando”, conscientemente ou não, e toda a tensão irônica é decorrente da questão julgamento x 

empatia e da diferença do modo como nós julgamos o monologista e como ele julga a si próprio (e 

em alguns casos, como a audiência o julga). É talvez com essa perspectiva em mente que Jane 

Maria Ewerton (2012) afirma a respeito do monólogo browningiano:

Ao fazer uso desta inovadora forma poética, Browning permitia-se explorar psicologicamente, de 

maneira lírica e dramática, a mente masculina, já  que criava situações em que o caráter do 

personagem era revelado de forma não intencional, através das suas atitudes e do seu discurso. 

Desta forma, podemos afirmar que, na maioria das vezes, a poesia de Browning confronta o que 

podemos realisticamente absorver do caráter e personalidade do falante numa situação 

propositadamente criada pelo poeta. (p.247-248, grifos meus)
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Como já  foi afirmado, é muito mais fácil generalizar a respeito de alguns poemas 

específicos do que sobre Browning. Embora se possa dizer que na maioria dos seus monólogos o 

falante discursa sobre si próprio (sua história, ou, mais frequentemente, uma auto-justificação), 

muito da tensão dramática, da ironia e das possibilidades interpretativas escapa à questão da 

“empatia x julgamento” e da auto-revelação do caráter do personagem, mas pode decorrer de 

diversos fatores, como de suas razões e intenções, e até mesmo da falta de confiabilidade do 

personagem. Parte significativa das novas interpretações sobre “Bishop Blougram's Apology” tenta 

levar em consideração as intenções do falante (ou seja, o bispo está fazendo uma 

apologia/justificação, revelando seu caráter e motivos, ou uma apologia/defesa, criando um 

personagem com o fim retórico de defender um ponto de vista e de acusar seu oponente), que é 

ambígua; e parte das interpretações revisionistas de “Count Gismond” considera o simples fato de 

que a monologista pode estar mentindo. Ao menos tratando-se da poesia de Browning, considero 

que o escritor nos apresenta os personagens mais para a análise que para a empatia. Betty Flowers 

(1976) explica:

Presenting a character as a subject for analysis rather than sympathy is perhaps an inevitable result 

of Browning's concern with the facts. When the truth is approached through different facets, it is 

likely that one point of view will conflict with another. In many of Browning's dramatic

monologues, the character presents the facts one way, the auditor within the poem apparently sees

the facts from another point of view, or perhaps sees facts the narrator neglects to mention, and the 

reader, analysing both these points of view, synthesises a third. (p.55)

Uma definição para o monólogo dramático, ao menos os de Browning, contudo, precisa ser 

dada. A classificação dos poemas que pretendo apresentar não deve ser tomada como rígida ou 

única, considerando que muitos poemas de Browning se põem nos limites entre diferentes gêneros e 

formas, e que o próprio desenvolvimento a que o escritor leva a forma do monólogo não tem 

precedentes na história literária, de modo que “The substantial monologues of Robert Browning’s 

maturity, for example, display an endlessly dynamic process of spoken subjectivity." (SLINN, 

2014, p.341)

Como já  foi dito no início do capítulo, a perspectiva de forma no presente trabalho envolve 

o aspecto discursivo somado à questão da relação entre os gêneros. O monólogo dramático, como 

visto por muitos críticos e até mesmo pelo escritor, é a junção de dois tipos de poesia em uma: a

poesia objetiva/dramática somada à poesia subjetiva/lírica. Em matéria de gênero, o monólogo

dramático mistura os gêneros lírico e dramático da poesia, e assim pode ser definido como “a play 

that had shrunk to one speech by one character. From that one speech we can infer a wider dramatic
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situation, but the speech is all we have of the larger reality” (HAWLIN, 2001, p.61). Embora 

frequentemente sejam tomados como monólogos dramáticos, certos poemas narrativos devem ser 

considerados como outra forma de poesia, em que a narrativa é produzida por um falante situado 

em alguma posição social, como o narrador dos romances modernos, narrando a sua história (ou a 

de outrem) em retrospectiva; uma narrativa dramática. Tenho ciência das dificuldades dessa divisão 

mesmo restringindo-me aos poemas de Browning: grande parte dos poemas do autor misturam de 

modos tão únicos e variados os gêneros literários (lírico, dramático e narrativo) que é quase 

impossível se criar uma divisão definida, sem possuirmos uma ampla gama de poemas que fiquem 

na borda das divisões. Posso facilmente considerar, pelo aspecto dos gêneros, M y Last Duchess 

como um monólogo dramático por ser uma mistura entre lírico e dramático, e de outro lado posso 

ver Saul como uma narrativa; porém poemas como Count Gismond e A Forgiveness, que também 

são narrativos, porém mais líricos e dramáticos que Saul, ficam em que posição? Só o que resta é a 

subjetividade do crítico, que pode considerar Count Gismond como monólogo dramático, devido à 

grande importância da “situação” na expressão da persona falante, e A Forgiveness como narrativa 

dramática pelo foco na narração propriamente dita. Ignorar essas diferenças e dificuldades é ignorar 

a parte mais importante da obra de Browning, que é a ampla variedade de suas formas.

Sob o aspecto discursivo, retomamos as três características constituintes reconhecidas 

pelos primeiros críticos (o falante, a situação e a audiência), porém reformulamos: o monólogo 

dramático é o gênero em que um falante (que não é o poeta) expressa-se por meio da oralidade23 em 

determinada situação sociodiscursiva para (ou em relação a) algo ou alguém. Dos três aspectos, a 

audiência é o aspecto mais “fraco”, considerando que não só sua importância varia de monólogo 

para monólogo, indo de um verdadeiro diálogo tácito (como em Bishop Blougram's Apology e 

Andrea Del Sarto) a um mero espectador (The Bishop Orders His Tomb at Saint Praxed's 

Church24), assim como a composição do espectador varia: pode ser uma pessoa específica nomeada 

(Adela em Count Gismond), indefinida mas presente (a audiência de The Patriot), um grupo de 

pessoas (os sobrinhos do bispo em The Bishop Orders His Tomb at Saint Praxed's Church), alguém 

que não está de fato ouvindo (o Irmão Lourenço em Soliloquy o f  the Spanish Cloister, onde no 

entanto, o falante responde ao “ouvinte surdo”) e até mesmo um objeto ou plateia imaginária (a 

música de Galuppi e o compositor em A Toccata o f  Galuppi's). Defino o monólogo dramático de 

modo similar ao que faz Hawlin (2001) que o define nos seguintes termos:

23 Desse modo, excluo da minha definição do monólogo dramático uma série de poemas de Browning que têm sido 
frequentemente considerados por muitos críticos como tal, entre eles An Epistle Containing the Strange Medical 
Experience o f  Karshish (doravante chamada simplesmente de An Epistle) e A Death in the Desert, cuja “transmissão” se 
dá por meio da escrita. Esses poemas normalmente possuem diversas características a mais que lhes são próprias, de 
modo que crio a categoria provisória de “monólogo documental” para esses poemas em que a situação dramática é uma 
transmissão escrita. Mais sobre essa forma adiante.
24 Doravante chamado de The Bishop Orders.
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in the dramatic monologue the process of perception, thought, and feeling are not (directly) the

poet’s own, but that of an imagined character, and they come into being in a particular setting at a

given moment in time: a dramatic context. (p.63)

e como Kennedy & Hair (2007), que definem do seguinte modo

Strictly speaking, a dramatic monologue is a form of monodrama in which the speaker addresses 

an assumed listener or group of listeners. It differs from a soliloquy, which, according to the 

conventions of drama, reveals the inner thoughts of the speaker. In a dramatic monologue, 

however, the presence of an auditor forces the reader to see a nonprivate situation, in which no one 

ever knows if the speaker is telling the full truth; hence, ambiguity of meaning is possible, 

although rhetorical indicators may incline the reader toward accepting or doubting the truth of 

what the speaker is saying. (p.xx)

Também preferi, como o crítico citado, separar os monólogos dramáticos “propriamente 

ditos” de outros poemas browningianos que são frequentemente tratados pela crítica como tais.

Embora os poemas longos façam uso do monólogo dramático (alguns de maneira bastante

inovadora), não podem ser considerados propriamente monólogos dramáticos, mas formas mistas. 

Como já  foi dito, poemas que centram-se na narração e que não têm tensão dramática são 

considerados poemas à parte. Embora seja difícil classificar e organizar de modo inequívoco os 

poemas de Browning através de sua forma (já que diversos poemas são compostos em forma única 

ou limítrofe entre outras formas), não acredito que seja justo para com o poeta usar um único termo, 

o monólogo dramático, para catalogar poemas dos mais distintos.

O monólogo dramático, assim definido, possuirá duas características determinantes que o 

leitor deve sempre observar. A primeira delas é experiência agressiva de alteridade. No monólogo 

dramático é sempre um outro que fala, e ele sempre fala em um contexto específico. A persona do 

monólogo não se confunde com o poeta, nem com o seu ouvinte, e seu discurso não detém a 

“autoridade” do escritor. No caso de Browning, parte significativa dos seus monologistas se 

compõe de pessoas com pensamento bastante distinto do escritor, muitas vezes até detestável. O 

segundo é a profunda ironia gerada pelo discurso do monologista, provocada tanto pela situação 

dramática (seu discurso e sua verdade estão sujeitos à situação), quanto pela falta de segurança que 

temos em relação à verdade do discurso. O leitor de um monólogo dramático pode escolher 

empatizar ou não com o monologista, acreditar ou não em seu discurso, considerar verdadeiro ou 

não seu pensamento, tentar ou não depreender as intenções secretas do falante... e algumas das 

interpretações possíveis podem até mesmo escapar da concepção original do poema. A
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característica principal da forma seria então mostrar ao leitor a construção do sujeito (outro) através 

do discurso. E. Warwick Slinn (2007) sintetiza, afirmando que

Victorian dramatic monologues expose a terrifying prospect for poets and speakers. Monologists 

speak in order to affirm their authority; they argue for the validity of their position and perceptions 

in order to establish the self, if nothing else, as a viable centre in which to locate meaning and 

value. Yet the moment they speak, they commit the self to a social or dialogical intrusion, to an 

inevitable division, that ironically undermines their single sovereignty in the very act of attempting 

to establish it. That is not to say that subjects do not exist in dramatic monologues, but the nature 

of the form exposes the way subjectivity is constituted through discourse, through the exigencies 

and processes of language (p.84)

Enquanto a poesia lírica tradicional é uma poesia em que o poeta é a autoridade do 

discurso, o monólogo dramático tende a destruir essa autoridade lírica. Browning, como poeta, fala 

através das vozes dos outros, e mesmo dentro dessa única voz (a persona) outras vozes se 

intrometem e determinam a construção do diálogo (a muta persona, ou ouvinte). Isso não significa 

que o poeta não tenha voz dentro do poema: desde o estudo de Hoxie N. Fairchild (1949, in: 

LITZINGER & KNICKERBOCKER, 1965, p. 218-228) há um consenso da crítica de que em 

alguns momentos Browning interfere sobre seus falantes (o crítico chama esses momentos de 

“giveaways” do autor), mas como virtualmente os críticos não discordam a respeito de quais são 

essas interferências de modo específico, separar a voz do autor nos poemas tem se tornado uma 

tarefa quase inútil. De qualquer modo, a alteridade e a ironia estruturantes do monólogo dramático 

tendem “to disrupt the authority (and hence the authenticity) of speaking voices, whether authorial 

or fictive” (SLINN, 2007, p.84). Alguns monólogos dramáticos, inclusive, saem completamente do 

controle de seu escritor, de modo que embora saibamos a opinião do autor sobre a persona, ela pode 

ser completamente oposta à opinião do leitor sobre a mesma figura25.

É curioso notar que alguns críticos (RYALS, 1993; MILLER, 2007), com base nos 

monólogos dramáticos têm apresentado leituras bakhtinianas da obra de Browning, explorando os 

conceitos de dialogismo e polifonia dentro da obra do autor. Miller (2007) tem noção das 

dificuldades dessa leitura, considerando a visão que o crítico russo tinha da poesia como o oposto 

disso. A obra browningiana viola o princípio de Bakhtin de que a poesia é necessariamente 

monológica e autoritária e, de certo modo, a tendência anti-lírica do poeta, aliado ao fato de ter

25 O exemplo mais extremo dessa “perda de controle” do poeta sobre sua criação é o (brilhante) monólogo de 
Tennyson Saint Simeon Stylite, que embora tenha sido criado como oposição agressiva ao comportamento monástico, 
representando um santo grotesco e monstruoso (para Tennyson e para os leitores protestantes), é lido de modo 
completamente oposto por um leitor católico, que não consegue deixar de empatizar com Simeão e, quiçá, considerá-lo 
verdadeiramente santo.
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exercido influência mais profunda nos prosadores que nos poetas leva até mesmo alguns críticos a 

duvidar se os poemas de Browning podem sequer ser chamados de poesia; Oscar Wilde, por 

exemplo, chamou o poeta de “Browning da prosa” (in: LITZINGER & SMALLEY, 2005, p.562), e 

Davies se perguntava “when we read Browning are we reading poetry? Or are we reading him 

primarily because it is poetry?” (in: DREW, 1966, p.62).

Outras formas dos poemas curtos

Apesar de o monólogo dramático ser a forma que consagrou Browning como poeta e ser a 

que tem a maior fortuna crítica, não é a única forma poética utilizada pelo escritor. Para além do 

monólogo dramático e suas variantes (a narrativa dramática, já mencionada, e os experimentos com 

a forma nos poemas longos), Browning escreveu em muitas formas poéticas distintas, conhecidas e 

novas, durante a sua longa carreira.

Embora Robert Browning tenha sempre insistido, em verso e prosa,26 no caráter dramático 

de sua obra, há um punhado de poemas em Browning que se adequam ao gênero lírico tradicional, e 

devem ser mencionados. Para além de Pauline, que alguns críticos leem como um poema 

confessional27, posição essa que está cada vez mais fora de moda, há um punhado de poemas 

browningianos curtos em que o próprio poeta, Robert Browning, fala na própria voz de modo 

inequívoco, como One Word More, de Men and Women (1855), Development, de Asolando (1889), 

e ironicamente House, de Pacchiarotto (1876), em que o poeta fala especificamente de o poeta não 

falar em própria pessoa e sobre a própria vida ou sentimento. Também é importante notar que 

vários poemetos extremamente populares de Browning, como as canções em seus dramas, Home- 

Thoughts, from  Abroad e M y Star28, por exemplo, apesar da máscara dramática assumida pelo poeta, 

podem ser lidos tranquilamente como poemas líricos convencionais, principalmente na 

contemporaneidade, tendo em vista a separação moderna das entidades do Autor e do Eu-lírico.

Entre os poemas que Browning não coligiu nos seus volumes de poesia, encontramos 

frequentemente exemplares de diversos gêneros e de formas poéticas tradicionais, como soneto

26 Cf. prefácios aos poemas e coleções, além do poema House, em que o poeta afirma e reafirma o princípio dramático 
de toda a sua obra.
27 Entre os que tomam essa postura estão os autores dos Handbooks como Orr (1892), Cooke (1896), Berdoe (1897) e 
DeVane (1955), biógrafos como Orr (1891) e Betty Miller (1952) e até mesmo críticos modernos como Ewerton (2011) 
e Harold Bloom. Hancher (1971) lê o poema como completo construto dramático. A posição majoritária atual é a de 
Ryals (1983, p.9) de que ambos os pontos de vista têm seu lado de verdade, mas não se pode negar o caráter 
artificioso/dramático do texto.
28 O caso de The Guardian Angel, de Men and Women (1855), no entanto é particularmente complicado. Apesar de 
assumir a postura dramática no poema (como afirmado em One Word More, 131-132), ele acrescenta o próprio nome, o 
de sua esposa, e o de um amigo (Alfred Domett). Woolford e Karlin (1996, p.39n) tentam explicar: “Perhaps he is using 
himself as a persona, to whose feelings and ideas he is not (as a poet) commited; but it seems a rather desperate 
expedient, and I think it more likely that Browning wanted to insist on the uniqueness of ‘One Word More’ and was 
prepared to cut corners”.
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(Sonnet19, Why I  am a Liberal, etc.), epigrama (Epigram on School Days), desafios de rima (Rhyme 

on Edward Burne-Jones, Rhyming exercises, etc.), um epitáfio (Lines fo r  the Tomb o f  Levi Lincoln 

Thaxter) e até mesmo poemas satíricos, sendo To Edward FitzGerald o exemplo mais famoso. É 

importante notar, entretanto, que embora esses poemas sejam vários e interessantes (e os 

experimentos com rimas são hilários), ao seu modo, apenas um único soneto, H elen’s Tower10, 

possui algum mérito literário.

Entre os demais poemas que Browning reuniu e publicou em vida em formato de livro, há 

sempre algum tipo de perspectiva dramática, de um modo ou de outro, mesmo quando a forma não 

é a do monólogo dramático. Poemas em forma de diálogo, embora comuns no romantismo e no 

período vitoriano, não são frequentes dentro da obra de Browning, que, contudo, escreveu alguns 

exemplares: In a Gondola, de Dramatic Lyrics (1842), Apolo and the Fates e Fust and his Friends, 

de Parleyings with Certain People o f  Importance in Their Days31 (1887), Arcades Ambo, The Lady 

and the Painter e Flute-Music with an Accompaniment, de Asolando (1889).

O gênero em que Browning apresenta o maior vigor é, contudo, o narrativo. Para além dos 

poemas longos, há uma série de poemas narrativos curtos que são responsáveis pela reputação, 

positiva e negativa, do poeta. Os vários modos e formas com que Browning contava suas histórias 

(e há uma abundância delas) podem ser agrupados em três tipos de poesia narrativa: a “narrativa 

dramática”, a “narrativa simples” e o “poema anedótico”.

A narrativa dramática possui explicitamente ou implicitamente os elementos do monólogo 

dramático (o falante, a situação e a audiência), porém o foco nesses poemas não está no 

desenvolvimento e na exposição do personagem ou na relação entre o falante e audiência, mas na 

própria história narrada. Como já  foi dito, os limites entre o monólogo dramático, como o 

definimos, e a narrativa dramática não são precisos e claros, de modo que muitos críticos discordam 

de “que lado fica” cada poema, assim como vários críticos usam simplesmente o termo “monólogo 

dramático”, sem distinção. Vários desses poemas são narrados por um participante ou testemunha 

ocular da história narrada, como ‘How They Brought the Good News from  Ghent to A ix ’ ou The 

Glove, de Dramatic Romances and Lyrics (1845). Para Woolford & Karlin (1996, p.41)

29 Embora este soneto tenha sido publicado com o título simples de Sonnet, ele frequentemente é editado levando o 
título “Eyes, calm beside thee, (Lady couldst thou know!)”.
30 Woolford & Karlin (1996) acrescentam outro soneto, “The Names”, à lista de poemas notáveis. Alguns críticos 
antigos mencionam também um poema sem título que foi batizado de “ ‘Aeschylus’ soliloquy” entre as grandes 
realizações de Robert Browning, e de fato é um poema notável, porém é, na realidade, de Elizabeth Barrett, como 
demonstra a entrada D1159 de The Browning Collections (KELLEY & COLEY, 1984), de modo que os editores e 
críticos mais recentes não o tomam como peça browningiana. É curioso notar também como um poema tão 
impressionante tenha sido praticamente esquecido após sair do cânone browningiano, não sendo lembrado nem mesmo 
pelos críticos de Elizabeth Barrett Browning.
31 Doravante, chamada de Parleyings.
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‘Childe Roland to the Dark Tower Came’ mark a crisis in this method, since Roland, who tells the 

story, ends up, like some Edgar Allan Poe’s narrators, in the apparently impossible position of 

surviving his own death in order to relate it. In later poems, Browning experimented with narrative 

and dramatic frames: in ‘Clive’ (Dramatic Idyls, Second Series, 1880), for example, the core of 

poem is a story told by the great Lord Clive, but it is relayed, in a way which anticipates Conrad 

and Kipling, by an obscure acquaintance of Clive’s, who is trying to justify to his son his own 

life’s lack of adventure and archivement. But the greatest example of such framing is of course 

The Ring and the Book, ten of whose twelve books consist of monologues by participants in the 

story, while the first and last books comprise an authorial prologue and epilogue.

Browning nunca deixou de experimentar, seja com o aspecto dramático, seja com o 

narrativo, em seus poemas longos e curtos.

Os poemas narrativos simples são aqueles em que a moldura dramática praticamente 

desaparece do poema, seja pela ausência da situação dramática, seja pela indefinição do narrador. 

Alguns desses poemas são narrados por um narrador onisciente que não se pode distinguir 

completamente do poeta, como The Pied Pipper o f  Hamelin, de Dramatic Lyrics (1842), The Statue 

and the Bust, de Men and Women (1855), Gold Hair, de Dramatis Personae (1864), Donald, de 

Jocoseria (1883) ou Beatrice Signorini, de Asolando (1889) para citar alguns exemplos. A maior 

parte dos poemas das duas séries de Dramatic Idyls (1879 e 1880) pertence de algum modo a esse 

grupo, ou por praticamente não apresentar uma situação dramática, ou por não distinguir o narrador, 

apesar da máscara dramática apresentada no título do livro. Outro exemplo de poesia narrativa que 

Browning produziu foi o de Ferishtah’s Fancies (1884)32, seu livro de maior vendagem, em que o 

poeta constrói um personagem persa, Ferishtah, e esse personagem constrói e narra suas ficções.

O último tipo de poema narrativo produzido pelo escritor é o poema anedótico, que vai 

aparecer apenas em seu último volume publicado, Asolando (1889). Poemas como Which?, The 

Cardinal and the Dog, The Pope and the Net, The Beam-Feast e Muckle-Mouth M eg  pertencem a 

essa categoria. D o c t o r de Dramatic Idyls, Second Series (1880), também pode ser considerado um 

poema anedótico, por ser o desenvolvimento narrativo de uma piada judaica, embora eu prefira 

considerá-lo uma narrativa comum, embora um mau exemplo da forma, devido ao seu tamanho 

(259 versos) e desenvolvimento.

A mais importante das formas em que Browning produziu seus poemas curtos é, contudo, 

outra criação sua, partindo do monólogo dramático. Devido às similaridades da forma com o 

monólogo, e devido ao pequeno corpus de poemas que se servem dela (apenas An Epistle, Cleon e

32 Se pode ainda questionar se Feristah’s Fancies é um poema longo ou uma série de poemas curtos. Não creio que essa 
discussão seja muito produtiva ou faz grande diferença, e preferi tratar dele aqui pelo fato de o livro não criar uma 
forma nova e completamente autônoma, como fazem as Parleyings (1987).
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A Death in the Desert33), nenhum crítico até hoje a sistematizou e considerou como uma forma 

browningiana autônoma34. Na falta de um nome para classificá-la, chamo-a de “monólogo 

documental” . Essa nova classificação é relevante não apenas para notar as suas distinções e 

características específicas, mas também devido ao desenvolvimento da forma correr paralelo à do 

monólogo dramático, sendo que os poemas longos do escritor também fazem experimentos e fusões 

dessa forma com outras.

A distinção mais evidente entre o “monólogo dramático” e o “monólogo documental” é 

que a interação entre o falante e audiência se dá por intermédio da escrita e eles estão separados 

tanto na esfera espacial (a audiência não está presente no momento da produção, e o falante não está 

presente no momento da recepção) como temporal (o tempo da produção e o tempo da recepção não 

coincidem). Essa pequena variação no modo de transmissão da mensagem do monologista para sua 

audiência altera drasticamente a dinâmica do monólogo: a presença e as atitudes da audiência não 

são reais, mas devem ser imaginadas pelo monologista, além de que ambos se relacionam a partir de 

situações dramáticas diversas, para além das formalidades e especificidades do gênero escrito, que 

se distinguem do gênero oral. Outra distinção patente é que, enquanto no monólogo dramático há 

uma espécie de “encarnação” (há alguém que, dentro da ficção, se estabelece como “real” e 

manifesta o seu discurso), no monólogo documental o discurso está mediado por uma ficção (a 

produção do documento), que também chama atenção para a pouca confiabilidade da transmissão 

do discurso (como em A Death in the Desert) e da observação do monologista (como em An Epistle 

e Cleon).

Aspectos dessa forma aparecem em Browning desde o início de sua obra. Em Pauline 

(1833), por exemplo, a confissão se dá por intermédio da escrita, como se pode depreender do 

paratexto editorial35. Em The Glove, de Dramatic Romances and Lyrics (1844), outro paratexto vai 

surgir e causar algum problema de identificação da situação discursiva: a expressão “Peter Ronsard 

loquitur” entre parênteses e acima do poema gera um certo desconforto, de modo que 

aparentemente indica algum processo de mediação ou registro do discurso de Ronsard, que é um 

personagem-narrador da situação. É em Men and Women (1855), contudo, que os dois primeiros

33 The Heretic’s Tragedy é um caso à parte: embora possua várias características da forma, é tão distante do monólogo 
dramático (e de qualquer outra forma que Browning usará em sua poesia) que só posso considera-lo como uma forma 
específica e única. Tratarei do poema por último.
34 Norton B. Crowell (1972, p.131) até chama An Epistle de “dramatic epistle”, no entanto declara que essa categoria é 
“in effect indistinguishable from a pure dramatic monologue”. Park Honan (1969, p.161-165) até nota as características 
excepcionais de dos dois monólogos epistolares (An Epistle e Cleon), mas os toma como exceção ao invés de uma 
categoria especial de monólogo.
35 Dupla datação do poema, sendo uma data a da “editoração” (Londres, janeiro de 1833, abaixo da epígrafe-prefácio) e 
outra a da composição da “carta” (Richmond, 22 de outubro de 1832), além de uma nota de rodapé, em francês, da 
editora-destinatária, Pauline, na linha 811 do poema.
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monólogos em forma de carta propriamente dita vão aparecer, além de um falso registro de diário 

em um outro poema36.

Tratando de An Epistle e Cleon, algumas das características externas que diferenciam o 

monologista falante do escritor:

the audience compels the speaker to direct everything that he has to say at one man who will ‘hear’ 

but not interrupt. Time is unimportant; the speaker may reflect almost as long as he likes. He may 

pour forth thoughts and phrases that might cause the audience for moments at a time and 

concentrate singlemindedly upon what he is saying; he may scratch out what he has said and 

replace it with something better, reread and polish his discourse. What is lost, of course, is 

immediacy. The epistle-writer is less apt to be carried away -  to let truths about himself ‘slip’ out, 

to tell self-incriminating things. Written address is more formal than spoken adress; and diction, 

sintax and, generally, style, in the poetic letter will tend to be literary and restricted, and less 

coloquial, colorful, and spontaneous. (HONAN, 1969, p. 162)

Cada um dos monólogos, contudo, terá seu próprio desenvolvimento das implicações da 

forma. An Epistle inicia-se com a apresentação do monologista e o destinatário da correspondência:

Karshish, the picker-up of learning’s crumbs,

The not incurious in God’s handiwork [...]

- To Abib, all-sagacious in our art,

Breeder in me of what poor skill I boast, (1-2, 7-8)

De todo modo, temos a breve introdução da relação entre os falantes e sabemos que o 

destinatário é o mestre do monologista. A apresentação segue-se com um desejar de bênçãos 

(“health and knowledge, fame with peace”, verso 16), e em seguida sabemos ser essa a vigésima 

segunda carta de Karshish para Abib desde sua partida (provavelmente para fins de pesquisa)37. 

Como é uma correspondência que trata de algum tempo de peregrinação, Karshish passa a falar 

resumidamente das trivialidades e dificuldades que enfrentou pelo caminho, entre elas ser tido por 

espião, sofrer violência física, de modo que com base nessas descrições e informações podemos 

situar o poema no tempo e no espaço, já que a referência aos rumores de invasão que “Some say 

Vespasian cometh, some, his son” situa o poema em 66 D.C. (quando Vespasiano invadiu a 

Palestina) ou 69-70 D.C. (quando Tito a invadiu). É apenas após esse resumo que Karshish passa a 

tratar o ponto principal do poema, em que se deterá por longo tempo, que é a revelação cristã

36 “Holy-Cross Day”, inicia com um fragmento de diário de um suposto secretário do bispo em Roma, em 1600, em 
que a afirmação do documento é, ironicamente, oposta à dos falantes do poema.
37 Pettigrew & Collins (1981, p.1114-1115) notam que a abertura formal da carta de Karshish se assemelha à abertura 
da carta de São Paulo aos Romanos.
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apresentada ao médico árabe por intermédio de Lázaro. Há muita ironia e tensão dramáticas 

provocadas pelo meio de transmissão: a primeira delas é que a carta, de fato, deveria falar de outro 

tema, que seria a descoberta de uma cura para uma doença do couro cabeludo (scalp-disease) 

aprendida em Zoar. Karshish até inicia o assunto, mas o meio de transmissão pede discrição: a carta 

precisa ser enviada por meio de um emissário, que por mais que prometa fidelidade na entrega da 

mensagem pode desviar a carta e obter esse segredo médico valioso, de modo que Karshish, por 

prudência, resolve contar outra história. Karshish se desculpa por dar mais destaque à história do 

que ela realmente mereça, e justifica sua inclusão na carta por estar “fresh in mind,/Almost in sight” 

(74-75). Karshish não pode, ou não deveria, parecer demasiadamente crédulo quanto ao milagre da 

ressurreição de Lázaro, de modo que faz um grande esforço para tratar o caso do modo mais 

objetivo e científico possível ( aventando inclusive a possibilidade de fraude), mas é difícil esconder 

a simpatia que o médico árabe sente pela história. A questão aqui é problemática: Abib não apenas 

pode tomar Karshish por ingênuo e crédulo, como também condená-lo por simpatizar com o 

pensamento herético que é a cristologia de Lázaro. O monologista não tem, como Blougram (de 

Bishop Blougram ’s Apology) ou Andrea (de Andrea del Sarto), a vantagem da presença de sua 

audiência de modo que possa alterar seu discurso e a representação de si próprio a fim de causar 

maior efeito de convencimento ou dissimulação, o que faz com que apenas tenha de presumir as 

opiniões do mestre e, muito cuidadosamente, guiar o seu discurso a partir da intuição, como nos 

versos 243-249:

Thou wilt object -  Why have I not ere this 

Sought out the sage himself, the Nazarene 

Who wrought this cure, inquiring at the source,

Confering with the frankness that befits?

Alas! it grieveth me, the learned leech 

Perished in a tumult many years ago,

Accused, -  our learning’s fate, -  of wizardry,

Ou desculpar-se de antemão por qualquer coisa que possa ofender ou entediar, como ao 

fim da carta, em que novamente declara que isso ocorrera apenas devido às limitações do meio, e o 

faz por duas vezes: “Thy pardon for this long and tedious case” (283) e “once more thy pardon and 

farewell” (303)38, adicionando um post scriptum em que pensa e dramatiza o problema da repulsa e 

atração que o monologista sente em decorrência das implicações religiosas/filosóficas daquilo que 

ouviu de Lázaro.

38 Karshish parece aqui ter consciência de que, se o discurso fosse mediado pela oralidade, o caso teria sido 
interrompido, contado de modo mais curto ou nem mesmo mencionado.
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Cleon foi composto como uma espécie de “par” para An Epistle, e é, sob vários aspectos, 

seu oposto. Estruturalmente, Cleon também se inicia com a introdução do monologista e da 

audiência, embora de modo mais direto e curto que An Epistle:

Cleon the poet (from the sprinkled isles,

Lily on lily, that o ’erlace the sea,

And laugh their pride when the light wave lisps ‘Greece’)-  

To Protus in his Tyranny: much health! (1-4)

Em seguida também há a apresentação da situação: o tirano Protus enviou uma carta a 

Cleon com uma série de questionamentos e presentes por meio de seus servos, e a carta em questão 

é a resposta com os agradecimentos e comentários do poeta grego.

Embora a temática da carta não chame tanta atenção para a forma como An Epistle, ainda é 

determinada por ela. Se por um lado os responsáveis pelo envio da carta são de absoluta confiança 

de Protus, Cleon foca-se unicamente em tratar longamente dos assuntos tratados na carta do tirano, 

à qual não temos acesso. Karshish e Cleon lidam de modo bem diferente com a ausência de seu 

interlocutor: se para o primeiro presume-se a rejeição daquilo de que o médico árabe trata, e o 

monologista tem de imaginar as objeções do mestre (“thou wilt object”, do verso 243, por 

exemplo), o segundo presume a aceitação de sua palavra por parte do tirano e refere-se unicamente 

ao que o correspondente “disse”, sem imaginar sua possível reação futura (“But thou, king, hadst 

more reasonably said”, do verso 221, ou “‘but’ said thou [...]” 301). A grande tensão dramática aqui 

é a ignorância de Cleon em relação à diferença entre ele e Protus. Como bem nota Roma King Jr. 

(in: DREW, 1966, p.191-192), há em Cleon uma troca de papéis: se num primeiro momento Protus 

é o doador generoso e Cleon o filósofo que recebe os presentes como agradecimento, no momento 

seguinte Cleon assume a função do doador (de sua filosofia) e Protus assume o papel de receptor. A 

identificação de Protus por Cleon é curiosa quando nos damos conta de que as ideias de um são bem 

distintas das do outro, como pode ser observado na passagem:

‘But,’ sayest thou -  (and I marvel, I repeat 

To find thee trip on such a mere word) ‘what 

Thou writest, paintest, stays; that does not die:

Sappho survives, because we sing her songs,

And Aeschylus, because we read his plays!’

Why, if they live still, let them come and take 

Thy slave in my despite, drink from thy cup,

Speak in my place. (301-308)
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Park Honan (1969, p. 165) agudamente nota que

In the security of his isolated isle [...] Cleon is primed to expose his own ego. He takes Protos [ sic] 

the Tyrannt to task -  as he would hardly do in that royal figure’s presence. And, most important, 

he is able, as he is not intimidated by Protos’ material presence, psychologically to identify his 

audience with one element of his own being. Cleon sees Protos as an equally elevated and 

triumphant man in the world. [...] But the very process of self-identification that occurs -  Cleon’s 

seeing one element of his own being in Protos the Tyrannt -  is made possible only by the 

epistolary nature of the situation.

O poema encerra-se com um agradecimento e uma saudação ao tirano, em que Cleon 

afirma não poder informar onde encontra-se Paulo, assim como prontamente rejeita qualquer tipo de 

revelação que venha de um “judeu bárbaro” (“barbarian Jew”) e sustenta que “Their doctrine [a 

cristandade] could be held by no sane man” (353). É curioso notar que enquanto Protus busca um 

tipo de conhecimento, Cleon o rejeita, de modo que esta passa a ser mais uma discrepância entre os 

interlocutores que é ignorada pelo poeta grego, e provocada pela dinâmica epistolar.

A Death in the Desert não é epistolar, sendo de natureza distinta. Porém as características 

do gênero permanecem: a distância entre os interlocutores (agravada pelo fato de o detentor da 

autoria do discurso não ser o produtor do documento), o discurso mediado pela “ficção” da escrita e 

da editoração, chamando atenção para seu status de texto escrito. O poema, contudo, inclui duas 

problemáticas que vão além de An Epistle e Cleon: a da autoria e a da transmissão.

A voz principal no poema é o monólogo de São João Evangelista revelando sua última 

mensagem à comunidade cristã enquanto se aproxima da morte39. No entanto, não é ele que produz 

o documento, que é anônimo (ou melhor, “Supposed of Pamphylax the Antiochene”) e não só foi 

editado por várias mãos40, como não há qualquer confiabilidade no processo de transmissão. O texto 

se inicia com um acréscimo editorial (que lembra a abertura do Sirácides ou as anotações do Codex 

Sinaiticus41), que anuncia a descoberta material do manuscrito, que, aliás, está incompleto:

39 “Browning accordingly dismissed one tradition wich said that John, the son of Zebedee, was killed by the Jews about 
the year 70, and therefore could not have written the Gospel ascribed to him; and choose the older orthodox tradition 
that was begun by Polycrates, Bishop of Ephesus, who stated in the year 196 that John, the writer of the Gospel, lived 
until the time of Trajan (90-117) in extreme old age”. (DEVANE, 1955, p.297)
40 O início do poema é do último editor, que explica como o manuscrito foi parar em suas mãos e dura os versos 1-12; 
há uma glosa explicativa de um Theotypas nos versos 82-104 que também não fazem parte do texto anônimo, e mais 
uma interpolação final que representa a fala de um heresiarca, Cerinthus (mas não necessariamente produzida pelo 
mesmo), nos versos 665-687. Não apenas o texto não garante que o discurso tenha sido realmente produzido pelo 
apóstolo como não garante que a autoria do documento seja de uma testemunha ocular do evento.
41 Como a formação religiosa de Browning foi protestante, e, como um típico protestante inglês, o escritor não 
simpatizava com a igreja católica, não há qualquer evidência que o poeta tenha utilizado o Sirácides como fonte. 
Woolford & Karlin (1996, p.714-715) sugerem a publicação do Codex Sinaiticus por Tischendorf (1862), o que é 
bastante plausível embora não conclusivo devido à falta de qualquer referência à publicação (Browning não possuía
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[Supposed of Pamphylax the Antiochene:

It is a parchment, of my rolls the fifth,

Hath three skins glued together, is all Greek 

And goeth from Epsilon42 down to Mu:

Lies second in the surnamed Chosen Chest,

Stained and conserved with juice of terebinth,

Covered with cloth of hair, and lettered Xi,

From Xhantus, my wife’s uncle, now at Peace:

Mu and Epsilon stand for my own name.

I may not write it, but I make a cross 

To show I wait His coming, with the rest,

And leave off here: beginneth Pamphylax.] (1-12)

A maior parte do discurso a partir daí não é, como já  foi dito, do autor ou editor do texto, 

mas de São João. Embora a situação dramática de João seja a de suas últimas palavras para um 

grupo de discípulos, ela é completamente distinta da do documento, que foi produzido para a 

coletividade cristã. Alguns críticos, ignorando o complicado problema da autoridade e do histórico 

de transmissão do poema, têm considerado um truque barato do poeta usar o apóstolo como 

medium para seus próprios pensamentos, como declara a crítica de C. H. Herford:

A Death in the Desert, though a poem of great beauty, must be set, in intrinsic value, below these 

two [Rabbi Ben Ezra e Abt Vogler]. To attack Strauss through the mouth of the dying apostle was 

a smart pamphleteering device; but it gave his otherwise noble verse a disagreeable twang of 

theological disputation, and did no manner of harm to Strauss. (HERFORD, 1905, p.160)

DeVane (1955, p.298) endossa o comentário de Herford como “the best judgement upon 

the poem”, de modo que a excessiva atenção que os críticos têm dado ao conteúdo religioso do 

poema teria tirado a atenção de sua forma. Quando olhamos para a forma do poema e vemos a 

fratura de qualquer autoridade, de qualquer certeza, e vemos os fatos sendo contados por meio de 

diversas mãos, somos tentados a pensar, como Kennedy & Hair (2007, p.309) que

The poem thus looks like the kind of work that textual scholarship had gradually revealed to be 

characteristic of biblical texts: an accretion of stories and records of the spoken word from various 

sources, with commentary, additions, and interpretations. Trying to determine the facts about all 

these materials is likely to be frustrating. Hence readers are left, as Browning intended that they

esse livro em sua biblioteca nem o menciona em correspondência, e a Bíblia de Tischendorf que lá se encontra é de 
1869) e o poema pode ter sido escrito antes de 1862.
42 Epsilon é o número 5, indicando que o manuscrito começa a partir da 5a seção, sendo as seções 1-4 perdidas.
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should be, with the various witnesses' interpretations of the facts, shapings out of which each 

reader must make sense, not by determining their history but by assessing their value for the 

conduct of life itself.

Desse modo, A Death in the Desert figura entre os poemas com uma das formas mais 

inovadoras e produtivas entre os poemas curtos de Browning, criando uma espécie de monólogo 

dramático dentro de um monólogo documental que problematiza sua própria autoridade e 

transmissão, sendo seus fatos apresentados por um grupo de vozes (um grupo de eus, entre eles 

João, a testemunha, o escritor, o editor e outros que interpolaram seu discurso sobre o documento) 

com interpretações distintas dos mesmos fatos. A Death in the Desert pode ser considerado um mini 

The Ring and the Book.

O último poema a ser tratado é The H eretic’s Tragedy, que é uma exceção singular (o 

pleonasmo se justifica ao se referir ao poema de Browning) em matéria de forma e estrutura. Apesar 

de sua singularidade, o poema tem sido amplamente ignorado pela crítica browningiana43.

De certo modo, The H eretic’s Tragedy é um poema dramático e documental, mas não é um 

monólogo, e sim um pseudo-espetáculo cívico com cantores e coral. Sua forma lembra uma série de 

outras formas preexistentes, como os hoaxes medievais de Thomas Chatterton e James Macpherson, 

os monólogos browningianos que apresentam uma coletividade abstrata como Any Wife to Any 

Husband ou, mais adequadamente, Holy Cross Day 44, e os poemas documentais, particularmente A 

Death in the Desert, que também chama atenção para a falibilidade textual da transmissão e 

também é uma pseudo-tradução. A forma chama atenção demais para si própria, e Browning se 

utiliza sistematicamente, de modo muito moderno45, do erro factual e do anacronismo com 

finalidade estética. Os dois primeiros parágrafos exemplificam muito bem o tom do poema:

I

PREADMONISHETH THE ABBOT DEODAET 

The Lord, we look to once for all,

Is the Lord we should look at, all at once:

He knows not to vary, saith Saint Paul,

43 Não é mencionado em nenhum longo estudo sobre o poeta, é apresentado muito de passagem nos Handbooks (que 
quase sempre apresentam apenas Jacques du Borg-Molay e a ordem dos templários) e não foi (até onde meu 
conhecimento alcança) selecionado por nenhum antologista em qualquer seleção de poemas do escritor. A Bibliography 
(BROUGHTON; NORTHUP & PEARSALl, 1970) registra um único comentário sobre o poema (de uma única 
página): “C1983] N. H. Dole. On The Heretic’s Tragedy. PL [Poet-Lore], Jan., 1898, viii. 54”. O estudo de Stefan 
Hawlin (2005, p.187-190) parece ser ainda hoje um dos poucos críticos que chamam a atenção para a composição desse 
poema, destacando o grotesco e ironia na peça.
44 Que também inclui falso paratexto e tem dicção grotesca similar.
45 A poetisa Anne Carson, por exemplo, vai se utilizar do erro para chamar atenção para a categoria estética (e função 
didática) do próprio erro em poemas como “Essay on What I Think About Most” e operar com interpretação e 
anacronismo na série “TV Men”, todos de Men in the O ff Hours, de 2001.
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Nor the shadow of turning, for the nonce.

See him no other than as he is!

Give both the infinitudes their due -  

Infinite mercy, but, I wis,

As infinite a justice too.

[Organ: plagal cadence]

As infinite a justice too.

II

ONE SINGETH

John, Master of the Temple of God,

Falling to sin the Unknown Sin,

What he bought of Emperor Aldabrod,

He sold it to Sultan Saladin:

Till, caught by Pope Clement, a-buzzing there,

Hornet-prince of the mad wasps’ hive,

And clipt of his wings in Paris square,

They bring him now to be burned alive,

[And wanteth there grace o f  lute or clavicithern, ye shall say to confirm him who singeth -]

We bring John now to be burned alive.

Percebemos logo que o poema é composto como uma execução a várias vozes, numa 

representação/encenação coletiva da queima de um herege em que o Abade apresenta a oração e a 

estrutura melódica da estrofe, e as próximas estrofes passarão a ser compostas pelo canto seguido de 

um coral que canta uma variação do último verso. Percebemos no decorrer do poema o estado 

“corrupto” do texto: na segunda estrofe o texto CHORUS é substituído por uma estranha didascália 

que aponta para a mesma função, na quinta estrofe a variação coral (que seria o último verso da 

estrofe) está perdida (e há uma indicação de alguém fazendo o sinal da cruz) e na sexta estrofe o 

que deveria ser o quarto verso desaparece. Para além desses “defeitos” na composição, o poema 

contém tantos erros que mais uma vez não se pode deixar de prestar atenção em sua forma. John na 

verdade deveria se chamar Jacques, pois o evento é a execução de Jacques du Bourg-Molay em 

Paris, em 1314, como bem nos indica o paratexto que antecede o poema. A data e o fato histórico 

vão chamar atenção para mais incongruências na formação do texto, pois nunca existiu qualquer 

imperador chamado Aldabrod, e a referência de Jacques vendendo as propriedades da igreja para o 

Sultão Saladino é obviamente anacrônica, pois Saladino morreu muitos anos antes do nascimento de 

Bourg-Molay. Talvez a imprecisão mais engraçada, e interessante, seja a atribuição à Paulo de uma 

frase, que vamos encontrar na Bíblia atribuída à São Tiago: “em quem [o Pai] não há mudança nem
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sombra de variação”46 (Tiago 1:17); proposital ou não, o poema nos lembra a própria composição e 

transmissão das escrituras sagradas, quando lembramos, por exemplo, que em Marcos 1:2 o 

evangelista atribui a Isaías uma passagem encontrada em Malaquias 3:1. O texto é ou se põe como 

tendo origem oral, representado em público, incompleto, traduzido e com editor anônimo, e nada 

nele é minimamente confiável como representação de alguma verdade. Browning nunca fez outro 

poema usando a forma.

3.3 A Estrutura dos Poemas de Robert Browning

Os poetas vitorianos, como grupo, na medida em que se pode tratar de poetas tão diversos 

como um grupo, foram extremamente preocupados com a forma e a estrutura de seus poemas. Os 

experimentos vitorianos com ritmos, rimas e estrofes foram vários. Tennyson, por exemplo, fez 

vários experimentos com a aclimatação de metros clássicos, de modo que até mesmo T. S. Eliot 

admitia que “His variety of metrical accomplishment is astonishing. Without making the mistake of 

trying to write Latin verse in English, he knew everything about Latin versification that an English 

poet could use” (1971, p.613), além de cunhar suas próprias estrofes que passaram a fazer parte do 

patrimônio inglês, como a quadra tetramétrica em ABBA, que, embora não fosse inteiramente nova 

na língua inglesa, foi usada de forma completamente original pelo poeta (RICHARDSON, 1909, 

p.179). Poetas como Elizabeth Barrett (Sonnets from  Portuguese, 1846-7, publicados em 1850) e 

Dante Gabriel Rossetti (The Girlhood o f  Mary Virgin, 1849) de modo bem-sucedido importaram as 

formas continentais do soneto para a língua inglesa. Swinburne, por fim, com sua exuberância de 

estrofes, sons e sugestões de sentido por meio da estrutura de seus poemas, mais que do conteúdo 

semântico, foi até mesmo acusado não possuir substância para além da musicalidade, sendo 

chamado de “máquina de fazer linguiça” por Housman, que dizia dos poemas que “não há motivo 

para que iniciem e terminem como o fazem; não há motivo para que o meio se posicione no meio; 

não há sequer motivo por que, uma vez iniciados, devam chegar a alguma conclusão” (apud: 

BLOOM, 2003, p.443).

Robert Browning era frequentemente acusado por seus detratores de não se importar com a 

estrutura e com as qualidades poéticas de seus poemas, acusação que podemos ver aparecendo aqui 

e ali em The Critical Heritage (LITZINGER & SMALEY, 2005). O próprio poeta tinha absoluta 

consciência dessas acusações, de modo que até zomba delas em The Inn Album quando põe na boca 

de um de seus personagens

“I f  a fellow can dine On rumpsteaks and port wine,

46 Em inglês: “with whom is no variableness, neither shadow of turning.”.
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He needs not despair O f dining well here —”

“Here!” I myself could find a better rhyme!

That bard’s a Browning; he neglects the form47: (14-17)

Chesterton (1919, p.136) argutamente retruca:

The general sentiment expressed in the statement that he did not care about form is simply the 

most ridiculous criticism that could be conceived. It would be far nearer the truth to say that he 

cared more for form than any other English poet who ever lived. He was aways weaving and 

modelling and inventing new forms. Among all his two hundred to three hundred poems it would 

be scarcely be an exaggeration to say that there are half as many different metres as there are 

different poems.

A presente seção pretende apresentar um pouco da variedade da estrutura dos poemas 

browningianos.

O verso e a estrofe

Considerando-se apenas o número de formas estróficas e distintos metros, a variedade em 

Browning já  parece espantosa, pois o poeta se utiliza de metros que vão do monômetro ao 

octâmetro (além de emulações de metros não-ingleses) e estrofes de dois a treze versos. A análise 

detalhada do fenômeno da versificação de Browning, como fez Hatcher (1928), nos mostra que essa 

variedade é mais complexa do que mera contagem de variações.

Como já  foi mencionado, o alcance da versificação browningiana vai do monômetro 

(“Day” que inicia Pippa Passes, o refrão “Grows love” da estrofe de Waring ou os versos que 

emolduram Love in a Life) aos octâmetros de A Toccata o f  Galuppi's (“Oh Galuppi, Baltassaro, this 

is very sad to find!”48), usando praticamente todas as combinações de metro e ritmo que passam 

entre elas. O poeta apresenta esse grau de variedade no conjunto dos poemas, dentro das estrofes e 

dentro do próprio verso, além de frequentemente usar padrões de versos não ingleses, como os 

endecassílabos acentuais de Agamemnon o f  Aeschylus, os alexandrinos franceses de Fifine at the 

Fair (cuidadosamente moldados para não parecerem a soma de dois trímetros), os hexâmetros à

47 Por “forma”, como se depreende da própria passagem o poeta fala de metro e rima, o que chamo aqui de estrutura.
48 Daniel Karlin (1997, p.xxvi) afirma que há duas leituras possíveis para os versos do poema. A primeira e mais óbvia 
(e assumida pelo próprio poeta, que considerou o poema “purely Trochaic” em carta a Furnivall) é ler o poema como 
um octâmetro trocaico catalético rigorosamente do início ao fim, colocando o primeiro acento forte na primeira sílaba. 
A segunda forma, proposta por Karlin é a leitura com o primeiro acento forte na terceira sílaba, opondo acentos fracos 
aos fortes, da seguinte forma: “Oh, Galuppi, | Baldassaro, | this is very | sad to find”. Herbert Tucker (2014) produziu 
um excelente estudo do metro do poema.
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grega de alguns dos Idyls e versos-ecos curtos como os trissilábicos masculinos de Love Among the 

Ruins e os tetrassilábicos femininos de A Pretty Woman.

Dentro das estrofes o repertório ritmico e rímico do poeta é quase tão grande quanto no 

conjunto de sua obra. Apenas como exemplo, Browning escreveu apenas oito poemas usando a 

estrofe de sete versos49, e cada um desses poemas possui um padrão de metro e rima únicos. Em 

The Bean-Feast Browning utiliza a já  conhecida “rhyme royal” (ababbcc), mas dá a ela seu toque 

pessoal fazendo do último verso um trímetro; em The Guardian Angel a estrofe é rimada em 

ababcca e composta de pentâmetros jâmbicos, enquanto dois poemas (Arcades Ambo e The Lady 

and the Painter) usam o esquema ababccc em tetrâmetros. Misconseptions alterna trímetros e 

tetrâmetros em ababbaa, e em A Lover's Quarrel a alternância se dá entre trímetro e dímetro em 

aabbaaa. A Pearl, a Girl possui duas estrofes no esquema ababccx, em tetrâmetros com o último 

verso dímetro. Os dímetros de James Lee's Wife Speaks at the Window em ababcbc são perfeitos 

para apresentar as riquezas e belezas rítmicas da poesia de Browning, já  que os jambos se alternam 

com espondeus, troqueus e anapestos mantendo uma musicalidade tão rica que inspirou a 

compositora Amy Beach:

Ah, Love, but a day 

And the world has changed!

The sun's away,

And the bird estranged;

The wind has dropped,

And the sky's deranged:

Summer has stopped. (1-7)

Estrofes como as de James Lee's Wife, em que a prosódia do poema se conforma com a 

estrutura estrófica do poema, contudo, são relativamente incomuns em Browning. Na maior parte 

das vezes, o discurso textual “deforma” a estrutura estrófica ou o contrário ocorre. O enjambement é 

proeminente na obra de Browning, de modo que muitos de seus poemas em forma estrófica são 

escritos em linguagem tão natural que são lidos quase como poemas em verso branco sem 

chamarem muita atenção para a estrutura, como é o caso dos dísticos de M y Last Duchess:

Sir, 'twas not

Her husband's presence only, called that spot

49 Exceto por estrofes com mais de oito versos, que são raramente usadas na literatura inglesa e pouco utilizadas por 
Browning (três poemas com estrofes de nove versos, um de dez, dois de onze, três de doze e um de treze, além de 
poemas compostos de estrofes mais longas e de tamanhos diferentes), as estrofes de sete versos foram utilizadas em um 
número relativamente pequeno de poemas, e essa é a razão da escolha desse tipo de estrofe como ilustração. O 
levantamento completo das estrofes browningianas está na já  mencionada obra de Hatcher.
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Of joy into the Duchess' cheek: perhaps 

Frà Pandolf chanced to say 'Her mantle laps 

Over my lady's wrist too much,' or 'Paint 

Must never hope to reproduce the faint 

Half-flush that dies along her throat': such stuff 

Was courtesy, she thought, and cause enough 

For calling up that spot of joy. (13-21)

em que nenhum final de verso coincide com pausa ou fim de ideia, uma expressão como 

“that spot of joy” aparece tanto dividida quanto integral no verso. Em casos extremos, como nos 

versos de Sordello, o esforço em “pronunciar” as quebras de linha chega até a prejudicar a 

inteligibilidade; em casos moderados, como nos versos de Love Among the Ruins, a alternância 

entre verso íntegro e enjambement acentua a riqueza musical dos versos do poeta.

Contudo, o oposto ocorre com bastante frequência também: a estrutura do verso “deforma” 

o discurso, e isso ocorre principalmente quando o ritmo constroi uma prosódia não natural ou 

quando a rima chama demasiada atenção para si própria. Em matéria de prosódia, é frequente o uso 

de uma mesma palavra pronunciada com diferente duração num mesmo poema (quietly com duas 

ou três sílabas em Pippa Passes) e acentuações pouco usuais nas palavras (good news ao invés de 

good news em 'How they Brought the Good News from  Ghent to Aix') e até frases inteiras 

pronunciadas de modo excêntrico (“fróm rats or fróm mice” em The Pied Piper o f  Hamelin), e há 

muitos casos (embora seja mais frequente nos versos brancos) em que é extremamente difícil definir 

o ritmo do poema desde o início, havendo uma discrepância patente entre a versificação e a 

enunciação do poema50.

As rimas estravagantes de Browning são algo por que o poeta é notório, o próprio escritor 

declarava ser capaz de rimar qualquer palavra inglesa, como lembra Hallam Tennyson:

Browning said he thought that he could make a rhyme for every word in the English language. We 

[os Tennysons, Jebb e a sra. Thackeray] gave him “rhinoceros”. Without a pause he said 

O, if you should see a rhinoceros 

And a tree be in sight,

Climb quick! for his might

Is a match for the gods: he can toss Eros!51 (Tennyson, 1897, p.230)

50 Os tetrâmetros anapésticos de The Laboratory são um exemplo famoso. O poema começa com “Now that I, tying thy 
glass mask tightly,” que confundiu mesmo prosodistas competentes como Tennyson, e alterna entre anapestos forçados 
e versos difíceis de ler como “Sure to taste sweetly,- is that poison too?”, e tudo isso após Elizabeth diminuir 
drasticamente a violência dos versos do marido.
51 O poema é apresentado de modo ligeiramente diferente em New Poems de 1914, forma que consta nas duas obras 
completas que publicaram o poema. O primeiro verso lê-se “If ever you meet a rhinoceros”, e o último termina “he 
could toss Eros”.
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O que deve ser lembrado é que, a despeito da fama das rimas extravagantes, a grande 

maioria dos poemas rimados do escritor é composta de rimas bastante harmônicas e convencionais, 

e a maior parte da obra poética de Browning foi escrita em verso branco. Apesar disso a 

amostragem de rimas extravagantes ou imperfeitas é razoável: Hatcher (1928, p.108) conta 322 

pares de rimas que podem entrar nessa categoria. Hatcher lembra, contudo, que a grande maioria 

dessas rimas está confinada a um pequeno cluster de poemas humoristicos ou à fala de um 

personagem ou situação que permita o efeito de humor. Elas aparecem em poemas como The Pied  

Piper o f  Hamelin52, e de um poema francamente satírico como Pacchiarotto se pode extrair mais de 

uma vintena de exemplos aleatórios apenas nos 150 versos iniciais, de quase 600: 

“Fungaio/heigho”, “we know/Bernardino”, “gloomy/Beccafumi”, “not owe/Pacchiarotto”, 

“stubborn/cub born”, “monkey/one key”, “prelude/hell-hued”, “circle/work ill”, “was 

hard/hazzard”, “Staroleggi/allege ye”, “sides of it/wide so fit”, “helmet/well met”, “Hades/paid 

Ease”, “frescanti/jaunti”, “tax him/maxim”, “Pooh-poohed it is/lewd ditties”, “triumph/cry 

'Humph”, “convince meet/mincemeat”, “bonnet/on it”, “Pontiff/won't i f ’, “descant/less cant”, 

“reared in/mere din”, “conventional/mention all” e “bolted/dolt-head”.

No entanto, é exagerado dizer que todas as rimas exóticas estão confinadas a poemas ou 

situações cômicas, como pretende Hatcher. É difícil encontrar uma justificativa estrutural para a 

rima “Adela/May” em Count Gismond, que não seja descuido. Em Dramatis Personae, uma das 

melhores e mais sérias obras do poeta, encontramos aqui e ali algumas dessas rimas53. Browning 

adquiriu o gosto por essas rimas desde a juventude, devido a suas leituras de Byron, e o poeta 

compunha versos com essas rimas mais por gosto que por necessidade, como atesta a grande 

presença delas nos poemas que o escritor não coligiu. Em seus melhores momentos, como em The 

Flight o f  the Duchess, Browning alterna entre as rimas estranhas para a bem-humorada narrativa e 

os personagens cômicos e as belas rimas da fala da Cigana (567-689).

A maestria do poeta como compositor de versos mostra-se, contudo, no verso branco. Não 

apenas a maior parte da poesia browningiana (e muito da melhor parte dela) é composta de versos 

brancos como a variedade dentro do verso branco é sem par na literatura inglesa. Browning utiliza o 

verso branco em poemas das mais variadas formas (praticamente todas as formas estudadas em 3.2

52 “obese/robe ease”, “council/gown sell” , “silence/mile hence”, “Doom's tone/tombstone” são alguns exemplos. O 
tom infantil justifica o uso dessas rimas. É interessante notar como essas rimas deram trabalho ao tradutor brasileiro 
Alípio Correia, que usou “vosso/ócio” para “obese/robe ease” e “como essa/promessa” para “fróm mice/promise”; se 
me for permitido fazer uma crítica, acho que o tradutor brasileiro não foi longe o bastante, de modo que creio que ele 
devia ter forçado o verso até “cômo essa/prômessa”.
53 Em A Likeness, por exemplo, uma frase perfeitamente epigramática como “How my heart leaps! But hearts, after 
leaps, ache” é distorcida pela rima em “keepsake”. Em Dis Aliter Visum o poeta produz um curioso eco com rimas 
muito próximas ao fim do segundo verso de cada estrofe, que também chama atenção para si próprio.
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contêm poemas em versos brancos, além dos poemas longos) e com as mais variadas temáticas, e a 

versificação dos poemas é diferente de um poema para o outro. Visto no conjunto, o pentâmetro 

jâmbico de Browning aparenta ser o mais irregular da língua, variando em extensão de nove (“And 

in your name? I presume so much,” em The Ring and the Book, VII, 1359) a quinze silabas (“O' the 

'Great and Terrible Name'? Shall the Heaven of Heavens”, em Mr. Sludge, the Medium, 1074), 

podendo conter de apenas dois acentos (“Unlimited in capability” em Cleon, 326) a dez (“Fare ill,

lie hard, lack clothes, lack fire, lack food?”, em The Ring and the Book, IV, 645), mudando

profundamente a frequência de pausas e períodos, e enjambements, nesses versos, embora apenas 

isso não seja o bastante para explicá-lo. De acordo com Hatcher, “His [Browning’s] ear accepted 

some fourscore combinations which differ in some way from the pattern of iambic pentameter. That 

is close to the mathematical limit of possible variations” (1928, p.45), e para Honan (1969, p.245- 

246)

There is no doubt that a poet who considers that lines of from two to ten stresses are admissible 

variations of a pattern of five stresses and that lines of from nine to fifteen syllables are admissible 

variations on a pattern of ten syllables, is in fact one who is either excessively fond of rhythmic

variation for itself, or who relies upon this device to an unusual degree to create the effects that he 

desires. Problably Browning's blank verse is to be explained in both ways. He seems to have 

delighted in rhythmic variation -  and the cause for this is perhaps to be found in his own 

temperament and explained in terms of it; but he also used it rather consistently to aid in the 

creation of desired effects.

Como não é possível fazer uma generalização a esse respeito, já  que cada poema e cada 

construção de personagem seguem sua própria lei, apresento um único poema, An Epistle, em que 

mudanças na versificação auxiliam na construção do personagem.

Karshish possui pelo menos três formas distintas de discurso, que se refletem na 

versificação: 1 -  discurso solene; 2 -  descrição objetiva de fatos; 3 -  relato de Lázaro com 

implicações religiosas. Ao falar solenemente, Karshish usa um pentâmetro jâmbico extremamente 

regular (exceto por um eventual primeiro pé trocaico), e as pausas do discurso coincidem com os 

fins do verso, exceto quando o intervalo entre as pausas é mais longo que os cinco pés do verso. 

Enquanto relata os fatos da viagem ou questões médicas, o verso muda, tendendo a ter apenas 

quatro sílabas fortes (ou uma quinta relativamente fraca), aumenta o número de finais femininos, as 

pausas tornam-se mais frequentes e a linguagem aparenta ser mais prosaica com a ajuda de 

eventuais enjambements que enfraquecem os finais. Um exemplo desse tipo de verso se encontra no 

seguinte trecho:
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Best wait: I reach Jerusalem at morn,

There set in order my experiences,

Gather what most deserves, and give thee all -  

Or I might add, Judea's gum-tragacanth 

Scales of in purer flakes, shines clearer-grained,

Cracks 'twixt the pestle and the porphyry,

In fine exceeds our produce. Scalp-disease 

Counfounds me, crossing só with leprosy -  (52-59)

Ao escrever sobre Lázaro a partir de um ponto de vista religioso, o verso muda novamente: 

os cinco acentos por verso são mais frequentes, os finais de verso são mais enfáticos e sempre 

masculinos (geralmente monossílabos), e o ritmo e duração dos períodos mais irregular:

This man is apathetic, you deduce?

Contrariwise, he loves both old and young,

Able and weak, affects the very brutes 

And birds -  how say I? flowers on the field -  

As a wise workman recognizes tools 

In a master's workshop, loving what they make.

Thus is the man, as harmless as a lamb: (226-232)

As mudanças sutis no ritmo do poema acentuam tanto o aspecto da artificialidade do modo 

de transmissão da mensagem quanto a dualidade do falante em relação ao objeto de seu discurso.54

Rimas são algo pouco comum dentro dos versos brancos de Browning (comparados aos de 

Milton ou Shelley, por exemplo), porém chama a atenção a profunda auto-consciência que os 

falantes de Browning têm em relação ao modo com que falam, de maneira que mesmo quando a 

rima faz uma intrusão no verso, ela o faz como rima e o falante a percebe. Quando Mr. Sludge ao 

rimar ocasionalmente “line” com “mine” nota com ironia “Bless us, I'm turning poet!” (1184), e 

mais adiante ao rimar “act” com “fact” conclui com “(There's verse again, but I'm inspired 

somehow)”. De modo geral, os falantes de Browning, quando rimam, estão conscientes de que 

produziram uma rima.

Frequentemente também ocorre no verso branco browningiano a presença de algum outro 

verso com estrutura diferente da do verso branco (e muitas vezes uma forma diferente da do poema 

“principal”) que está dentro do verso e representada como verso branco. Além da já  citada quadra

54 Essas variações ritmicas com significação também podem ser vistas nos poemas estróficos, contudo ali o efeito tende 
a ser mais mimético (o ritmo de cavalgada em 'How They Brought the Good News from Ghent to A ix ', ou quando o 
ritmo de Ivàn Ivànovitch vai tornando-se anapéstico com o aproximar dos lobos), e menos uma questão de 
caracterização de personagens, de modo que a profundidade significativa dessas variações é relativamente menor do 
que dentro do verso branco.
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em The Inn Album55, em The Ring and the Book é frequente o uso de uma ou outra estrutura distinta 

ser representado na forma do pentâmetro, como na canção de Archangeli (VIII, 1803-1805), na 

oração comentada e parodiada por Camposacchi (VI, 430 em diante) e na frequente mistura de 

versos latinos e documentos legais em prosa no decorrer do monólogo de Bottinus (IX, 145-147 de 

Horácio, 284-286 de Virgílio, entre outras). Em Caliban upon Setebos, Browning inclui uma canção 

de nove versos em dímetros e monômetros dentro de três versos em pentâmetros:

And sung it, ’What I  hate, be consecrate

To celebrate Thee and Thy state, no mate

For Thee; what see for envy in poor me?’ (276-279)

Que são lidas do seguinte modo:

What I hate 

be consecrate 

to celebrate 

Thee and thy state, 

no mate 

for Thee: 

what see 

for envy 

in poor me?

O exemplo mais extremo desse contorcionismo estrutural é visto no poema Balaustion's 

Adventure; including a Transcript from Euripides, que é composto inteiramente de pentâmetros 

jâmbicos (bem regulares), mas dentro da qual se inclui uma peça grega com didascália oralizada em 

estrutura completamente distinta da do pentâmetro, resultado da sucessiva compressão formal do 

poema, que é um monólogo, que remonta a uma narrativa de uma performance criativa de uma peça 

de Eurípides incluindo não só a peça representada como comentários (por várias vozes) e elementos 

da recepção pública da performance:

I would the Chorus here had plucked up heart,

Spoken out boldly and explained the man,

If not to men, to Gods. That way, I think,

Sophokles would have led their dance and song.

Here, they said simply “Too much evil spoke

55 “If a fellow can dine/On rumpsteaks and port wine,/He needs not despair/Of dining well here - ”, representada em 
dois versos brancos (14-15).
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On both sides!” As the young before, so now 

They bade the old man leave abusing thus.

“Let him speak,- I have spoken!” said the youth:

And so died out the wrangle by degrees 

In wretched bickering. “If thou wince at fact 

Behoved thee not prove faulty to myself!” (1520-1530)

Não é à toa que críticos como D. G. Rossetti achariam que “the structure of the work... 

beyond all conception perverse” (apud: RYALS, 1975, p.28), e que Carlyle, em seu diário, escreveu 

que preferia que Browning tivesse feito a peça em prosa (in: LITZINGER & SMALLEY, 2005, 

p.372).

Léxico e estilo

Como já  foi mencionado, Browning é um dos poetas com o maior léxico da língua, tendo 

um vocabulário muitíssimo superior ao de muitos outros poetas que são notórios pela variedade 

lexical, como Shakespeare, Milton ou Tennyson. O tipo das palavras é muito variado: nomes 

próprios56, expressões estrangeiras57, barbarismos, palavras e epítetos compostos58, arcaísmos, 

coloquialismos, neologismos, expletivos59, além do quase sobrenatural número de palavras para 

descrever animais, plantas e partes do corpo60.

No entanto, uso do léxico é muito variado de acordo com os personagens. As expressões 

latinas estão praticamente confinadas aos sacerdotes católicos, pedantes e advogados, assim como 

os personagens franceses tendem a usar mais palavras de origem francesa, e os italianismos e 

expressões italianas aparecem na fala dos personagens italianos. Muitas expressões e compostos

56 “Browning uses proper nouns extensively. Problably the widest collection of them all exists in Prince Hohenstiel- 
Schwangau, where the Prince's preocupation with the social face of Europe -  nations, cities, streets, historic landmarks, 
geographical areas -  and, more importantly, his dilettantish concern for culture in almost all of its forms, are revealed 
just in the enormous variety of such terms” (HONAN, 1969, p.220).
57 Aqui temos expressões italianas (“Che che” em “Bishop Blougram's”, algumas das já  mencionadas rimas de 
“Pacchiarotto”), extensivo uso de nomes e expressões gregas (particularmente notável é o uso de uma grafia particular 
dos vocábulos gregos, como Choros, Apollon, Oichalia, Sisuphos, oinos, otototoi), hebraísmos (como os de Jochanan 
Hakkadosh) e assim por diante.
58“Over 3,000 compound epithets have been counted in Browning -  more than twice the number in Shelley and Keats 
combined -  and the figure is not surprising for anyone familiar with the hyphen sprinkled Aristophanes' Apology, for 
example.” (HONAN, 1969, p.220)
59 “G-r-r”  “Aie”, “Ch”, “R-r-r”, “eh”, “oh”, “presto”, “heigho”, “haloo”, “whew”, “bah”, “ha”, “hum”, “humph”, 
“well”, “weke”, “aha”, “boh” são apenas alguns dos expletivos dos personagens browningianos, tomados ao acaso.
60 Apenas como ilustração, o poeta nomeia ao menos 72 espécies de aves, que, como lembra Thomas Harrison (1956, 
p.393), é um número bem maior que em Tennyson, que é mais famoso como cantor da natureza que Browning. Em um 
único poema, “An Epistle”, Browning utiliza mais de 30 termos referentes à anatomia: “belly”, “elbows”, “fists”, 
“feet”, “spine”, “arm”, “head”, “brow”, “eye”, “hair”, “beard”, “tongue”, “brain”, “back”, “mouth”, “leg”, “hand”, 
“hips”, “skin”, “toe”, “heart”, “blood”, “scalp”, “bone”, “flesh”, “joint”, “skull”, “neck”, “thumb”, “finger”, “tooth” e 
“face”
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gregos estão nos poemas que tratam de temas gregos (Balaustion's Adventure, Agamemnon o f  

Aeschylus e Aristophanes' Apology, principalmente), e hebraísmos em poemas extraídos de fontes 

rabínicas.

O uso de palavras compostas, frequente em toda a obra do poeta, é emblemático de como o 

poeta varia de acordo com seus personagens. Pompilia, por exemplo, usa poucos compostos, e 

usualmente são palavras compostas tão comuns que não possuem efeito excepcional, de modo que 

quando Pompilia diz “bird-like” a palavra não tem significado maior que a expressão “like a bird”. 

Karshish, por outro lado, quando usa o composto “not-incurious” não apenas produz um composto 

não usual, como o tipo de composto que não parece adequado ou produzido dentro da língua 

inglesa. Em Caliban os compostos costumam ser produzidos com imagens mais vívidas, como 

“green-dense”, “fire-eye” ou “flesh-meat”, acentuando o caráter animalesco do personagem. Em 

personagens inseguros ou no discurso cômico algumas cunhagens parecem ser excessivas, como 

“house-dog-servant-things”de Tertium Quid, ou os verbos “Pooh-poohed” e “Tommy-make-room- 

for-your-uncle” em Pacchiarotto. Nos poemas de temática grega, os compostos são muito 

frequentes, e usualmente de extração clássica.

No entanto, a despeito da variedade apresentada no estilo dos poemas browningianos, uma 

acusação tem sido feita desde quando o poeta era vivo: a de que todos os personagens de Browning 

falam como “so many Robert Brownings”61. Como notam Woolford e Karlin (1996, p. 48)

in one sense the charge is impossible to answer, because it is true: Julia Wedgwood is quite right 

to say that Guido's speech at this point is characteristic, in the sense that all Browning's characters 

sound like Browning; a Browning poem is instantly recognisable as itself

Para além de caracteristicas particulares da sintaxe62, e da já  mencionada tensão entre o 

discurso e o metro (em que os falantes parecem ter caido num padrão métrico por acidente ou 

capturados poe ele), há uma série de elementos que caracterizam o estilo browningiano: a imitação 

do ritmo da fala humana, presença marcada do coloquialismo, pouca distinção entre linguagem 

poética e prosaica, expressão rápida, violenta e agressiva.

A imitação do ritmo da fala, extremamente óbvia no verso branco, é presente mesmo nos 

poemas ostensivamente métricos. Em Soliloquy o f  the Spanish Cloister, por exemplo, se lê:

61 A expressão aqui é de Ruskin, em carta de 2 de dezembro de 1855.
62 Entre as quais se pode citar a frequente supressão de relativos, o uso do verbo no infinitivo sem a preposição “to”, 
bem como o uso do objeto indireto sem “to” ou “for” e uma tendência a alterar a posição dos vocábulos na frase ao 
limite, como em "To be by him themselves made act" ao invés de "To be themselves made by him [to] act" em 
Sordello, na esteira do "who disobeys me disobeys" miltoniano, em que o caso extremo será a "transcript" browningiana 
The Agamemnon o f  Aeschylus, que os críticos clamaram só ser inteligível ao se retraduzir para o grego.
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Oh, those melons? If he's able 

We're to have a feast! so nice!

One goes to the Abbot's table,

All of us get each a slice.

How go on your flowers? None double?

Not the fruit-sort can you spy? (41-46)

Em que o falante se expressa de modo a criar a ilusão de que, fora da jaula métrica, teria se 

expressado do mesmo modo. Por isso em Browning é frequente o uso da linguagem conativa e 

fática, com a finalidade de reforçar a ilusão de que o personagem executa um ato real de fala. Têm a 

mesma finalidade o uso do coloquialismo (e em alguns casos, do arcaísmo, visando a 

verossimilhança) e a linguagem predominantemente prosaica do poeta.

A expressão rápida, violenta e agressiva, contudo, parece ser mais uma idiossincrasia que 

uma escolha deliberada, embora também ajude a explicar por que muitos dos melhores monólogos 

do poeta são pronunciados por falantes fracassados, loucos e violentos. Os períodos em Browning 

tendem a ser relativamente curtos, as pausas, muito frequentes, de modo que os poemas têm uma 

força de staccatto. Interrupções, digressões, comentários e grunhidos são frequentes, em meio a 

uma imagética e um léxico fortes e muitas vezes grotescos, aliados ao que Chesterton chamou de “a 

kind of insane swiftness” . Esses elementos são visíveis particularmente em The Inn Album:

And damnified my soul and body both!

Down and down, see where you have dragged me to,

You and your malice! I was, four years since,

—Well, a poor creature! I became a knave.

I squandered my own pence: I plump my purse 

With other people's pounds. I practiced play 

Because I liked it: play turns labor now 

Because there's profit also in the sport. (47-55)

No mesmo poema, um poema longo com mais de 3000 versos, a cena climática de um 

combate seguido de morte é contada apressadamente em apenas dois versos:

A tiger-flash -  yell, spring, a scream: halloo!

Death's out and on him, has and holds him -  ugh! (3015-3016)
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3.4 Estudando Robert Browning

A presente seção não pretende ser um levantamento exaustivo da crítica browningiana ou 

da história da recepção do poeta. Tal tarefa exigiria um trabalho muito maior que ficaria 

imediatamente obsoleto após a publicação. Isso se deve não apenas ao modo particular com que a 

crítica browningiana se desenvolveu, mas ao seu volume absurdo. Entre 1833 a 1950 (época em que 

a reputação de Browning não estava tão bem estabelecida quanto hoje) a Bibliography 

(BROUGHTON; NORTHUP; PEARSAL, 1970) registra mais de cinco mil entradas bibliográficas 

de crítica, tradução, comentários e obras de referência. Há atualmente quatro revistas acadêmicas 

ainda dedicadas à obra de Browning63, e várias outras que não existem mais64, e é quase impossível 

mapear integralmente o desenvolvimento da browningiana. Meu objetivo é apresentar alguns 

aspectos do desenvolvimento da crítica ao poeta e algumas obras mais antigas que ainda apresentam 

algum interesse.

Edições Críticas

Os estudiosos de Robert Browning possuem a sorte incomum de terem à sua disposição 

quatro edições críticas do poeta (Ohio/Baylor, Yale/Penguin, Oxford e Longman), com diferentes 

perspectivas textuais e métodos de organização, embora apenas as duas primeiras estejam 

completas.

A edição Ohio/Baylor, em 17 volumes, que começou a ser publicada em 1968 sob a 

direção de Roma A. King Jr. e foi concluída apenas em 2012 sob a direção de Alan C. Dooley, é 

uma edição complicada por diversas razões. A mudança de política editorial a partir do volume 4 (e 

de direção a partir do volume 5) foram provocadas devido às críticas que a edição recebeu. Como 

afirmam Pettigrew e Collins65 (in: BROWNING, 1993, p.xxvii) “the editorial principles [da edição 

Ohio] have been chalenged, important manuscript materials have been neglected, and the 

inaccuracy of text, textual apparatus and annotation has been demonstrated”. As mudanças de 

política editorial aperfeiçoaram drasticamente o texto, porém, como lembram Woolford e Karlin 

(1996, p.231): “is consequently difficult to see how the edition can be self-consistent unless and 

until earlier volumes are re-edited in conformity with the policy now in place”.

63 The Browning Society ’s Notes, Studies in Browning and his Circle, Browning Institute Studies e Victorian Literature 
and Culture, mais geral porém com foco em Browning e publicado pelo The Browning Institute. Artigos sobre o poeta 
ainda aparecem frequentemente em revistas de literatura inglesa, filologia e literatura vitoriana.
64 The Browning Society Papers, Baylor Bulletin, Baylor University ’s Browning Interests e Poet-Lore (sobre Browning 
e Shakespeare).
65 A citação a uma obra póstuma de John Pettigrew endossando a posição, contudo, me faz acreditar que o texto tenha 
sido produzido unicamente por Thomas Collins.
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Apesar dos problemas, é a edição Ohio/Baylor a mais completa, ou pelo menos a que se 

propõe a ser exaustiva em apresentar todas as variantes textuais (embora limitadas pela política das 

primeiras edições e por ter perdido essa exaustividade à luz de descobertas mais recentes) e todos os 

textos em verso e prosa do poeta ou atribuíveis a ele, incluindo a Thomas Wentworth, Earl o f  

Strafford, de John Forster, que Browning ajudou a escrever mas não se pode afirmar quanto, e 

prefácios e introduções para suas obras e da sua esposa. As notas da edição Ohio/Baylor são breves 

e na maioria das vezes apenas apresentam o significado das palavras e referências míticas, embora 

as notas para Sordello sejam particularmente problemáticas e imprecisas. O texto impresso é 

baseado no texto de 1888-9, que é a última edição que Browning fez de sua obra completa, 

acrescida da primeira edição de Asolando66, embora apresente os textos na ordem da primeira 

publicação em livro.

A segunda edição crítica, a Yale/Penguin, foi a primeira a ser concluída, em 1981, graças 

aos esforços de Thomas Collins de concluir e publicar o trabalho de John Pettigrew, que faleceu 

anos antes de ver sua edição publicada. Essa edição é a mais utilizada pelos estudantes e estudiosos 

por ser a menor (apenas 2 volumes, suplementados pela edição de The Ring and the Book de 

Richard Altick), a mais fácil de se encontrar e consequentemente a mais barata. Ela é, contudo, 

incompleta: não apresenta as peças teatrais (exceto Pippa Passes), os textos em prosa (exceto o 

Essay on Shelley), The Ring and the Book61 (1868-9), o Agamemnon o f  Aeschylus (1877), alguns 

poemas inéditos que os editores não tiveram permissão para publicar e alguns poemas que os 

editores acreditavam não terem sido escritos por Browning, como o poema To M y Critics, cuja 

autoria, assim como Ryals e outros, não vejo razões sólidas para negar ao poeta; por outro lado, 

Pettigrew e Collins imprimem alguns poemas que a crítica moderna provou serem de Elizabeth 

Barret Browning: os números I-X de Transcriptions from  the “Anacreonta”, She was fifteen -  had 

great eyes e Aeschylus’ Soliloquy 68. As anotações do texto são muito úteis e, embora curtas, 

apontam para importantes materiais de crítica secundária para cada um dos poemas, e são bastante 

confiáveis, apesar dos pequenos equívocos apontados por Ian Jack (1981). O aparato textual 

apresenta apenas as mudanças verbais e nominais, ignorando as mudanças de pontuação, 

preposições e várias mudanças na ordem da frase. O texto impresso dos poemas é o de 1888-9, 

embora a ordem seja a das primeiras edições,

66 Doravante chamado simplesmente de 1888-9.
67 A edição de The Ring and the Book de Richard Altick (1971) pela mesma editora complementa a edição dos poemas 
por Pettigrew e Collins, tendo sido recentemente lançada como uma edição da obra de Browning em 3 volumes, porém 
as políticas editoriais da obra são diferentes, já  que Richard Altick imprime a edição de 1868-9 baseada em princípios 
históricos, mas também no preconceito de que o talento poético de Browning diminuiu após sua magnum opus, e que 
muitas revisões deixaram o texto pior (p.12-14).
68 Como informado por Woolford & Karlin (1996, p.132)
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As duas últimas edições ainda estão em publicação, e devem demorar ainda alguns anos 

para serem concluídas. A edição Oxford, organizada por Ian Jack, é a maior, e pretende publicar 

todas as obras em verso e prosa que em que não há dúvidas que a autoria seja de Browning, o que 

significa não publicar o texto de John Forster, mas também não incluir certos poemas não coligidos. 

A política textual da edição Oxford é imprimir o texto de 1888-9, na ordem das primeiras 

publicações; entretanto, para certos poemas que foram muito alterados como Pauline (1833) e 

Paracelsus (1836) os editores apresentam textos paralelos. A Oxford propõe-se a apresentar todas 

as variantes textuais, mas de fato ignora algumas variantes de pontuação. As anotações da edição 

Oxford até aqui são extensivas e de excelente qualidade, buscando apontar vários paralelos entre 

determinada passagem o restante da obra de Browning, obras antigas e contemporâneas ao poeta.

A edição da Longman é a mais recente, e possui uma política textual bastante diferente. Os 

editores optaram por imprimir os textos dos poemas em sua primeira forma publicada, baseada na 

importância histórica do texto, afirmando que a primeira publicação representa o mais ativo 

engajamento histórico da obra em seu momento histórico. Também optaram por organizar os 

poemas de acordo com a data de produção, o que gera um ligeiro problema no caso de Browning, já 

que muitos poemas possuem datação meramente especulativa. A edição, contudo, também não é 

completa, já  que não inclui as peças de Browning que, segundo os editores, foram feitas para serem 

representadas no palco, incluindo apenas os dramas Pippa Passes (1841)69, Luria e A Soul’s 

Tragedy (1846). As anotações da edição Longman são as mais extensas, completas e variadas, e 

devem muito às anotações anteriores, particularmente as da Oxford.

Material Biográfico

Muitas biografias foram escritas sobre o poeta Robert Browning, mas nenhuma que possa 

agradar completamente um crítico. Isso se deve principalmente aos modos extremos com que 

Browning é tratado, desde a hagiografia chestertoniana ao poeta neurótico de Betty Miller. Até 

mesmo a opinião da biografia a ser considerada “padrão” de Browning varia entre os críticos, de 

modo que para Woolford e Karlin (1996, p.238) é a biografia autorizada de Alexandra Orr (1891), 

enquanto Pettigrew e Collins (in: BROWNING, 1993, p.xxx) consideram a de Griffin e Minchin 

(1910) a padrão, embora prefiram a de Irvine e Honan (1975), que é tida como a biografia padrão 

por Hawlin (2005, p.42) e assim sucessivamente. Além das biografias do poeta, o seu casamento 

também possui um grande número de estudos biográficos e biografias ficionalizantes, das quais a 

única de real valor para um estudioso de um dos poetas é o estudo Dared and Done, de Julia

69 Um dos editores, Daniel Karlin admite em outra obra (2013, p.89) que é difícil, se não impossível, definir de modo 
absoluto se Pippa Passes foi composto como “peça para o palco” ou “closet drama”.
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Markus (1995). O livro de Daniel Karlin (1985) não é exatamente uma biografia do relacionamento 

entre os Brownings, mas um estudo crítico da correspondência entre os poetas, mas possui grande 

valor biográfico.

A primeira dentre as biografias de Browning foi feita por Alexandra Orr, e foi autorizada 

pela família. Orr possuía a grande vantagem de ter conhecido e ser amiga íntima do poeta em seus 

anos finais, e ter recebido da irmã do poeta muita informação em primeira mão; mas seu acesso à 

correspondência era limitado e ela preferiu passar por cima dos pontos mais polêmicos da vida do 

escritor, como o alegado pedido de casamento com Lady Ashburton ou a profunda (e interrompida) 

amizade com a Julia Wedgwood, que sequer são mencionados na biografia. Apesar de tudo, a 

biografia de Alexaandra Orr é bastante inteligente, sóbria e moderada.

A próxima biografia de interesse é a de Griffin e Minchin (1910)70. A pesquisa de Griffin 

foi muito profunda, e embora o autor tenha falecido antes da conclusão da obra, feita por Minchin, 

ela ainda é uma biografia praticamente completa. Para o azar dos escritores, ela também é 

demasiadamente maçante, e seus posicionamentos críticos em relação à poesia de Browning são 

datados. Seu principal valor ainda hoje é, ironicamente, o de ser o livro de mais fácil acesso a trazer 

estampadas algumas obras do pai do poeta71.

Betty Miller (1952) foi a próxima biógrafa a fazer importantes descobertas sobre Browning 

e reunir as anteriores numa narrativa. Foi provavelmente a biógrafa mais popular do poeta até os 

dias de hoje, e exerceu uma influência negativa muito grande na crítica browningiana, influência 

que ainda é perceptível72. O objetivo de Miller é destruir os ícones do “santo homem” Robert 

Browning, criado por Chesterton, e do casamento perfeito com Elizabeth Barrett, do imaginário 

popular, mas para isso a biógrafa faz um esforço tremendo para representar o poeta como um 

grande neurótico, completamente incapaz de viver por conta própria, incompetente em todas as 

coisas do mundo, com um casamento fracassado e disposto a tudo para ascender socialmente no fim 

da vida. A mescla de diligência incansável na coleta de materiais e observação sagaz dos fatos 

disponíveis com abuso interpretativo do material (e da ausência deles) e psicologia não

70 Na verdade, entre as duas biografias há o fantástico estudo de Chesterton (1919), de 1903. Esse trabalho, embora 
seja “still, to de shame of its successors, the best general study of him [Browning] to appear” (KARLIN, 1985, p.8), tem 
pouco ou nenhum valor como biografia, de modo que trataremos dele na seção que cabe à crítica. Apesar disso, é um
livro também interessante para se questionar o papel da biografia.
71 A tese de mestrado de Joseph Carson, intitulada A Collection o f  Books from the Browning’s Personal Library, de 
1970 só pode ser acessada fisicamente na Baylor University, e o livro de Jack Herring, Browning’s Old Schoolfellow, de 
1972, é caro e difícil de encontrar, de modo que não consegui um exemplar.
72 Bloom (2013, p.226-227) ainda leva demasiadamente a sério o suposto “sentimento de traição pessoal que sentia 
Browning” em relação a Shelley, por “ceder à indignação evangélica de sua mãe”, postura assumida por Betty Miller 
(1952, p.9-10), que além do mais afirmava sem qualquer base que o poeta destruíra seu exemplar de Queen Mab após a 
morte da mãe. Como boa parte das “interpretações” de Miller, nenhuma dessas afirmações possui qualquer evidência ou 
fundamento biográfico, isso quando elas não possuem evidências do contrário, como demonstram Kennedy e Hair
(2007, p.20-22) no caso de Browning ceder ao evangelismo da mãe.
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fundamentada em qualquer evidência é no mínimo paradoxal, agravada ainda pelo brilhantismo 

com que a escritora tece seus argumentos. A maior parte das interpretações de Betty Miller é 

bastante convincente, mas elas têm valor muito menor quando baseadas em “fatos” que se 

comprovaram inexistentes73 ou que parecem interessantes apenas se isolados de todo o contexto 

histórico ou da produção do escritor74, de modo que muitas de suas propostas “interessantes” beiram 

o intelectualmente desonesto. Para Woolford e Karlin (1996, p.139), a biografia de Betty Miller 

“remains a essential reading” e “there is enough in it to mean that subsequent biographers cannot 

ignore it”, mas a minha opinião particular é que, apesar do brilhantismo de suas colocações 

equivocadas, é uma obra que presta maior serviço à browningiana atual sendo esquecida. Ao menos 

um crítico do poeta, o americano Harold Bloom, ainda leva muito à sério a intuição sem bases de 

Betty Miller.

Atualmente, as duas melhores biografias de Browning são as críticas de Clyde de L. Ryals 

(1993) e a maior e mais completa de Richard Kennedy e Donald Hair (2007), que abarcam 

integralmente a vida do poeta, são sólidas e bem embasadas, corrigindo os vários erros dos 

trabalhos anteriores e coligindo as descobertas recentes numa narrativa muito bem escrita, embora a 

segunda tenha uma notável mudança de perspectiva e estilo a partir do capítulo 27, quando Donald 

Hair assume, o que causa estranhamento mas não prejudica a qualidade da obra75. Ambas contêm 

também muita crítica perspicaz à poesia de Browning, o que deve garantir sua sobrevida.

Para o estudioso que não quiser os dados de Browning representados numa narrativa 

completa e interpretativa, mas quer todos os fatos conhecidos sobre o poeta em ordem cronológica, 

pode-se consultar o excelente A Browning Chronology, de Martin Garrett (2000), que apresenta 

uma cronologia completa e detalhada tanto de Robert Browning quanto de sua esposa. Importante

73 Como o pedido de casamento que, para a biógrafa, Browning fez para Lady Ashburton. No fim das contas, era a 
recusa do poeta que Miller tinha em mãos. A biógrafa toma toda a poesia tardia do poeta como sensação de traição que 
Browning teria sentido em relação à sua esposa com base nesse pedido, que nunca aconteceu.
74 Como a afirmação de que Browning usou o monólogo dramático para se esconder após ter se revelado demais em 
suas primeiras obras. Robert Preyer (in: LITZINGER & KNICKERBOCKER, 1965, p.343-344) sumariza: “the reason 
for abandoning it [a forma das primeiras obras] continues to perplex. A purely psichological explanation such as we 
find in Mrs. Miller’s biography of the poet sounds convincing untill we recall that a similar shift occurs in the writing of 
Tennyson. And if we consider the blighted careers of poets who continued writing according to the idea of poetry with 
which Tennyson and Browning began -  I refer to Berddoes, Darley, Clare and the ‘Spasmodic’ group -  then the shift 
begins to appear as a major cultural fact”. Outra afirmação do gênero que soa convincente é a de que o casamento de 
Browning e Elizabeth era um fracasso devido à quantidade de relacionamentos fracassados apresentados em Men and 
Women. Mas essas ideias soam absurdas quando notamos a quantidade de relacionamentos fracassados que já  estão na 
obra de Browning que antecedem seu casamento. É importante notar que em Men and Women há pelo menos três 
poemas que retratam relacionamentos amorosos felizes (By the Fire-Side, Respectability e In Three Days) e dois 
poemas que podem ser interpretados como relacionamentos bem-sucedidos (o trágico In a Balcony e o ambíguo Love 
Among the Ruins), enquanto antes do advento de Men and Women os dois únicos relacionamentos que até podem ser 
tidos por bem-sucedidos são discutíveis (o casamento de Jules e Phene em Pippa Passes e o dos Gismondes em Count 
Gismond).
75 Embora outras duas biografias de Browning tenham sido escritas por dois autores (a de Griffin e Minchin e a de 
Irvine e Honan), nessa o fato se torna patente na perspectiva e estrutura da biografia.
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notar que o livro de Sarah Wood, Robert Browning, a literary life (2001), apesar do título 

praticamente enganoso, e de fazer parte de uma notável coleção de biografias, não é uma biografia, 

mas um sagaz estudo sobre a relação entre o poeta e seu público e críticos. Há ainda inúmeros 

estudos biográficos sobre assuntos específicos, como a relação do poeta com a Itália, a França, 

amigos americanos, sobre a infância do poeta e sua recepção entre os contemporâneos, mas como 

esses estudos fogem do escopo geral e são tantos que é difícil enumerar e avaliar, não serão 

comentados. Muitos deles são apontados nas referências das biografias gerais, de modo que o leitor 

que quiser obter mais conhecimento de um tópico biográfico específico pode encontrá-los 

facilmente.

Obras de Referência

O interessado em Browning tem a rara sorte de possuir a sua disposição uma ampla gama 

de obras de referência que o auxiliam a encontrar quaisquer informações necessárias para o estudo 

das obras do poeta. Apresento aqui apenas as mais importantes.

O Handbook de William Clyde DeVane (1955) ainda é o mais importante livro de 

referência sobre o poeta, e é uma unanimidade crítica que, apesar de suas imprecisões 

(particularmente as textuais), nunca foi superada. O livro apresenta comentários sobre todas as 

obras do autor, e sempre que possível apresenta as fontes do texto, influências, panos de fundo 

histórico dos mais variados. Dos vários outros handbooks que foram escritos sobre Browning, 

apenas três ainda possuem algum valor: o de Orr (1892), que foi visto pelo poeta76 e apresenta uma 

classificação inusitada, o de Berdoe (1897), completo e organizado, embora nem sempre confiável, 

e o de Cooke (1896), que é um trabalho notável e também nos apresenta uma visão americana da 

obra do autor.

Para todos os que buscam materiais primários sobre o escritor, os dois livros organizados 

por Philip Kelley e Ronald Hudson (1978) e Philip Kelley e Betty Coley (1984) são fundamentais. 

O primeiro (KELLEY & HUDSON, 1978) apresenta uma lista completa de todas as cartas enviadas 

ou recebidas pelos Brownings, contendo datas, destinatários, localizações físicas dos documentos, e 

traçando as publicações dessas cartas em forma impressa, de modo que enquanto a edição da 

correspondência completa dos poetas não for concluída77 esta é a principal ferramenta para a 

localização das cartas. A segunda obra (KELLEY & COLEY, 1984) traça todos os objetos

76 O que não significa dizer que Browning o aprovava inteiramente como autoridade interpretativa, contudo em muitos 
casos indica que o poeta ao menos conhecia ou aceitava tal interpretação, e em alguns casos esse fato demonstra 
relevância.
77 Projeto que foi iniciado em 1984 por Kelley e Hudson e ainda está apenas na metade do caminho. Todas as cartas 
publicadas também se encontram em formato de hipertexto em THE BROWNING’S CORRESPONDENCE (2017), 
assim como uma versão não tão completa da Checklist, que aponta a localização dos manuscritos mas não traça suas 
publicações.
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(incluindo livros) e manuscritos que se sabem ter pertencido aos poetas, além de sua localização 

(quando possível).

As bibliografias do poeta são muitas, e o ponto de partida é a que foi compilada por 

Broughton, Northup e Pearsall (1970), que contém alguns erros e omissões (particularmente em 

relação à browningiana estrangeira). Os volumes anuais dos Browning Institute Studies e 

posteriormente da Victorian Literature and Culture suplementam a bibliografia de Broughton et al.. 

Todas essas obras se propõem a ser exaustivas e, portanto, não pesam ou analisam os materiais 

listados. Philip Drew e John Maynard escreveram livros que contêm resenhas das obras mais 

importantes publicadas nos últimos 40 anos.

Broughton e Stelter (1924-5) publicaram A Concordance to the Poems o f  Robert 

Browning, que apesar do título apresenta a obra teatral do poeta, embora não apresente a 

correspondência e demais textos em prosa. Outras obras úteis para se encontrar referências 

específicas dentro dos poemas são o trabalho pequeno, mas útil, de Minnie Gresham Machen (1903) 

sobre a Bíblia em Browning, o gigantesco trabalho de Thurman Hood (1922), sobre as fontes 

clássicas, e o de Judith Berlin-Lieberman (1934), sobre fontes judaicas na poesia do escritor. 

Estudos de fontes em obras específicas abundam, mas ao menos o Commentary de Cook (1920) 

deve ser lembrado pela sua diligência de comentar verso a verso The Ring and the Book, com um 

amplo estudo das referências.

Dentre as coleções de obras críticas, a mais importante para uma história da recepção de 

Browning é o volume organizado por Litzinger e Smalley (2005) para a renomada série Critical 

Heritage. Essa obra organiza um grande volume de crítica contemporânea sobre todas as obras do 

poeta. Ela provavelmente será superada quando a edição completa das cartas for concluída, já  que 

ela também traz a listagem de todo o material secundário conhecido e as peças de crítica na íntegra 

no período abarcado pela correspondência. Também vale a pena conferir o volume organizado por 

Harold Bloom e Paul Fox (2009), que é menos preocupado com uma representação histórica, sendo 

mais idiossincrático, baseado no que, para o editor, é o que de melhor se disse sobre o poeta. Para se 

ter uma noção do desenvolvimento da crítica de Browning, recomendam-se as compilações de 

Litzinger e Knickerbocker (1965) e Drew (1966), que apresentam críticos com diferentes 

perspectivas e de diferentes épocas. Bloom (2001) também é uma boa coleção de estudos críticos de 

várias épocas, porém sua organização é um tanto arbitrária e apenas um punhado de poemas é 

contemplado78.

78 A saber: My Last Duchess, Fra Lippo Lippi, Childe Roland to the Dark Tower Came, Andrea del Sarto e Caliban 
Upon Setebos. Em relação à organização, Bloom organiza o livro por poema, ao invés de data, porém isso se torna 
bastante confuso, particularmente quando o crítico põe fragmentos da crítica de Henry James e Chesterton na seção 
destinada a Andrea del Sarto, mas seleciona passagens que nem mencionam tal poema.
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Fortuna Crítica

O desenvolvimento da crítica browningiana é bastante paradoxal e variável. Poucos poetas 

foram tão polêmicos, em vida e mais de cem anos após a morte. No início de sua carreira literária 

Browning era defendido por seus amigos pessoais enquanto ninguém mais o lia ou, se lia, o 

desprezava, e quando o poeta finalmente conseguiu ser reconhecido no fim da vida ainda se dizia 

que ele nem mesmo era um poeta. Sarah Wood (2001, p.1) sintetiza essas polêmicas do final da 

vida do poeta:

By that time there was a consensus that Browning was highly fit for publication: the debate had 

shifted to defining where exactly his strength lay. He was received as a philosopher, but found 

wanting in consistency of thought. He was admired as a creator of characters, but found deficient 

in verbal poetry. He was entombed in Westminster Abbey, but there was no lasting agreement 

about why.

A fundação da Browning Society foi uma faca de dois gumes na reputação de Browning: 

se por um lado garantiu a exegese constante de sua obra e assegurou uma permanência (com idas e 

vindas nos julgamentos de valor) como principal poeta de sua geração, por outro os excessos de 

adulação e a leitura “poeta-como-filósofo” provocaram uma grande reação negativa na geração 

seguinte. Chesterton em 1903 já  mencionava que os admiradores de Browning faziam um 

desserviço maior ao poeta, e isso chega a tal ponto que, em 1962, Hugh Syles Davies (in: DREW, 

1966, p.61-65) afirmava que nada que fora dito sobre Browning merecia ser impresso novamente.

Obviamente Davies exagerava, pois apesar da massiva adulação que o poeta sofria da 

Browning Society, muita coisa boa se disse sobre Browning em todas as épocas. A biografia de 

Chesterton (1919), por exemplo, ainda é um dos melhores e mais brilhantes comentários sobre o 

poeta, e o estudo de Herford (1905) é bastante sagaz e moderno em suas apreciações, embora esteja 

praticamente esquecido hoje. O estudo de Ethel Mayne (1913) também está tristemente esquecido,

mas me parece ser o único até hoje que se propõe a analisar a ampla gama de personagens

femininos de Robert Browning79, e possui leituras bastante interessantes que não são mainstream, 

como a leitura do casal Jules-Phene como “não tão felizes para sempre” . Dentre as obras mais 

curtas, o elogio de Henry James sobre o enterro do poeta e o de Percy Lubbock do centenário 

(ambas in: DREW, 1966, p.11-16,36-57) são excelentes, como admite o próprio Davies. Vale 

também ler o estudo de George Santayana (in: DREW, 1966, p.17-35), que foi o mais importante e

79 Os modernos estudos feministas tendem a focar-se em estudos de caso, como o estudo do The Ring and the Book, 
por Brady (1988), ou o estudo dos personagens masculinos como o de Ewerton (2011).
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influente opositor à poesia de Browning; sua influência sobre Eliot ajuda a explicar, em parte, o 

desprezo que os poetas modernos tiveram em relação aos seus antecessores vitorianos.

As décadas subsequentes, contudo, foram bastante prejudiciais para a reputação de 

Browning:

The decline in Browning’s reputation took place in the 1920s through the influence of Modernism 

and within the wider reaction against things Victorian. Having been described as a ‘positive’ or 

‘optimistic’ thinker, Browning’s reputation necessarily suffered at a time when difficult questions 

were being posed in the wake of the national trauma of the First World War. (HAWLIN, 2005, 

p.130)

Woolford e Karlin (1996, p.141-142) explicam que Browning foi um peão em um jogo 

ainda maior, que era o da tentativa de desacreditar a poesia do século XIX como inadequada, de 

modo que os movimentos críticos dos anos seguintes, que desvalorizavam a investigação ideológica 

e biográfica da obra pelo seu valor linguístico intrínseco, tomaram Browning por um poeta 

simplório. A figura de Eliot foi significativa para o “extermínio” (como dizia Bloom) dos vitorianos 

em bloco.

No caso de Browning, não se pode deixar de notar uma profunda ironia e um grande 

paradoxo em toda essa hostilidade eliotiana quando lembramos que Pound, que fora influência para 

o próprio Eliot, tinha os monólogos browningianos como modelos de influência e imitação, e já 

havia inclusive comparado os poemas mais modernos de Eliot aos de Browning. É surpreendente 

notarmos a reação dos poetas modernos a Browning quando

of all the poetry of the nineteenth century, it is that of Browning which seems to be of greatest 

importance in the development of modern poetry. 'Und iiberhaupt ich stamm aus Browning. 

Pourquoi nier son pere?' Pound's acknowledgement of Browning's importance to his own poetry is 

particularly significant in that many poets have in turn acknowledged Pound as being a central 

figure in the development of modem poetry. In fact, in T. S. Eliot's view, Pound is ‘more 

responsible for the XXth Century revolution in poetry than is any other individual. .. .’ And Pound 

is not the only poet Browning seems to have influenced. (FLOWERS, 1976)

Enquanto a hostilidade crítica contra Browning crescia, em decorrência do advento do 

combate da poesia moderna contra a poesia vitoriana e da mudança de paradigma crítico, muita 

coisa continuou sendo produzida a respeito do poeta por importantes críticos nos Estados Unidos e 

no Canadá. Os estudos de DeVane (1978), de 1927, sobre as Parleyings, e os ensaios de William
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Raymond (1965), publicados separadamente entre os anos 20 e 50, além de várias descobertas80 

ajudaram a construir uma base necessária para a exegese dos poemas browningianos.

A publicação de The Poetry o f  Experience, de Robert Langbaum (1957), foi, nas palavras 

de Woolford e Karlin (1996, p.243), “the most important event in Browning criticism so far” . A 

partir dessa obra, Browning passou a ser visto definitivamente como o habilidoso poeta criador de 

personagens e monólogos, e não mais o poeta-filósofo81 do passado. Browning depois disso passou 

a ser um poeta extremamente adaptável às novas posturas críticas.

O estado atual da crítica de Browning, contudo, ainda é incomum. Para Woolford e Karlin 

(1996, p.243) a adaptabilidade do poeta após o livro de Langbaum gerou estudos que representam 

uma perspectiva infinitamente ampla, enquanto para Hawlin (2005, p.127) “in giving an overview 

one thing that is striking in the criticism is the persistence of traditional, ‘humanist’, aesthetic 

orientated points of view”. Isso não significa que a crítica browningiana possua a tendência a ser 

reacionária, mas que devido a suas dificuldades próprias (o volume de crítica existente e o volume 

de conhecimento necessário para se ‘enfrentar’ o poeta estão entre elas) os críticos tendem a 

dialogar mais entre si. Prossegue Hawlin (2005, p.128)

Browning criticism generally has also been very eclectic in its procedures, often not aligned with 

one determining point of view. And perhaps, more than some groups of critics, Browning 

specialists have learnt a lot from each other in direct and indirect debate: the cross-overs and 

influences within the criticism are very marked.

O melhor modo de acompanhar os movimentos críticos sobre o poeta nos últimos anos é 

conferir frequentemente as resenhas das obras que saem nas revistas dedicadas a ele, e conferir as 

obras de referência em busca de estudos específicos sobre a reputação do poeta em dada época.

80 As descobertas da pesquisa de Betty Miller para a sua biografia, a descoberta de uma peça anterior de Browning por 
Donald Smalley (frequentemente chamada de Essay on Chatterton) além de publicações de diversas coleções de cartas, 
como as cartas para Julia Hedgwood, Isabela Bladgen e as cartas coligidas por T. J. Wise, entre as mais importantes. 
Também vale a pena notar que são dessa época os principais estudos sobre o monólogo dramático, mencionados em 3.2, 
e várias das obras de referência para o estudo da poesia de Browning.
81 O que não significou o abandono completo da investigação da filosofia ou do pensamento do poeta. Os melhores 
estudos modernos a respeito do pensamento de Browning são os de Whitla (1963) e Crowell (1969). Woolford e Karlin 
(1996, p.187-229) apresentam um pertinente estudo introdutório.
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4. MÚLTIPLOS SENTIDOS: UMA ANÁLISE DE TRÊS MONÓLOGOS 

DRAMÁTICOS DE ROBERT BROWNING
[Learn] This lesson, that our human speech is naught 

Our human testimony false, our fame 

And human estimation words and wind.

Why take the artistic way to prove so much?

Because, it is the glory and good of Art,

That Art remains the one way possible 

Of speaking truth, to mouths like mine at least.

Robert Browning. The Ring and the Book, XII, 831-840.

No presente capítulo, pretendo analisar três monólogos dramáticos de Robert Browning, 

que tratam de diferentes temáticas. Os poemas escolhidos foram Soliloquy o f  the Spanish Cloister e 

Count Gismond, ambos de Dramatic Lyrics (1842), e Pictor Ignotus, de Dramatic Romances and 

Lyrics (1845). Os poemas abarcam os principais temas que surgem em toda a poesia do escritor, a 

saber: fé, amor (e, por extensão, o casamento) e arte. São poemas do início da carreira do escritor, 

do período em que Browning ainda estava descobrindo as possibilidades da forma do monólogo, 

mas acredito, diferentemente de alguns críticos, que nesses poemas já  se pode ver um poeta muito 

complexo e maduro.

As análises primeiramente abordam a contextualização dos poemas e uma leitura “direta” 

do sentido dos mesmos. Porém, como os monólogos dramáticos são, pela própria natureza da 

forma, essencialmente plurissignificativos devido às diferentes tensões provocadas (empatia x 

julgamento; intencionalidade x subentendido; revelação x ocultamento; moral x estética; audiência 

x leitor; entre outras), apresento os principais estudos críticos que discordam das leituras 

tradicionais desses mesmos monólogos, e minhas próprias sínteses. Por fim, na última seção do 

capítulo apresento minha proposta de tradução para os três poemas.

4.1 Julgamento moral x Julgamento estético: Soliloquy o f  the Spanish 

Cloister

Soliloquy o f  the Spanish Cloister provavelmente foi composto em 1838, quando o poeta 

fez sua primeira viagem à Itália e pôde observar a vida nos monastérios. O poema está entre os 

primeiros monólogos dramáticos do escritor, depois de Johannes Agricola in Meditation e 

Porphyria's Lover, publicados em 1836. Foi publicado originalmente em Dramatic Lyrics, em 

1842, chamando-se II  -  Cloister (Spain) e fazendo par com I  -  Camp (French), cujo título final é
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Incident o f  the French Camp. Os poemas foram separados em 1849, quando receberam seus títulos 

finais, e em 1863 apenas o Soliloquy foi agrupado como o 3° poema de outro grupo chamado 

Garden Fancies. Em 1868 esse grupo também foi desfeito e o poema ganhou sua independência, 

embora tenha continuado a ser publicado entre Garden Fancies e The Laboratory, e não mais junto 

de Incident o f  the French Camp.

O poema provavelmente possui um dos volumes críticos mais bizarros da história da 

literatura inglesa. São incontáveis os artigos e estudos críticos sobre ele, mas a grande maioria 

desses estudos é apenas uma série de debates e discussões sobre questões de pouquíssima 

importância, como qual o nome grego de “swine's snout”, qual é o texto em Gálatas referido no 

poema e qual a fonte da imprecação “Hy, Zy, Hine” na última estrofe, sendo algumas dessas 

leituras relativamente extravagantes1. É um dos raros poemas de Browning em que a crítica parece 

ter falado muito, sobre pouca coisa, e no geral, ainda parece ser um poema pouco apreciado. 

Comentários como os de Park Honan (1969, p.32) de que “it was not in the Soliloquy o f  the Spanish 

Cloister that Browning wrestled with the failures of Pauline and Paracelsus, liberated himself from 

Shelley, and perfected the techniques of dramatic character revelation”, são comuns aqui e ali na 

crítica ao poema nos últimos 100 anos.

A situação dramática do monólogo é a seguinte: um membro do convento, que é a persona 

falante, observa de longe um de seus companheiros de claustro, o Irmão Lourenço, cuidar das 

plantas de seu jardim. O monologista possui um ódio mortal e inexplicável em relação a seu 

companheiro. O poema se inicia com um grunhido de ódio e uma herética invocação do inferno, 

para acabar com as plantas do Irmão Lourenço.

No decorrer do poema, começamos a ter mais informações a respeito dos dois 

personagens. O Irmão Lourenço parece interessado em falar muito sobre o clima e as estações na 

hora do almoço, e em falar, aparentemente de modo exclusivo, sobre plantas, o que incomoda 

profundamente o monologista (“I must hear/Wise talk of the kind of weather,/Sort of season, time 

of year”, 10-12). Os últimos versos da estrofe são uma invectiva contra o Irmão Lourenço, uma 

espécie de diálogo imaginário, em que Lourenço pergunta o nome latino da salsa e, como resposta,

0 monologista pergunta o nome latino para nariz-de-porco. Nariz-de-porco era o termo vitoriano 

para uma espécie de dente de leão, mas aqui é usado como um trocadilho maldoso em relação à 

aparência do Irmão, já  que a ambiguidade se perde numa tradução para o grego.

O monologista continua falando da rotina do convento, e se interrompe ao perceber que, 

enquanto ele cuidava de uma das plantas, um dos lírios do Irmão Lourenço se quebrou. Robert Day 

(1965) aponta que um lírio quebrado é sinal de castidade destruída ou pervertida. A partir desse

1 Cf. Notas ao poema em Browning (2010, p.201-205)
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ponto o falante começa a duvidar dos valores morais de seu companheiro odiado, de modo que na 

quarta estrofe sugere o desejo sexual do Irmão Lourenço pelas moças que vão lavar os cabelos ao 

lado do convento (mas não são capazes de perceber qualquer olhar malicioso). Na quinta e sexta 

estrofes ele duvida da ortodoxia do Irmão Lourenço, supondo que ele seja Ariano2 por não dispor os 

talheres em forma de cruz, simbolizando Cristo, e por não beber em três goles, simbolizando a 

trindade, como o monologista faz. Na sexta estrofe a acusação é a de esconder suas frutas apenas 

para si (avareza) e esconder suas “flores imperfeitas”, ou seja, seus desvios de caráter, para que 

pareça uma pessoa virtuosa, além de o monologista ambiguamente sugerir que esteja cortando as 

plantas do Irmão às escondidas.

A sétima estrofe está entre as mais discutidas da obra, devido à referência a um texto em 

Gálatas e a vinte e nove maldições. Muita tinta foi gasta tentando identificar esse texto, e tudo foi 

ainda agravado quando o próprio poeta afirmou que não se preocupou em ser muito preciso. 

Pettigrew e Collins (in: BROWNING, 1993) acreditam que a passagem na verdade seria 

Deuteronômio 28:15-45, supondo que Gálatas (Galatians) foi mencionado apenas porque forma 

uma rima melhor, o que não parece ser o caso, tendo em vista que Browning utilizou rimas 

estranhas com muita frequência, de modo que para o poeta rimar “Deuteronomy” não parece ser um 

desafio. Há duas formas importantes de se compreender textualmente a passagem. A primeira delas 

é compreendendo o texto de Gálatas de modo irônico, já  que todo o tom da carta é o de um ataque à 

religião formal e da defesa de uma primazia do amor ao próximo sobre qualquer teologia, e o 

monologista é justamente um formalista sem amor pelo próximo. O segundo modo de se ler a 

passagem é compreender que não é o texto que anuncia 29 maldições, mas aquele que “trip on it [o 

texto]” (ou seja, alguém que produza uma heresia sobre o texto) é quem sofre as maldições, e que 

essas maldições não são “listadas” no texto em gálatas, mas o texto “entails” essas maldições, de 

modo que pode ser qualquer texto propenso a interpretações heréticas. Gálatas é de longe um dos 

textos canônicos que mais receberam comentário dos apologistas cristãos contra as heresias, 

bastando para isso notar a presença marcante do texto na obra de padres como Tertuliano, Irineu e 

Justino Mártir, cuja obra é particularmente pequena. Orígenes chegou a escrever um comentário 

apologético aos Gálatas em 15 livros, que se perderam. Nathan Cervo sugere, convincentemente, o 

texto Gálatas 3,26-29 (2003, p.82), já  que muitas interpretações heréticas da passagem foram feitas 

por seguidores de Maniqueu, a quem o monologista refere-se diretamente. Em última instância, o 

texto exato de Gálatas não faz muita diferença.

2 Heresia defendida por Ario (250-336), heresiarca do século IV. O arianismo foi a primeira grande disputa doutrinária 
da igreja após o reconhecimento de Constantino, em 313. A cristologia ariana define o Filho como uma criatura de 
deus, segunda em relação a ele mas acima de todas as outras coisas criadas, em oposição ao trinitarianismo, que 
considera o Filho consubstancial (omoousios) com o Pai.
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Após tramar contra a ortodoxia do Irmão Lourenço, o monologista trama contra a 

castidade, pensando em deixar um romance pornográfico (que chama apropriadamente de 

“escrofuloso”, o que remete tanto à linguagem vegetal quanto à possível natureza homossexual do 

romance3) francês, para que ao lê-lo o Irmão cometa um pecado mortal, segundo a doutrina católica. 

Por fim, o monologista pensa em um plano para fazer um pacto com o diabo mas deixar uma 

“falha” no acordo, que permita que ele próprio saia ileso, enquanto o diabo destrói a acácia-rosa4 do 

Irmão Lourenço, e termina de modo quase possessivo-convulsivo com uma mistura de imprecação 

nonsense (“Hy, Zy, Hine”), raiva (“Gr-r-r”), xingamento (“you swine”) e uma oração desordenada 

(“Plena gratiâ/Ave, Virgo”). A última oração, aliás, parece ser um dos raros casos em que o poeta 

acabou confundindo uma série de elementos, como as orações da Ave Maria e a Litania da Virgem, 

e os sinos das vésperas com os do ângelus, e esse equívoco não parece contribuir com a construção 

do monologista ritualístico, de modo que só pode ser explicado pelo equívoco acidental5.

Leituras baseadas nos padrões tradicionais de leitura do monólogo dramático, ou seja, na 

tensão entre a empatia e o julgamento, e na leitura do monológo como um poema em que o falante, 

ao tratar de um tema ou pessoa, revela mais sobre si mesmo do que gostaria, geraram a 

interpretação tradicional do poema. Nela, o monologista, ao acusar o Irmão Lourenço das coisas 

mais hediondas, mostra apenas os seus próprios pecados. Temos aqui uma tensão moral em que um 

falante moralmente vil projeta sobre um colega de claustro, moralmente bom, de modo que a 

intencionalidade de seu discurso (ao tentar se representar como bom e seu oponente como mau) é 

registrada ironicamente pelo leitor, que apenas consegue ver o oposto. Essa leitura é a mais direta e 

frequente da obra, e vai de Berdoe

In this poem we have a coarse-minded Spanish monk, boiling over with abhorrence of a good, 

gentle brother, who loves his flowers, trims his bushes and waters his rose trees with tender 

solicitude for the welfare of his plants, the only things in the monastery he can love. The simple 

talk of the hated friar at meal-time and recreation disgusts him ; he knows in his heart that the good

3 “Interestingly, scrofulous is unique in Browning's poetic lexicon. It had only been introduced at the time with the 
now-common metaphoric sense 'pornographic'. Scrofulous also reflects the gardener's latin background, for the well- 
known genus Scrophularia included many species common to britain.

In Browning's day, Scrophularia nodosa, popularly called 'figwort', was believed to cure piles. (The Latin term 
denotes a swelling of the neckglands and is etymologically related to scrofa, a (breeding) sow, because of the animal's 
susceptibility to such swelling). The first appearance of a subsense for 'scrofulous' is arresting: to any Victorian with 
botanical knowledge, the scrofulous novel would be linked to piles, also known as ficus 'fig' and associated with 
buggery. By slyly associating 'scrofulous' with Brother Lawrence, then, the narrator may wish to suggest that Lawrence 
is homossexual." (GWARA & NELSON, 1997, p.30-31)
4 Alguns críticos, entre eles DeVane (1955, p.113) interpretam a acácia-rosa como a própria alma do Irmão Lourenço, 
porém não se pode ignorar o efeito patético de um pacto contra uma flor. Para mim, o poema perde como representação 
com essa metáfora lida assim, e, de qualquer modo, há ao menos um problema textual que dificulta a interpretação da 
“acácia como alma”, que é a identificação que o próprio falante tem com o objeto em “that rose-acacia/ We're so proud 
of”.
5 Cf. Charles T. Phipps (1969, p.159-159).
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brother is a saint, though he tries in his malice to rake up some remembrance of a wandering look 

at odd times, and is not so ritualistically exact as he is himself. He spites him by damaging his 

plants all he can in a sly and ingenious way. He would like him to lose his chances of salvation if 

he could, so he will endeavour to pervert his orthodoxy and trip him up on his way to heaven ; he 

will slip in amongst his greengages a wicked French novel; or he will even go so far as to ask 

Satan's aid,—when, as he meditates all this evil doing, the vesper bell rings and the wicked old 

fellow goes to his prayers. (BERDOE, 1897, p.472-473)

A Ryals

In "Cloister," a dramatic monologue, the speaker adheres to the rules of monastic life but is devoid 

of belief in the informing spiritual principle behind them, unwittingly damning himself in our eyes 

as a type of Satan while commending the saintly Brother Lawrence, whom he hates, as a true 

follower of Christ. Like Napoleon in the companion poem, the speaker is concerned only with 

mind and power whereas Brother Lawrence, like the boy soldier, is shown to be governed by 

emotion and love. (RYALS, 1983, p.159-160)

Versões mais modernas e moderadas da leitura tradicional (em que apenas a moral do 

falante é estudada, sem especulações a respeito da santidade do Irmão Lourenço) podem ser 

encontradas também, como a bela síntese de Kennedy e Hair (2007, p.88)

Whereas “Porphyria’s Lover” describes an action that has already taken place, the second example 

of soliloquy,“Cloister (Spanish) ”—now known by its later title,“Soliloquy o f the Spanish 

Cloister”—brings us into an ongoing situation, which for the reader is closer to the experience of a 

stage presentation. We listen to a petty-minded monk revealing his hatred for Brother Lawrence, 

the mild-mannered gardener of the monastery. We follow him through his mockery of Lawrence’s 

mincing table talk; his scorn for Lawrence’s orderly care for his table ware and goblet; his 

suspicion that Lawrence was casting a lustful glance at “brown Dolores” outside the convent, 

washing her hair [...].

He goes on to disclose his tricks to keep his brother monk’s flowers from being double and his 

secret wish to entrap him into damnation by a heretical text in the Bible, by slipping him“my 

scrofulous French novel” (57), or by making a pact with Satan—all this Browning packs into 

flowing eight-line stanzas of casual phrasing, even working growls,“Gr-r-r,” into the meter. Like 

Porphyria’s murderously jealous lover, the monk is self-deceiving. He reveals his own 

lasciviousness, and he takes religious pride in his own meaningless ritual acts in handling his knife 

and fork and goblet. Thus both soliloquies create their ironies but they have quite different effects. 

The first one builds grotesque horror; the second, with its childish pranks tied into the malicious 

monk’s schemes, is highly comic. Browning was already showing variety of tone in his 

experiment with form.
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No entanto, a proeminência da leitura tradicional não impediu que alguns críticos tivessem 

uma interpretação distinta, e, ignorando a moral, vissem no monologista certa vitalidade estética e, 

no Irmão Lourenço, uma figura apática e maçante.

A primeira dessas leituras foi a de David Sonstroem (1968), que, em seus estudos da 

imagética animal e vegetal no poema chega a conclusão de que uma linguagem e uma vitalidade 

animais estão relacionadas ao monologista, enquanto que a linguagem e passividade vegetais estão 

com o Irmão Lourenço, e também que a força do poema está nessa oposição entre o animal e o 

vegetal. O ensaio tem seu próprio valor artístico, mas o elemento principal de Sonstroem é de que 

“in effect, Brother Lawrence is a vegetable; he is himself the prize plant of the monastery” (p.70) e 

de que “Browning reverses the traditional concept that the essential quality of vegetable existence is 

growth; with respect to Brother Lawrence it is prunability” (idem), e de que, por oposição, o 

monologista representa o mundo animal. A tese principal é que

The red blood and virility that render the speaker such a monastic monster are entirely absent from 

the personality of Brother Lawrence. The lesser being he! However saintly, he must be judged 

rather a bore and simpleton, too tepid a paragon to inspire emulation. The animal is, after all, the 

higher form of life than the vegetable. (p.72-73)

E apesar da potencial piada do artigo, dois dentre os maiores críticos de Browning da 

atualidade, Herbert Tucker e Daniel Karlin, têm pontos de vista semelhantes.

Para Herbert Tucker (1980), a força do poema jaz no falante como uma espécie de “autor”, 

que projeta sua vontade criativa. Para o crítico, a maior parte da poesia de Browning (e por 

extensão, de seus monologistas) é caracterizada por esse potencial estético:

If hate killed men, there would be no reason for the monk in Browning's "Soliloquy of the Spanish 

Cloister" (1842) ever to begin soliloquizing. But even the simple hatred felt by this most obviously 

intent of Browning's lyric speakers must submit to language, and the first and last lines of his 

soliloquy record the submission. (p.154)

E assim, “The monk's straightforward hatred becomes the pretext for a series of 

murderously inventive interpretations that let him enjoy the power of his own revisionary will.” 

(idem), enquanto vê o Irmão Lourenço como “unthinkable as the subject of a Browning
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monologue” (p.155), já  que não consegue produzir símbolos6 ou criar, como um deus ou diabo, algo 

do nada, como o monologista faz, por exemplo, nos versos 25-32

Saint, forsooth! While brown Dolores 

Squats outside the Convent bank 

With Sanchicha, telling stories,

Steeping tresses in the tank,

Blue-black, lustrous, thick like horsehairs,

— Can't I see his dead eye glow,

Bright as 'twere a Barbary corsair's?

(That is, if he'd let it show!)

Que, para o crítico:

The monk's will to desanctify Lawrence's saintly name is strong enough here to open a mode of 

interpretation that is distinctly creative. His parenthetical nod to actuality in the last line makes it 

clear that the monk can see what is not there to be seen. That line is less an admission of defeat 

than a measure of his imaginative success in revivifying Lawrence's "dead eye," despite the 

absence of any empirical warrant for doing so. Commentators who search in vain for all twenty- 

nine of the monk's scriptural damnations (51) or for the source of "Hy, Zy, Hine" (70) might return 

with profit to consider how in this stanza the monk makes something of nothing. (TUCKER, 1980, 

p.155)

Chegando a seu ponto máximo quando o monologista tenta superar Satã na última estrofe. 

Com uma tese similar à de Tucker, Karlin, em seu estudo extensivo dos personagens de 

Browning que demonstram um predomínio do ódio, chega a conclusão parecida, acentuando a 

tensão entre a moral e o poder criativo:

The conflict between Brother Lawrence and his hater may be thought of in moral terms as a 

conflict between good and evil, or in aesthetic terms [...] between the art of obedience and the art 

of rebellion. Behind Brother Lawrence stands the unfallen Adam, gardening in Paradise; behind 

his hater (much reduced from his grand original, admittedly) stands Milton’s Satan -  like the 

speaker of the ‘Soliloquy’ a leering, jealous voyeur, but also (for Shelley, Blake, and others) an 

embodiment of radical energy. (KARLIN, 1993, p.78)

6 Para o crítico, o monologista produz ativamente símbolos enquanto exerce sua ritualística, e sua leitura do poema vê a 
não adesão do Irmão Lourenço como passividade.
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De modo que, numa linha similar à de Sonstroem, a conclusão final é de que “his [do 

monologista] eye is 'alive', noticing in a way that Brother Lawrence’s is not” (p.76).

Por mais que simpatizemos com as leituras revisionistas de críticos do porte de Herbert 

Tucker e Daniel Karlin, historicamente essas leituras, embora tenham trazido grandes contribuições 

para a crítica browningiana, possuem uma base frágil, baseada na má compreensão da “diferença”

entre a enunciação e a leitura, ou, especificamente neste caso, na diferença entre o modo que nós

lemos o personagem e no modo com que ele e seus contemporâneos (no plano diegético) se leem.

O maior problema aqui é que questões religiosas, em personagens religiosos, se sobrepõem 

a questões estéticas propriamente ditas. Como fala Hawling7,

Through his religious allusions the speaker characterizes himself as orthodox and traditional in 

religion, while he wants to see Brother Lawrence as a heretic, a man with a false understanding of 

religion. The faultlines between orthodoxy and heresy have always been complicated and

involved, and Browning was sensitive to this fact. (See, for example, poems like ‘The Heretic’s

Tragedy’ and ‘Holy-Cross Day’.) There is something sinister about the way in which the speaker 

takes on himself the power and authority of orthodoxy in order to characterize the wholly innocent 

Lawrence as a heretic.

Por mais que eu tenha tendência a duvidar da figura do Lourenço como completamente 

inocente -  já  que temos apenas a versão do monologista, que acaba compondo uma representação 

de si mais precisa que a de seu “oponente” -  o modo como o monologista vê as questões religiosas 

entre a ortodoxia e heresia não deixa dúvidas de que há aspectos mais complicados na equação.

Por exemplo, Tucker nota com sagacidade que nos já  citados versos 25-32 o monologista 

cria algo do nada, mas também deve ser notado que o monologista projeta essa criação e essa 

violência da vontade em seu adversário. O falante inventa uma imagem sensual, mas é o Irmão

Lourenço que, dentro da imaginação do monologista, goza desse poder criador da imaginação. O

falante a todo o momento atribui às suas ações, de certo modo (como querem os críticos) 

revolucionárias, a passividade, e às atitudes passivas do seu adversário a revolução.

Outro exemplo está nos versos 37-40, em que para um crítico como Tucker “he drains his

cup in three sips, illustrating the Trinity with a lively eye on ulterior motives, while his simple

Brother Lawrence (unthinkable as the subject of a Browning monologue) 'drains his at one gulp'”

(1980, p.155), porém para o próprio monologista a ação feita (beber em três goles), é um elemento

de aceitação doutrinária. O falante sem dúvida aplica uma visão revolucionária justamente ao ato

simplório do Irmão Lourenço, como uma afirmação ritualística positiva de uma doutrina herética,

7 Que em matéria de opinião pessoal diz do monologista que “his energy and worldliness come to seem attractive, and 
Friar Lawrence’s character limited: a rather tedious version of supposed virtue” (2001, p.75)
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como a ariana, mencionada nominalmente. Esse tipo de procedimento é frequente no poema: o 

monologista pode até imaginar os pecados horríveis que seu adversário cometeria, mas é sempre o 

Frei Lourenço, em sua aparente passividade, a figura de poder e revolução dentro dessas criações, já  

que, embora desejemos que o monologista seja uma figura de “poder” e “vontade”, o desejo 

supremo dele é pertencer à classe da ortodoxia católica. A linguagem inteira do monologista

demonstra isso, como já havia dito Slinn (p.38)

Consider, for example, the opening line of 'Soliloquy of the Spanish Cloister': 'Gr-r-r-there go, my 

heart's abhorrence!' While at first glance this seems simply an expression of anger and hatred, on 

closer inspection a contrast emerges between the inarticulate utterance of the growl and the 

polysyllabic diction of 'heart's abhorrence'. To describe an object of hate as in this phrase is to 

formalise the feeling into an acceptable Latinate abstraction, and such an act represents a split in 

the speaker's consciousness between impulsive feeling and shaped perception. In this instance it is 

a schism basic to his self-deception and comic in its incongruity, and a similar disjunction between 

emotion and expression operates throughout the poem to indicate the way bitter, destructive 

frustrations underlie a surface pose, an arrangement of what the speaker conceives to be a pious 

self. Browning generates the conflict in the opening line and it is a function of the speaker's 

utterance, of the fusion of dramatisation and expression as he formulates his feelings and 

perceptions, allowing one to inform the other.

A leitura revisionista, embora impressionante e iluminadora, ignora um aspecto importante 

do poema, e mais que discordar da leitura do autor sobre o tema, que efetivamente não importa, 

discordar da provável leitura do personagem sobre si próprio. O monologista de Soliloquy o f  the 

Spanish Cloister ficaria profundamente feliz em conceder ao seu adversário o poder revolucionário 

e revisionista que lhe atribuem, como tenta fazer em seu discurso, se incluindo no seio da ortodoxia. 

E esse jogo de ambivalências torna esse monólogo dramático um dos mais excitantes do poeta. De 

certo modo, o poder criativo é dirigido sempre ao seu oponente. Daniel Karlin vê o monologista 

com uma espécie de satanismo miltoniano, mas em última análise, esse aspecto de rebeldia satânica 

está contida no Frei Lourenço, a partir dos olhos do monologista, que se conforma com a postura 

que, ele próprio, toma como reacionária e ortodoxa.

4.2 Verdade x Mentira: as leituras de Count Gismond

Count Gismond foi originalmente publicado em Dramatic Lyrics, em 1842, intitulado 

apenas II. France; fazia par com o poema, bem mais famoso, M y Last Duchess, que originalmente 

foi publicado com o título I. Italy. O par foi desfeito em 1849, quando o poema recebeu seu título 

final. Em 1863 ele foi deslocado para Dramatic Romances. Revisões no poema foram mínimas.
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À diferença de Soliloquy, a recepção crítica de Count Gismond é pequena. Desde Orr 

(1892) até o surgimento da leitura irônica de John Hagopian (1961) um breve sumário era tudo o 

que se podia dizer sobre o poema, e a aparente simplicidade (e até ingenuidade) da história afastou 

quase toda discussão séria sobre o poema.

A história contada é uma das mais diretas do repertório browningiano; a persona que fala 

no poema é a Condessa Gismond, que narra para alguém (só saberemos tratar-se de uma mulher, 

Adela, no penúltimo verso) como conheceu o Conde, seu marido. Ela era órfã e vivia em Aix-en- 

Provence com as primas. Num dia de torneio, em função de sua beleza, foi escolhida para ser 

simbolicamente a rainha da festividade, e entregar a coroa ao vencedor. Essa é a situação dramática 

do poema, que está num dos limites entre o monólogo e a narrativa. A história prossegue: no meio 

da alegria da festa, porém, sem qualquer razão aparente, um conde, Conde Gauthier, grita no meio 

da multidão dizendo para trazerem tochas, e que por amor à decência a monologista não devia ser 

rainha do torneio, pois ele acusa a jovem de ter dormido com ele na noite anterior. A narradora fica 

paralisada e sem palavras a dizer em sua defesa (e interrompe a narrativa pela primeira vez), até 

que, repentinamente surge o Conde Gismond e ela tem a certeza de que ele fora um enviado de 

Deus para salvá-la dessa infâmia. O Conde Gismond então chama o rival para um duelo para provar 

a verdade, e o vence. Antes de morrer, Gauthier confessa: “I have lied/To God and Her” e morre. O 

Conde Gismond casa com a jovem para restaurar sua honra e viaja para o sul com sua futura esposa. 

A Condessa passa a falar dos dois filhos e quando Gismond chega, interrompe a conversa e muda 

de assunto, perguntando por seu tercel (falcão peregrino macho) e mentindo a seu marido, dizendo 

que falava de quantos pássaros o falcão havia caçado.

A leitura óbvia e imediata do poema afastou por muitos anos os críticos do poeta, que viam 

no poema apenas mais uma clássica reprodução do mito de Perseu e Andrômeda. Durante anos a 

crítica praticamente ignorou o poema. Berdoe (1897) e DeVane (1955) não têm nada de novo para 

falar sobre o poema, e só uma crítica (MAYNE, 1913, p.21-22) chama atenção para a mentira óbvia 

ao fim do poema, criticando-o:

The first words we hear her speak to that loved husband are - fibbing words! [...]

We, who have temporarily lost so many things, have at least gained this one - that we should not 

think it necessary to tell that fib. We should say nothing of what we had been 'telling Adela'. And 

some of us, perhaps, would reject the false rhyme as well as the false words.

Para a maioria dos leitores da época o poema parecia apenas uma construção 

melodramática do já batido tema do resgate de Andrômeda, que é recorrente na poesia de 

Browning. O poema ainda era lembrado apenas por fazer par com o poema M y Last Duchess em
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sua publicação original, sempre perdendo na comparação. Sendo M y Last Duchess um dos mais 

famosos poemas de Browning, Count Gismond ao menos gozava de uma imortalidade por 

associação.

Em 1961, contudo, houve uma revolução no modo de se ler o poema. John Hagopian leu o 

poema de modo diferente. A história parecia simplesmente muito “inacreditável”, e baseado nos 

dois momentos em que a Condessa se certifica se Gismond está ou não ouvindo (v. 49-50 e 123), o 

crítico constata que eles só fazem sentido se ela estiver mentindo. A conclusão do crítico é que não 

só a Condessa deitou-se com o Conde Gauthier como provavelmente seu filho mais velho (o de 

testas largas que os olhos do irmão mais novo zombam) nasce dessa relação ilícita. O artigo de 

Hagopian trouxe muito debate sobre o assunto, mas é difícil subestimar o seu valor para o 

reconhecimento do poema. Mesmo os críticos que defendem uma leitura tradicional só passaram a

ler o poema propriamente dito quando ele passou a fazer parte dessa discussão.

Aí uma situação curiosa se instaurou na crítica. De um lado críticos que apontam uma 

leitura diferenciada, em que a Condessa é uma mentirosa e moralmente duvidosa, encabeçados pelo 

próprio Hagopian, além de Tilton e Tuttlle (1962), Marcela Holloway (1963) até pelo menos Ryals 

(1983); do outro, críticos que fazem uma crítica a essas leituras, como Crowell (1972), F. Allen 

(1973) e Coulling (1986, apud: HAWLIN, 2001). Depois disso, como lembra Hawlin “after ironic 

reading and anti-ironic reading, the poem has been left to fall into a kind of limbo” (2001, p.165).

Tilton e Tuttle foram os primeiros a fazer um trabalho de algum fôlego sobre o poema. 

Insatisfeitos com a leitura tradicional8, eles fazem uma análise detalhada das possíveis 

incongruências na história da condessa. Os autores não veem qualquer razão para Gauthier ter 

mentido9, e leem os últimos versos (124-126) do seguinte modo:

This "lie", usually ignored or explained away by critics as a small prevarication, is, on the 

contrary, subtle with pregnant truth. The Countess has been telling Adela about her tercel. 

Throughout the narration she has expressed herself in terms of falconry, and because of a 

perversion of values particular to her character, she has conceived of both Gauthier and Gismond 

as falcons engaged in a bloody sport immensely joyous to her. (1962, p.85)

E então passam a analisar as palavras da condessa, vendo nelas não as palavras de uma

pessoa inocente, mas do tipo de prostituta que Gauthier evocara, e afirmando que o filho mais velho

8 “Does it do justice to Browning's art to assume that, finding nothing in the story to interest his intellect, he was so 
insensitive as to publish a mediocre dramatic narrative as a companion poem to a magnificent dramatic monologue?” 
(p.84)
9 David Shaw, à diferença dos revisionistas, consegue ver uma razão para a mentira de Gauthier, e, usando da 
psicologia, afirma que o conde apresenta “a form of obsessional neurosis, in wich he parades her forth as the spetacular 
beauty he would like possess. He represents as actuality what is merely a sexual fantasy” (1968, p.73).
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da condessa é, de fato, de Gauthier, não de Gismond, e que a chave para o entendimento do poema 

é a linguagem de falconaria, usada pela condessa. Para os autores, desse modo, o poema é um sutil 

estudo psicológico, digno de ser lido ao lado de M y Last Duchess.

A leitura de Marcela Holloway (1963), toma como ponto de partida a de Tilton e Tuttle, 

levado-a porém a uma conclusão ainda mais excêntrica. A crítica busca agora “revisitar” o próprio 

Conde Gismond, colocando-o ao lado do Duque de Ferrara em M y Last Duchess como um homem 

perverso que tortura a esposa.

Once Count Gismond has discovered the duplicity of the Lady -  and he knows her secret before he 

ever walks away from the field -  he has a victim in his power, a victim who suffers more intensely 

from the nature of his cruelty than the Duke of Ferrara's lady ever suffered from his. There are 

some tortures worse than death. Count Gismond has chosen a refined method of cruelty. His wife 

does not "thrill to the remembrance of that day," but rather recalls the whole scene vividly and 

realizes she is a living victim, knowing she is more cruelly crushed than Gauthier was by the foot 

of Gismond. (1963, p.549)

Embora interessante, a crítica de Holloway é difícil de se sustentar. Não há evidência 

textual séria, e resta uma abundância de evidências do contrário. Independente da leitura, se a 

mentira é da condessa ou de Gauthier, Gismond ainda é representado inequivocamente como um 

salvador por parte dela. Como notou Slinn (1982, p.103-104):

Whether she sinned or not, Gismond's God-like moral defence was an act which destroyed the 'lie' 

(whether hers or Gauthier's), restored her virtue, and established her social identity. For that she 

seems genuinely grateful and she places Gismond at the outset within a paradigm of redemption: 

'Christ God who savest men, save most/Of men Count Gismond who saved me!'10

A leitura de Ryals (1983) é ainda uma das melhores dentro dessa perspectiva irônica. Ryals 

nota agudamente a presença marcada da mentira no poema11, reforçada lexicalmente pela repetição 

da palavra “lie” . Ryals também nota que “[i]n speaking of the incident, the countess constantly 

refers to it as though it took place not in real life but on the stage” (1983 p.156). De qualquer modo, 

Ryals reconhece o aspecto ficcional da narrativa, que nós não podemos estar certos do que 

realmente aconteceu (embora tenhamos, para o crítico, pistas a esse respeito, que ele analisa 

cuidadosamente), e que em última instância “we cannot accept the lady's story as true. We may not

10 Versos 1-2.
11 Gauthier acusa a condessa de mentir sobre sua castidade, enquanto a condessa afirma que a acusação de Gauthier é 
mentira. Gismond aparece e afirma que Gauthier é mentiroso. O duelo é realizado com o objetivo de separar a 
"verdade" da "mentira", e ao fim do duelo Gauthier é forçado a dizer que mentiu para Deus e para ela. O poema termina 
com uma mentira, casual ou não.
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finally be able to reconstruct, even with ardent exercise of our 'co-operating fancy,' the entire 

narrative but at least we know that, in all likelihood, things did not occur in the way the monologist 

says” (p.158-159). Em relação a isso é que jaz a força do monólogo, para o crítico:

Does the fact that the poem is full of puzzling details even about the narrative itself mean that it is 

to be judged as unsuccessful? If the interest in the monologue lay in the story itself, then we would 

be bound to say that it is not a satisfying narrative. But the emphasis here as in Browning's other 

monologues is on character and its revelation in speech. Many of the endings of Browning's poems 

are ambiguous, in part because the poet had little interest in the narrative. As we saw, in Pippa 

Passes we do not know, for instance, whether the bishop restores to Pippa her rightful inheritance 

or keeps it for the Church. And it does not matter because it is not the story we are invited to be 

interested in; it is, rather, on character that the poet wishes to concentrate. Those commentators 

who most misrepresent Browning's poetry do so because they study the monologues for stories or 

themes or morals instead of witnessing the drama of character unfold.

A partir das leituras revisionistas surgiram novas leituras “tradicionais” que não apenas 

preferiam a leitura “heróica” (termo de HAWLIN, 2005), como reforçavam o valor dessa leitura. 

Crowell (1972), que não tinha nada contra ler o poema como obra “fully romantic”, que “represents 

the early romanticism of Browning, but more importantly, it represents the concept of moral justice 

that Browning aways associated with men of valor in defense of beauty and innocence” (p.66), 

registra que o poema pode até possuir seus elementos de cliché em sua substância, mas serve para 

ilustrar uma das faces do poeta, que não deve ser ignorada. Crowell nota também, que, diferente do 

que a leitura de Hagopian e Tilton e Tuttle querem propor, a mentira ao final do poema não pode ser 

motivada pela necessidade da condessa de manter o marido na ignorância dos atos, pois, como nota 

o crítico, “[i]f, in fact, Gismond should overhear her account of his valorous act, he would learn 

nothing to incriminate his wife, and hence her hasty white lie cannot be motivated by a desire to 

keep him in ignorance” (CROWELL, 1972, p.66).

Para F. Allen (1973), a leitura irônica não se sustenta após o estudo das fontes do poema:

Very rightfully, these interpretations [as interpretações irônicas acima mencionadas] have called 

into question the earlier views which idealized both the Countess and the Count, but, as the moral 

ambiguities proliferate, their helpfulness diminishes. The poem can be brought into focus if it is 

considered in relation to two works to which it bears a special affinity. The first of these is the 

Genevra-Airodant episode from Ariosto's Orlando Furioso and the second is the Hero-Claudio 

episode from Shakespeare's Much Ado About Nothing. In the process, it can be shown that 

Browning's conflation of these sources was not at all an academic or trivial concern, but a vital
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part of his poetic faculty, and that these remain significant reasons for his original linking of "My 

Last Duchess" with "Count Gismond”. (p.16)

Para Warwick Slinn (1982), divagar a respeito da culpabilidade ou não da condessa não é 

a atitude crítica adequada, já  que para o crítico “the speaker's account of her rescue from moral ruin 

is not to perpetuate a deception, but to celebrate an experience where the pattern of chivalric 

romance gave her life both vitality and value” (p.103) e que

In this her role was passive- 'I was bid/Watch Gismond for my part' (ll. 83-4) -  which makes 

Gismond's action the focus of the performance, but it is her conception of that act which accounts 

for its full significance in giving her life meaning. Whether or not Gauthier's imputation was true, 

his confrontation threatens to destroy the whole fabric of her 'queen's-day' pageant and her 

response is dramatised by her in terms of a body under the 'whole strength' of torture, unable to 

make any reply. This inability even to reject the challenge, combined with the 'old mist' (l. 47) 

which hints at a too convenient blurring of her consciousness, suggests that Gauthier may have 

been right, but what is registered by the speaker is the pattern of simulated status, imminent 

destruction and redeemed honour: in Gismond she was 'quite sure that God had set/Himself to 

Satan' (ll. 70-1 ), and the end was never in doubt (ll. 81-2). (Idem)

Sidney Coulling buscou desacreditar a leitura irônica, apresentando principalmente as 

motivações que jazem nesse tipo de leitura: “Dissatisfaction with the traditional reading of the poem 

seems to have derived first of all from the belief that it made 'Count Gismond' too 'simple' and 

hence inferior to the complex monologue [My Last Duchess] with which it was originally paired” 

(1986, apud  HAWLIN, 2005, p.156). Hawlin (2005) ainda compara o par, Count Gismond/My Last 

Duchess com o par blakeano Songs o f  Innocence and o f  Experience.

Embora as leituras irônicas não possam ser refutadas, e muito menos ignoradas, a simples 

possibilidade delas é uma questão latente da forma do monólogo dramático. No monólogo 

dramático temos apenas uma versão da história, em que o autor (independente de sua 

intencionalidade) não se faz presente. O monologista narra sua história ou trata de seus temas, 

porém numa situação social marcada, em que conscientemente constrói uma ficção de si próprio por 

meio da palavra. Como o monólogo dramático é apenas um fragmento de conversa, não apenas não 

temos o restante do diálogo, como foge do alcance do leitor qualquer percepção da “realidade” 

externa ao discurso verbal.
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O próprio poeta tinha consciência do fato, já  que quando lhe perguntaram se o “I gave 

commands” de “My Last Duchess” significava que o duque mandara matar sua esposa, ele 

respondeu simplesmente que “sim... ou ele pode tê-la trancafiado num convento”12.

Então Ryals está correto quando afirma que “in all likelihood, things did not occur in the 

way the monologist says” (1983, p.159), mas apenas no sentido de que assim são todos os 

depoimentos humanos; e esse tema será tratado com maestria em The Ring and the Book, em que o 

mesmo pode, e deve, ser dito de cada um dos longos monólogos do poema. Em “Count Gismond”, 

por exemplo, o momento em que a condessa nota o olhar para o lado das primas (22-24), prevendo 

que elas não a defenderiam e se deleitariam com o escândalo, ou a certeza imediata que ela teve do 

resultado final do duelo (67-72) são relatos que poderiam de fato ser produzidos, e poderiam 

também ser uma invenção da memória, que contamina uma lembrança anterior com o desenrolar 

posterior. Em situações de tragédia, estresse ou trauma é particularmente comum a memória 

preencher as lacunas com detalhes ricos, ou alterar a percepção dos fatos a partir dos 

acontecimentos subsequentes13. Mas um relato sincero de uma memória falsa ou duvidosa é 

objetivamente uma mentira? Na impossibilidade de se “comprovar” a veracidade dos fatos e definir 

inequivocamente a intencionalidade do falante, ficamos no monólogo dramático apenas com a 

ficção verbal do monologista, e com o modo como ele próprio constrói a narrativa de si e dos 

outros. Portanto, mais importante que os fatos objetivos que estão por trás da narrativa, que estão 

completamente fora do alcance do leitor, é a ficção que o monologista faz de si próprio para a sua 

auudiência.

Nesse ponto percebo um elemento formal impressionante de “Count Gismond” : a condessa 

não produz apenas uma ficção de si, mas duas. A “mentira branca” da condessa, tão investigada 

pelos comentadores de leitura heróica e irônica, e que de fato é a única mentira objetivamente 

comprovável do poema, opera nesse sentido, o que os críticos não notaram. Para Adela, a condessa 

constrói a narrativa de como conheceu o marido, criando uma representação de si e do conde que 

deseja transmitir para a amiga, enquanto para o marido ela constrói outra ficção, a de que as amigas 

possuem um interesse comum em falconaria, suposto assunto da palestra entre elas. Esse é um uso 

poderoso da forma do monólogo, e dentro da obra do poeta o único caso similar é o grande

12 Esse diálogo aconteceu entre Browning e o professor Hiran Corson, em Veneza. Não consegui localizar onde foi 
publicado pela primeira vez, mas foi provavelmente em Recollections o f  Browning (Nation, 1890) ou numa de suas 
leituras na Browning Society. As notas da edição Longman apontam para a 3a edição da Introduction, mas infelizmente 
tenho apenas a 1a edição da obra. De qualquer modo, o diálogo é recorrente aqui e ali na crítica browningiana, e é 
normalmente usada para “provar” que Browning não é um bom comentador dos próprios poemas. Discordo de alguns 
críticos neste ponto; a aparente ingenuidade da resposta “aberta” é uma sagaz percepção da forma do monólogo.
13 Eu devo essa análise principalmente à leitura do livro do psicólogo americano Daniel Schacter ( The Seven Sins of 
Memory: how the mind forgest and remembers. Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 2001), que 
apresenta o tema da falsa memória para leigos. Não é do escopo desse trabalho, nem da minha competência, uma 
análise detalhada do fenômeno.
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monólogo do Papa em The Ring and the Book, em que o falante constrói discursos muito diferentes 

para os seus distintos interlocutores virtuais.

4.3 Empatia x Julgamento... é tão simples assim?-Leituras de Pictor 

Ignotus

O último dos poemas de Browning, Pictor Ignotus, é um dos poemas mais complexos que 

o poeta escreveu e, misteriosamente, um dos menos abordados pela crítica. A “chave” para a leitura 

do poema é exatamente a chave mais simples para a leitura do Monólogo Dramático, como proposta 

por Langbaum em 1957, a saber: a tensão entre a empatia e o julgamento. No entanto, o poema é 

um dos casos mais complexos na obra de Browning, em que não apenas não há qualquer 

concordância entre os críticos a respeito do efeito (ou melhor, se a empatia ou o julgamento 

vencem), como não podemos nem mesmo saber a intencionalidade do escritor ao representar o 

pintor desconhecido14. Em nenhum dos monólogos do poeta é tão difícil escolher uma postura 

empática ou hostil em relação a um personagem, e curiosamente a maioria dos críticos prontamente 

apresenta uma dessas posturas com extrema segurança.

O poema foi publicado pela primeira vez em Dramatic Romances and Lyrics, em 1845, 

porém acabou movido para Men and Women em 1863, ficando próximo de outros poemas sobre a 

pintura renascentista italiana (“Fra Lippo Lippi” e “Andrea del Sarto”). Pictor Ignotus é uma 

expressão latina usada para se referir a pintores desconhecidos e/ou sem estilo distintivo. J. B. 

Bullen foi o primeiro (em 1972, apud: BROWNING, 1993) a propor Fra Bartolommeo como o 

pintor do monólogo, e portanto o “jovem” do primeiro verso seria identificado como Raphael, tese 

apoiada também por Ian Jack (1973). Apesar de ser muito pertinente em alguns momentos, essa 

leitura no entanto ignora certas características da obra do próprio Fra Bartolomeo que, à diferença 

do monologista, se deixou influenciar em parte pelo estilo novo, bem como teve uma boa relação 

com os pintores dessa nova geração. De um modo ou de outro, as melhores leituras do poema levam 

em consideração o fato de o pintor ser desconhecido. Muitas revisões pequenas foram feitas nas 

edições subsequentes do poema (e até mesmo antes da edição, por influência de Elizabeth 

Browning), e muitas delas influenciam drasticamente a constituição da personalidade do 

personagem. No texto final o pintor tende a ser mais hesitante que no texto de 1845, mas o de 1845 

chega a sonhar mais alto que o do texto final (“To Pope and Kaiser” ao invés de “To Pope or 

Kaiser”).

14 Bullen (2004) afirma que Browning escreveu o poema como uma forma de ataque à “nova” arte cristã do séc XIX, e 
que para isso ele emprega a arte cristã do XV/XVI (embora o critico ignore o fato de que, a despeito de não gostar do 
pietismo dos artistas da “escola” de Fra Angelico, Browning apreciava aquela arte). Griffin (1960) lê o poema com 
bastante certeza de que Browning era simpatizava com o pintor.
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O poema é composto numa única estrofe, embora possa ser dividido seguramente em cinco 

partes (seguindo a divisão de BORNSTEIN, 1981) do seguinte modo: a primeira do verso 1 ao 12, a 

segunda do verso 13 ao 24, a terceira do verso 25 ao 40, a quarta do verso 41 ao 56, e a quinta do 

verso 57 ao 72.

Na primeira parte (1-12), a persona do poema afirma diversas vezes o seu potencial 

artístico, assegurando que pode fazer arte igual à do “youth” louvado por todos. É curioso que essa 

afirmação, sintaticamente, é uma negação da negação. A persona diz que “No bar/Stayed me” que 

ele fizesse arte como jovem, e que “Never did fate forbid me” de “outburst on your night with all 

my gift” .

A segunda parte (13-24) é o início de um delírio de grandeza artística. É uma passagem 

que curiosamente vai se tornando estilisticamente uma arte mais “nova”, em que ele vai 

transformando os desejos e expressões em símbolos e termina com uma série de personificações. O 

pintor demonstra possuir imaginação e sentimento, colocando-os em termos visuais. Parece 

importante relacionar esse momento com a seção anterior (em que ele falava da sua capacidade de 

pintar como o jovem), levando às últimas consequências a individualidade imaginativa a que se 

recusa (por livre e espontânea vontade, por medo ou escolha moral) a aderir. Importante notar nessa 

sequência impressionante de imagens o ligeiro “mal estar” dessas personificações com suas ações (a 

Esperança na ponta dos pés, o Êxtase perdendo os olhos, a Confiança fechando a boca), o que para 

Bornstein é a marca de que são essas as qualidades que o pintor não possui e não quer possuir, a 

despeito de demonstrar a capacidade imaginativa; acredito porém que seja uma leitura forçada 

supor que o pintor tenha talento e não possua “confiança”, “êxtase” e “esperança”. Os últimos dois 

versos quebram o padrão imaginativo com duas perguntas destinadas aos humanos (se os humanos 

esgotam algo da persona e se eles deram algo ao pintor que ele não mais retém), e alguns têm 

relacionado esses versos como uma oposição ao Salmo 23 ou a Parábola dos Talentos (Mateus, 25). 

No primeiro caso, o salmista se vangloria de o cálice transbordar, enquanto o pintor parece se 

vangloriar de o seu líquido se desperdiçar; e na segunda análise pensa-se no artista que guardou o 

que recebeu mas que por medo de perder enterrou no chão essa dádiva e não a multiplicou, como o 

personagem da parábola.

Na terceira parte (25-40), há o sonho material, o sonho das vantagens mundanas: ser 

conhecido, ter os quadros divulgados, ter o jovem famoso como discípulo, entre outras coisas. A 

sintaxe aqui começa a ficar mais tortuosa, difícil e digressiva, até o trecho se encerrar no temor.

A quarta seção (41-56) se inicia com uma “voz” que encerra esse delírio de grandeza. As 

construções nessa passagem são bastante truncadas e digressivas (na versão de 1845 eram mais 

claras), e ele sente-se oprimido, como se sofresse (mas sem completar a referência) uma espécie de
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estupro. Termina a seção discutindo as razões pelas quais escolheu não ser famoso. Na última 

seção do poema (57-72) o pintor dramatiza sua resignação para seu ouvinte, culminando com o 

questionamento em tom profético “holds their praise its worth?/Blow harshly, keeps the trump its 

golden cry?/Tastes sweet the water with such specks of earth?” (70-72).

Essa breve sinopse, contudo, nada fala sobre o poema em si, então como devemos abordar 

o poema e seu personagem principal? Em 3.2, citei com aprovação a observação de Betty Flowers 

de que “Presenting a character as a subject for analysis rather than sympathy is perhaps an 

inevitable result of Browning's concern with the facts” (1975, p.55), e acredito que na grande 

maioria dos poemas de Browning esse é o método a ser seguido, mas aqui a empatia vence qualquer 

análise, ou melhor, a análise só parece válida quando o leitor é empático com ela, do contrário a 

análise vai parecer imprecisa ou enfraquecida por considerar apenas um dos aspectos do poema.

Hawkin (205, p.162) nota que “[t]he first thing to notice about the critical literature on 

‘Pictor Ignotus’ is the way in which older readings of the poem are remarkably consistent”, mas não 

posso concordar nem mesmo com essa observação quase óbvia. Em primeiro lugar, qual é a leitura 

tradicional? Ler o pintor desconhecido como um covarde espiritual ou como alguém que abandona 

a futilidade da fama para não trair o espírito da arte verdadeira? As duas leituras são igualmente 

antigas e igualmente sustentadas durante a história crítica do poema15, e é bastante estranha a 

segurança que os críticos tem demonstrado com suas leituras.

Tomo Ryals como exemplo:

On first hearing, the apologia sounds convincing enough. We are in fact impressed by the artist 

who turns from the materialism of the Medicis and preserves a religious concern for his art. If 

there is a note of self-pity in his plea, it serves all the more to elicit our sympathy for this man of 

enormous potential but limited achievement. Yet on reflection we begin to wonder about two 

matters—namely, was he as talented as he says, and whose was the voice deflecting him from the 

fame he wished? In other words, judgment sets in when sympathy of the moment fades. (1983, 

p.205)

O crítico toma como certo o desaparecimento da empatia no momento em que começamos 

a análise, mas é realmente assim que ocorre na leitura? Eu, que tenho a tendência de empatizar com

15 Herford (1905, p.70) e Berdoe (1897, p.338) são exemplos antigos de ambas as leituras, a que julga e a que 
simpatiza com o falante. DeVane se alterna entre ambas nas duas edições de seu Handbook (1935 e 1955), 
originalmente simpatizando com o pontor, e posteriormente o considerando-o “a belated traditionalist who has been left 
stranded by the change”. Para interpretações mais modernas, Julie Codell (2014, p.290) empatiza com o falante ao 
afirmar que o poema “owes the anonymity of his eponym, which means 'unknown painter', to a refusal to 
commercialize”, associando-o a Fra Lippo Lippi, enquanto Kennedy & Hair (2005, p.152) estão convencidos de que 
“Browning created a character enviously resentful and torn by tension, representative of all the self-deceiving artists and 
writers who refuse to take risks but offer as a defense their scorn of stooping to seek public approval”.
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os falantes de Browning, não consigo ver desse modo. Ryals duvida do poder criativo do pintor, 

mas o monologista demonstra efetivamente muita criatividade e vitalidade de imaginação verbal, e 

é difícil pensar que alguém capaz de projetar as imagens dos versos 13-24 seja alguém desprovido 

do poder da imaginação que o falante clama para si. Em última instância, Pictor Ignotus é um 

exemplo perfeito de monólogo em que a persona está inteiramente disponível para o julgamento do 

leitor. O poeta pensava no leitor como um produtor de sentidos, mas aqui parece que o leitor é 

produtor de todo o sentido.

Quais as opções de leitura do poema se a análise não dá uma palavra final em matéria de 

constituição do personagem? Herbert Tucker (1981) tem um interessantíssimo e competente estudo 

sobre a linguagem do poema, particularmente em relação ao tempo. Mas permanece a impressão de 

que o mais importante, ou seja, a natureza do pintor, não foi abordado. De certo modo, o Pictor 

Ignotus é um estudo do fracasso, mas há fracassos e fracassos; o do pintor é um fracasso heroico ou 

patético?

Que eu tenha conhecimento, há apenas uma leitura consistente que tenta fugir dessas 

possibilidades tradicionais: a leitura marxista de Loy Martin16. Martin duvida que o pintor esteja 

meramente escolhendo entre um sucesso ou um fracasso (dignos ou não), mas acredita que ele está 

paradoxalmente tendo de escolher entre diferentes formas de alienação. Para o crítico, esse é o 

dilema do poema:

If the speaker did follow the fashion and become a realist painter he would only become ‘known’ 

or ‘famous’ in a very particular sense: his name (and his artistic works) would become ‘famous’, a 

commodity, a brand, as it were -  Raphael, Michelangelo, McDonald's, Ford -  and his ‘real’ self 

would be alienated from this produced self. [ . ]

But, on the other hand, if the painter declines to take up the new style of painting, declines the cult 

of personality and commodity that goes with it, then he ends up practising a dated style which 

communicates less and less effectively. He ceases to be part of the world in another sense, and so 

ends up as formally anonymous and totally unknown. (HAWLIN, 2005, p.162-163)

A sugestão de Martin é a de que Browning inventou a própria forma do monólogo para 

sobreviver a esse mesmo dilema do pintor. Para Martin o dilema do pintor, um dilema impossível, 

não é uma questão de identidade artística ou espiritual inadequadas, mas uma questão social mais 

ampla, provocada pelas mudanças sociais e no modo como a sociedade percebe a arte no período

16 Não consegui adquirir o estudo original, publicado no livro “Browning’s Dramatic Monologues and the Post
Romantic Subject” (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985), de modo que meu contato com a tese de Martin 
se dá por meio do estudo de Stephan Hawlin (2005, p.161-165) que aprova as conclusões do crítico.
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em que o pintor vive. Não acredito que essa tese esgota o poema, mas Martin construiu um método 

efetivo de análise para estudar as complexidades do monólogo em questão.

4.4 Tradução dos poemas

Como já  demonstrei em 2.4, a poesia de Browning não está muito presente no mundo 

lusófono, tanto em crítica quanto em traduções. Com exceção das traduções de João Almeida Flor, 

que apresenta ao público de língua portuguesa doze poemas curtos na forma do monólogo 

dramático, sem preocupação com a estrutura dos poemas, a presença do poeta na língua é tímida, 

esparsa e, muitas vezes, pouco característica. Grande parte dessas versões é de poemas como 

canções da peça Pippa Passes, o notório “Home-thoughts, from abroad”, e “The Pied Piper of 

Hamelin”, nenhum desses poemas característicos17 do estilo que consagrou o poeta em língua 

inglesa.

Selecionar e traduzir a obra do poeta, contudo, não é tarefa fácil. A poesia de Browning é 

muito extensa e variada, e se isso não bastasse, parte significativa dos seus melhores poemas, 

particularmente da fase tardia, é, para os padrões modernos, muito longa. Por isso, escolhemos 

traduzir os monólogos dramáticos estudados aqui, que não apenas são característicos da poesia do 

autor, embora frequentemente negligenciados por outros monólogos mais famosos como “My Last 

Duchess” ou “Fra Lippo Lippi”, como são grandes exemplos, como demonstrei nas análises, das 

possibilidades interpretativas da forma do monólogo dramático.

Estruturalmente, os três monólogos não apresentam grandes dificuldades para a tradução. 

Soliloquy é composto de nove estrofes de oito versos, com rima ABABCDCD, o que na prática são 

duas quadras, e em tetrâmetros jâmbicos. Pictor Ignotus é um poema composto de uma única 

estrofe em pentâmetros jâmbicos, mas rimando como uma sucessão de quadras. Count Gismond é 

escrito em uma estrofe de seis versos, e é importante notar que, diferentemente de outros poetas 

ingleses, Browning tinha preferência pela estrofe de cinco em detrimento da de seis, de modo que 

não é uma estrofe nem muito comum nem muito inventiva dentro da poesia do autor18. A estrofe 

com rima ABABCC em tetrâmetros é relativamente comum na língua inglesa e o poeta escreveu ao 

menos três outros poemas (“Song”, “Claret” de Dramatic Romances and Lyrics, “Apearances” de

17 Esses poemas têm elementos estruturais característicos de Browning, contudo. A canção de Pippa “The year's at the 
spring” e “Home-thoughts”, por exemplo, não tem quaisquer precedentes quanto suas estruturas estróficas, e “The Pied 
Piper” apresenta as rimas e aspectos linguísticos tipicos do poeta. Esses elementos estruturais, contudo, não costumam 
aparecer nas nossas traduções, exceto na tradução de Alípio Correia.
18 Embora mesmo aqui o poeta demonstre graus de invenção: uma série de poemas com o esquema ABCABC em 
diferentes tamanhos, dentre os quais os versos de James Lee’s Wife VII são um bom exemplo, a estrofe em ABCCBA de 
Meeting at Night ou o a alternância entre trímetros, pentâmetro e hexâmetro em Any Wife to Any Husband, com o 
esquema AABCCB.
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Pacchiarotto), com duas estrofes cada, de modo que Count Gismond é o maior poema de Browning 

que se utiliza dessa estrutura.

Para a tradução, escolhi o decassílabo para todos os poemas, embora as motivações para o 

uso desse verso sejam diferentes de poema para poema. No caso de Pictor Ignotus pouca coisa há 

para se falar, já  que está bem estabelecido o uso do decassilábo português como “equivalente 

próximo” do pentâmetro jâmbico inglês. Embora eu não concorde que o pentâmetro deva sempre 

ser traduzido como decassílabo, particularmente nos dísticos ou em situações de variedade ritmica 

notáveis como os versos de The Ring and the Book, as quadras decassilábicas parecem uma 

alternativa natural e óbvia para as quadras em pentâmetros jâmbicos, tendo em vista também que há 

presença notável de ambas nas poesias inglesa e brasileira do século XIX.

Na sextilha de “Count Gismond”, contudo, há notável diferença de uso entre as línguas. Se 

o uso do tetrâmetro é bem comum na sextilha inglesa, em língua portuguesa, a sextilha varia 

grandemente de esquema rímico, porém os esquemas ABABCC e ABBACC são quase 

exclusivamente decassilábicos, como as sextilhas de “Juvenília” de Varella, embora não tão comuns 

como aquelas sem o dístico final19. Considerando que a estrofe é comum e regular na língua inglesa, 

me parece despropositado “forçar” um verso menor que não apenas não traria a familiaridade com a 

estrofe, existente no texto inglês, como poderia acarretar em prejuízo semântico ou sintático da 

tradução.

Em Soliloquy, contudo, acredito que uma estrofe curta de 7 ou 8 versos seria, a priori, uma 

opção mais adequada para a tradução, porém optei pelo metro decassilábico devido à proeminência 

de léxico religioso e vegetal (como as palavras Ariano, rainha-cláudia, cortiça, escrofuloso, nariz- 

de-porco, e por aí vai), que quase sempre é composta de um número maior de sílabas em português 

que em inglês, e não podem (ou não deveriam) ser substituídas por expressões menores, por falta de 

um equivalente funcional.

Os poemas em questão, embora visivelmente moldados num esquema padrão de rima e 

estrofe, ainda apresentam o aspecto prosaico que marca a poética browningiana, além de sua 

violência característica. Mantive na medida do possível o discurso o mais próximo da fala, sem 

tentar, contudo, explicitar o sentido. O poeta não tinha apreço por “facilitar” a leitura para o leitor, 

com quem Browning não se importava. Na minha tradução, assim como nos originais, vemos 

palavras contando o número de sílabas de modo diferente, como a elisão não marcada em “para” e a 

leitura de “sua” com ditongo ou hiato. Esses recursos, cuja contraparte browningiana menciono em

19 Há, contudo, outras formas de sextilha mais comuns em língua portuguesa, como a heptassilábica em ABCBDB, 
frequente nos cordéis, ou a eneassilábica ou octassilábica em ABABAB como de “Aninhas” e a “Harpa de Ouro” de 
Sousândrade, e a “Silva”, com versos de dez e seis sílabas como os de A Ilha da Maré.
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3.3, são sempre usados aqui tendo em vista os precedentes estabelecidos pelos nossos românticos. 

Variantes textuais importantes no texto inglês são mencionados em notas.

Soliloquy of the Spanish Cloister20

I

Gr-r-r -  there go, my heart’s abhorrence!

Water your damned flower-pots, do!

If hate killed men, Brother Lawrence,

God’s blood, would not mine kill you! 

What? your myrtle-bush wants trimming?

Oh; that rose has prior claims -  

Needs its leaden vase filled brimming?

Hell dry you up with its flames!

II

At the meal we sit together:

Salve tibi! I must hear 

Wise talk of the kind of weather,

Sort of season, time of year:

Not a plenteous cork crop: scarcely 

Dare we hope oak-galls, I  doubt;

What’s the Latin name for ’parsley’?

What’s the Greek name for Swine’s Snout?

III

Whew21! We’ll have our platter burnished, 

Laid with care on our own shelf!

With a fire-new spoon we’re furnished,

And a goblet for ourself,

Rinsed like something sacrificial 

Ere ‘tis fit to touch our chaps -  

Marked with L. for our initial!

(He-he! There his lily snaps!)

IV

Saint, forsooth! While Brown Dolores

Solilóquio do Claustro Espanhol

I

G-r-r-r -  Ali, aversão que nunca venço!

Suas malditas flores vá molhar!

Se o ódio mata o homem, Irmão Lourenço, 

Sangue de Deus, o meu te matará!

O quê? Vais aparar da murta o ramo?

Tal rosa tem direito de ir primeiro -  

Pra quê tal vaso transbordante? Clamo!

Te seque o inferno em chamas por inteiro!

II

Sentamos juntos, nós, nas refeições;

Salve tibi! Eu devo sempre ouvir 10 

Sobre algum clima sábias orações,

Ou de alguma estação, ou dia a vir:

Sem boas safra de cortiça, mal as 

Esperamos de bugalhos, não creio;

Qual é o nome latino para ‘salsa’? 

‘Nariz-de-porco’, qual seu nome grego?

III

Ufa! Será nosso prato polido,

Em nossa prateleira colocado!

Com uma nova colher somos providos,

E um cálice para nós, bem enxaguado 20 

Como tivesse um fim sacrificial 

Antes de nosso rosto ir tocar -  

Marcado com um L. inicial!

(He-he! Ali seu lírio a se quebrar!)

IV

Decerto Santo! Enquanto a Dolores

20 Título em 1842: II.- Cloister (Spain). O título final foi dado em 1849.
21 “Phew” em 1842.
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Squats outside the Convent bank 

With Sanchicha, telling stories,

Steeping tresses in the tank,

Blue-black, lustrous, thick like horsehairs,

-  Can’t I see his dead eye glow,

Bright as ‘twere a Barbary corsair’s?

(That is, if he’d let it show!)

V

When he finishes refection,

Knife and fork he never lays 

Cross-wise, to my recollection,22 

As do I, in Jesu’s praise.

I the Trinity illustrate,

Drinking watered orange-pulp -  

In three sips the Arian frustrate;

While he drains his at one gulp.

VI

Oh, those melons? If he’s able 

We’re to have a feast! so nice!

One goes to the Abbot’s table,

All of us get each a slice.

How go on your flowers? None double?

Not one fruit-sort can you spy?

Strange! -  And I, too, at such trouble,

Keep them close-nipped on the sly!

VII

There’s a great text in Galatians,

Once you trip on it, entails 

Twenty-nine district damnations,

One sure, if another fails:

If I trip him just a-dying,

Sure of heaven as sure can be,

Spin him round and send him flying

22 Os dois versos, em 1842, tinham a seguinte forma: “ 
1849 assumem a forma final.

No arredor do convento conta histórias 

Com Sanchicha, depois elas vão pôr as 

Tranças azul-escuras em sua glória,

Bem grossas como crinas, para lavar,

-  Não posso ver o brilho em seus olhos 30 

Como o de um bárbaro corsário há?

(Isto é, se levantasse os seus sobrolhos!)

V

Quando termina a sua refeição,

O garfo e faca nunca vai dispor 

Em formato de cruz, que eu lembre não,

Como eu, louvando Cristo, salvador.

Eu a trindade ilustro, ao tomar 

A polpa da laranja diluída- 

Em três goles o ariano irei frustrar;

E ele a toma numa só bebida! 40

VI

Ah, que melões! Se ele for capaz 

Teremos uma festa! maravilha!

Um vai para a mesa do abade, em paz,

Cada um de nós só ganha uma fatia.

Como vão suas flores? Há imperfeita?

Nenhum tipo de fruta a se espiar?

Estranho! -  Eu também, quando há essa feita,

Aparo todas sem me revelar!

VII

Decerto um texto em Gálatas há então 

Que se tropeças nele, ah, terás 50 

Vinte e nove distintas maldições,

Decerto uma, se outra fracassar;

Se tropeçar bem perto de morrer,

O mais certo do céu quão pode estar,

Rodando vai voando a descer

ife and fork across he lays/Never, to my recolection”. Em
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Off to hell, a Manichee?

VIII

Or, my scrofulous French novel 

On grey paper with blunt type!

Simply glance at it, you grovel 

Hand and foot in Belial’s gripe:

If I double down its pages 

At the woeful sixteenth print,

When he gathers his greengages,

Ope a sieve and slip it in’t?

IX

Or, there’s Satan! -  one might venture 

Pledge one’s soul to him, yet leave 23 

Such a flaw in the indenture 

As he’d miss till, past retrieve,

Blasted lay that rose-acacia 

We’re so proud of! Hy, Zy, Hine...

‘St, there’s Vespers! Plena gratia 

Ave, Virgo! Gr-r-r -  you swine!

COUNT GISMOND

AIX IN PRO VENCE24

I

Christ God who savest man25, save most 

Of men Count Gismond who saved me! 

Count Gauthier, when he chose his post, 

Chose time and place and company 

To Suit it; when he struck at length 

My honour, 'twas with all his strength.

II

And doubtlessly ere he could draw 

All points to one, he must have schemed!

Para o inferno, um Maniqueu, será?

VIII

Meu escrofuloso romance francês 

Em papel cinza com tipo banal!

Basta uma espiada, vais de vez 

Rastejar bem aos pés de Belial: 60 

Se uma página eu dobrar, vais ver,

Bem na décima sexta ilustração,

Quando a Raínha-Cláudia ele colher,

Não vai abri-lo e folheá-lo então?

IX

Ou se há Satã! -  talvez haja a aventura 

De prometer a alma, e ainda deixar 

Tão grande falha nessa escritura 

Que ele não veja, sem poder voltar,

Até ter destruído a rosa-acácia 

De que nos orgulhamos! Hai, Zai, Hino... 70 

E chegam Vésperas! Ah, plena gratiâ 

Ave, Virgo! Gr-r-r -  ah, seu suíno.

CONDE GISMOND

AIX EM PROVENÇA

I

Cristo Deus que salvou o homem, salvai 

Mais o Conde Gismond, que me salvou! 

Conde Gauthier, escolhendo o posto, ah,

E companhia e tempo arrumou 

Adequadas; e então profundamente 

Golpeou minha honra, e foi violentamente.

II

Sem dúvida ele pôde apresentar 

Tudo de uma vez, deve ter tramado!

23 Os dois versos liam “Or, the Devil!- one might venture/Pledge one's soul yet slily leave” em 1842. A versão final 
foi redigida em 1849.
24 Título em 1842: II. France. O título final e subtítulo foram dados em 1849.
25 “men” em 1849.
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That miserable morning saw 

Few half so happy as I seemed,

While being dressed in queen's array 

To give our tourney prize away.

III

I thought they26 loved me, did me grace 

To please themselves; 'twas all their deed; 

God makes, or fair or foul, our face;

If showing mine so caused to bleed 

My cousins' hearts, they should have dropped 

A word, and straight27 the play had stopped.

IV

They, too, so beauteous! Each a queen 

By virtue of her brow and breast;

Not needing to be crowned, I mean,

As I do. E'en when I was dressed,

Had either of them spoke, instead 

Of glancing sideways with still head!

V

But no: they let me laugh, and sing 

My birthday song quite through, adjust 

The last rose in my garland, fling 

A last look on the mirror, trust 

My arms to each an arm of theirs,

And so descend the castle-stairs -

VI

And come out on the morning-troop 

Of merry friends who kissed my cheek,

And called me queen, and made me stoop 

Under the canopy -  (a streak 

That pierced it, of the outside sun,

Powdered with gold its gloom's soft dun) -

VII

26 “all” em 1842.
27 “all” em 1842.

Tal triste dia pôde contemplar 

Em meu rosto o deleite estampado, 10 

Com traje de rainha, tão loução,

Pronta para dar o prêmio ao campeão.

III

Achei que elas me amavam, a me honrarem 

Em prol do seu prazer; isso foi tudo;

Deus faz, ou viva ou vil, a nossa face;

Se ao mostrar a minha elas, contudo, 

Viessem sofrer, deviam ter falado 

E logo o engodo inteiro se encerrava.

IV

Elas também, tão belas! Cada uma 

Por sua beleza e seu valor rainha; 20

Não precisavam de coroa alguma,

Quero dizer, como eu. Mesmo eu vestida, 

Houvesse qualquer uma ali falado,

Ao invés de co'a cabeça olhar p'ro lado!

V

Mas não: deixaram-me sorrir, cantar 

Por meu aniversário, e mover 

A última rosa da guirlanda, olhar 

O espelho uma vez mais, e estender 

Meus dois braços a cada braço delas,

E assim descer a escada do castelo -  30

VI

Então saiu a tropa matutina 

De amigos que beijaram o meu rosto,

Sob o dossel curvei-me, de rainha 

Chamaram-me -  (o sol lá fora posto 

Com os seus raios perfurava, enquanto 

De ouro a triste cor ia pintando) -

VII
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And they could let me take my state 

And foolish throne amid applause 

Of all come there for celebrate 

My queen's-day -  Oh I think the cause 

Of much was, they forgot no crowd 

Makes up for parents in their shroud!

VIII

However that be, all eyes were bent 

Upon me, when my cousins cast 

Theirs down; 'twas time I should present 

The victor's crown, but... there, 'twill last28 

No long time... the old mist again 

Blinds me as then it did. How vain!

IX

See! Gismond's at the gate, in talk 

With his two boys: I can procced.

Well, at that moment, who should stalk 

Forth boldly -  to my face, indeed -  

But Gauthier, and he thundered 'Stay!'

And all stayed. 'Bring no crowns, I say!

X

'Bring torches! Wind the penance-sheet 

About her! Let her shun the chaste,

Or lay herself before their feet!

Shall she whose body I embraced 

A night long, queen it in the day?

For honour's sake no crowns, I say!'

XI

I? What I answered? As I live,

I never fancied such a thing29 

As answer possible to give.

What says the body when they spring 

Some monstrous torture-engine's whole

E elas bem que podiam me deixar 

Em tolo trono em meio aos aplausos 

De todos que vieram celebrar 

Meu dia de rainha -  penso, a causa 40 

De muito disso é que: qual o sentido 

De láureas quando os pais são falecidos?

VIII

De qualquer modo, veio sobre mim 

O olhar de todos, quando elas baixaram 

Os delas; ao ser hora de, assim,

Coroar o vencedor, mas... logo para 

Isso aqui... velha lágrima então 

Me cega como outrora. E em vão!

IX

Vê! Gismond no portão, a conversar 

Com os dois meninos: posso prosseguir. 50 

Bem no momento, quem veio avançar 

De si seguro -  e a mim se dirigir -  

Gauthier que trovejou: 'Parem vocês!'

E pararam. 'Coroas não trazei!

X

‘Tragam tochas! E tragam a penitência 

A ela! E que das castas se afaste 

Ou deite-se pedindo por clemência!

Deve ela ser rainha, que em iniquidade 

Ficou a noite toda lá comigo?

Pela honra, sem coroas, é o que digo!’ 60

XI

Eu? O que respondi? Em minha vida 

Nunca nem sonhei coisa como essa,

Como resposta a ser por mim devida.

Que diz o corpo quando então começa 

A monstruosa tortura reforçada

28 Em 1942 o verso era “The victor with his... there, 'twill last”.
29 Em 1842 o verso era “I never thought there was such thing”
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Strength on it? No more says the soul.

XII

Till out strode Gismond; then I knew 

That I was saved. I never met 

His face before, but, at first view,

I felt quite sure that God had set 

Himself to Satan; who would spend 

A minute's mistrust on the end?

XIII

He strode to Gauthier, in his throat 

Gave him the lie, then struck his mouth 

With one back-handed blow that wrote 

In blood's men's verdict there. North, South, 

East, West, I looked. The lie was dead,

And damned, and truth stood up instead.

XIV

This glads me most, that I enjoyed 

The heart of the joy, with my content 

In watching Gismond unalloyed30 

By any doubt of the event:

God took that on him -  I was bid 

Watch Gismond for my part: I did.

XV

Did I not watch him while he let 

His armourer just brace his greaves,

Rivet his hauberk, on the fret 

The while! His foot... my memory leaves 

No least stamp out, nor how anon 

He pulled his ringing gauntlets on.

XVI

And e'en before the trumpet's sound 

Was finished, prone lay the false knight,31 

Prone as his lie, upon the ground:

Sobre ele? A alma não diz nada.

XII

Então surgiu Gismond; sabia então 

Que estava salva. Nunca encontrara 

Seu rosto antes, mas, numa visão 

Estava certa, Deus se colocara 70 

Contra Satã; quem iria ter assim 

Desconfiança em qual seria o fim?

XIII

Foi contra Gauthier e a exposição 

De tal mentira, então a boca deste 

Atingiu com o dorso da sua mão 

Selando o veredito. Leste, Oeste,

Norte, Sul, eu olhei. Morta a mentira, 

Condenada, e a verdade se insurgira.

XIV

O que mais me alegrou, foi mais gozado 

Da alegria, é que eu me contentava 80

Em ver Gismond tão puro e não mesclado 

Em dúvidas sobre o que se passava:

Foi Deus quem lhe deu isso -  então eu quis 

Ver o que Gismond foi fazer. E o fiz!

XV

Não vi, no entanto, quando se vestia 

Em armadura pondo as suas grevas,

Pôs a cota de malha, em frenesia?

Seu pé... minha memória não tem trevas 

Neste assunto, ou como sem demora 

Armou-se com manopla sonorosa. 90

XVI

E antes mesmo que o toque do trompete 

Acabasse, caiu o cavaleiro,

Caiu como a mentira, de repente:

30 “was alloyed” em 1842.
31 Em 1842, o verso era: “Was finished there lay prone the Knight,”.
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Gismond flew at him, used no sleight 

O' the sword, but open-breasted drove, 

Cleaving till out the truth he clove.

XVII

Which done, he dragged him to my feet 

And said 'Here die, but end thy breath 

In full confession, lest thou fleet 

From my first, to God's second death!

Say, hast thou lied?' And, 'I have lied 

To God and her,' he said, and died.

XVIII

Then Gismond, kneeling to me, asked 

-  What safe my heart holds, though no word 

Could I repeat now, if I tasked 

My powers for ever, to a third 

Dear even as you are. Pass the rest 

Until I sank upon his breast.

XIX

Over my head his arm he flung 

Against the world; and scarce I felt 

His sword (that dripped by me and swung)

A little shifted in its belt:

For he began to say the while 

How South our home lay many a mile.

XX

So 'mid the shouting multitude 

We two walked forth to never more 

Return. My cousins have pursued 

Their life, untroubled as before 

I vexed them. Gauthier's dwelling-place 

God lighten! May his soul find grace!

XXI

Our elder boy has got the clear 

Great brow; though when his brother's black

Gismond voou a ele, altaneiro,

Sem truques, peito aberto, com vontade,

Clivando-o até mostrar toda a verdade.

XVII

Acabado, a meus pés ele o depôs 

E disse ‘morre, mas termina a vida 

Em plena confissão, para que depois 

Não tenhas outra morte a Deus devida! 100 

Diz, tu mentiste?’ e então, ‘eu menti, sim,

A Deus e a ela’, disse e foi seu fim.

XVIII

Então Gismond se ajoelhando disse 

-  Seguro guarda o coração, embora 

Palavra alguma possa repetir, se 

Usar minhas forças todas sem demora,

Nem assim, para alguém tão cara. Saltemos 

Para a parte em que deito em peito ameno.

XIX

Sobre mim colocou seu braço enfim 

Contra o mundo; eu mal senti sua espada 110 

(Que roçou, escorrendo sobre mim)

Movendo-se em seu cinto: a morada 

Que será nossa, então pôs-se a falar,

Tantas milhas ao sul plantada está.

XX

Então em meio à multidão gritante 

Nós caminhamos rumo a nunca mais 

Retornar. Tinham as primas adiante 

A vida delas, qual se coisas tais 

Nada fossem. De Gauthier a morada 

Deus cuide! E que sua alma encontre a graça. 120

XXI

Nosso mais velho tem a fronte clara 

E grande; quando os olhos do irmão
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Full eye shows scorn, it... Gismond here?

And have you brought my tercel back?

I just was telling Adela

How many birds it struck since May.

Pictor Ignotus

FLORENCE, 15—

I could have painted pictures like that youth’s 

Ye praise so. How my soul springs up! No bar 

Stayed me -  ah, thought which saddens while it soothes!

-  Never did fate forbid me, star by star,

To outburst on your night with all my gift 

Of fires from God: nor would my32 flesh have shrunk 

From seconding my33 soul, with eyes uplift 

And wide to heaven, or, straight like thunder, sunk 

To the centre, of an instant;34 or round 

Turned35 calmly and inquisitive, to scan 

The licence and the limit, space and bound,

Allowed to truth made visible in man.

And, like that youth ye praise so, all I saw,

Over the canvas could my hand have flung,

Each face obedient to its passion’s law,

Each passion clear proclaimed without a tongue; 

Whether Hope rose at once in all the blood,

A-tiptoe for the blessing of embrace,

Or Rapture drooped the eyes, as when her brood 

Pull down the nesting dove’s heart to its place;

Or Confidence lit swift the forehead up,

And locked the mouth fast, like a castle braved, -  

O human faces, hath it spilt, my cup?36

What did ye give me that I have not saved?

Nor will I say I have not dreamed (how well!)

32 Em 1845: “this”.
33 Em 1845: “that”.
34 Em 1845: “center of an instant, or”.
35 Em 1845: “sent”.

(Tão negros) vem zombar... Gismond chegara? 

Trouxeste o meu tercel de volta, não?

Eu estava aqui com a Adela a conversar 

Quantas aves em maio foi caçar.

Pictor Ignotus

FLORENÇA, 15—

Podia eu ter pintado como o jovem 

Que vós louvais. Floresce a alma! Barreiras 

Não obstam -  isso me assusta e me comove!

-  Nunca proibiu-me o fado, estrela a estrela,

De em vossa noite explodir com meu dom 

Das chamas de Deus: nem a carne para 

Minha alma servir recusaria, e com 

Olhos para o céu, ou, qual trovão, pousar 

Ao centro, de um instante; ou circundando 

Calmamente e curiosos, e contando 10 

A licença e o limite, o espaço e o liando,

Verdade que vem no homem se mostrando. 

Como o jovem que louvais, minha visão 

Na tela a minha mão lá lançaria,

Cada rosto servindo a sua paixão,

Cada paixão sem língua falaria;

Se a Esperança eleva-se sanguínea,

Na ponta dos pés pela bênção do abraço,

Ou Êxtase, olhos caídos, quando as filhas 

Empurram o lar da pomba ao seu regaço; 20 

Ou iluminando a fronte a Confiança,

E, como um forte, fecha a boca, lesta, -  

Meu cálice exauriu, humanas faces?

O que é que eu não guardei, que vós me destes? 

E não direi que não sonhei (e quanto!)

36 O verso em 1845 era: “Men, women, children, hath it spilt my cup?”
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Of going -  I, in each new picture, -  forth,

As, making new hearts beat and bosoms swell,

To Pope or Kaiser, East, West, South, or North,37 

Bound for the calmly-satisfied great State,

Or glad aspiring little burgh, it went,

Flowers cast upon the car which bore the freight, 

Through old streets named afresh from the event, 

Till it reached home, where learned age should greet38 

My face, and youth, the star not yet distinct 

Above his hair, lie learning at my feet! -  

Oh, thus to live, I and my picture, linked 

With love about, and praise, till life should end,

And then not go to heaven, but linger here,

Here on my earth, earth’s every man my friend, -  

The thought grew frightful, ’twas so wildly dear! 

But a voice changed it. Glimpses of such sights 

Have scared me, like the revels through a door 

Of some strange house of idols at its rites!

This world seemed not the world it was before: 

Mixed with my loving trusting ones, there trooped39 

... Who summoned those cold faces that begun 

To press me and judge me? Though I stooped40 

Shrinking, as from the soldiery a nun,

They drew me forth, and spite of me... enough!

These buy and sell our pictures, take and give, 

Count then for garniture and household-stuff,

And where they live needs must our pictures live 

And see their faces, listen to their prate,

Partalkers of their daily pettiness,

Discussed of, -  ‘This I love, or this I hate,

This likes me more, and this affects me less!’

Em ir -  em cada novo quadro, -  adiante,

Como, corações novos mover tanto,

Ao Papa ou Kaiser, ou qualquer quadrante,

Pronto para o autossatisfeito Estado,

Ou um burgozinho próspero, então 30 

Sobre o cargueiro ramos são lançados,

Por ruas que renomeadas serão,

Até em casa, onde os sábios vêm saudar 

Meu rosto, e o jovem, ‘strela não distinta,

Ficaria a meus pés para estudar! -  

Ah, assim viver, com minha obra, unida 

Com o amor, e o louvor, até findar,

E então não ir ao céu, ficar aqui,

Na minha terra, os homens a me amar! -  

Inspiração selvagem, que temi! 40 

Isso uma voz mudou. Relances disso 

Me apavoraram, como umas orgias 

De estranho lar de ídolos e ritos!

Não via o mundo como antes via:

Com aqueles que amo, em companhia 

... Por quem tais rostos frios são invocados 

Que julgam-me e pressionam-me? Encolhia

-Me, como freira diante dos soldados,

E me induziam, e me humilharam, ... basta!

Barganham nossos quadros, tomam e dão, 50

Valem de adorno p ’r’uma casa vasta,

Onde viverem, os quadros viverão,

Vendo seus rostos, a ouvir suas tolices,

Da diária pequenez desfrutarão,

Discussões tais,- ‘Isso amo, ou isso é tolice,

Isso me afeta mais, já  aquilo não!’

37 Em 1845 os versos eram: “And making new hearts beat and bosoms swell,/As still to Pope and Kaiser, South and 
North,”
38 Em 1845 o verso era: “ -O f reaching thus my home, where Age should greet”.
39 Em 1845 o verso era: “Mixed with my loving ones there trooped -  for what?”
40 “As asquat” em 1845.
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Wherefore I chose my portion. If at whiles 

My heart sinks, as monotonous I paint 

These endless cloisters and eternal aisles 

With the same series, Virgin, Babe and Saint,

With the same cold calm beautiful regard, -  

At least no merchant traffics in my heart;

The sanctuary’s gloom at least shall ward 

Vain tongues from where my pictures stand apart: 

Only prayer breaks the silence of the shrine 

While, blackening in the daily candle-smoke,

They moulder on the damp wall’s travertine,

’Mid echoes the light footstep never woke.

So, die my pictures! Surely, gently die!

O youth, men praise so, -  holds their praise its worth? 

Blow harshly, keeps the trump its golden cry?

Tastes sweet the water with such specks of earth?

Por isso escolhi minha parte. Aquieta-se 

Meu peito, num só tom como a pintura 

Desses claustros sem fim, dessas saletas 

Em mesma série. Santos, Virgem pura, 60 

Co’a mesma fria calma e estima rara, -  

Ao menos não é meu peito mercenário;

O sombrio santuário deve afastar as 

Vãs línguas de meus quadros solitários:

Rompe o silêncio só o sacro hino 

Enquanto, diária vela a se esgotar,

Se gastam nesse muro travertino,

Os leves passos nem vão tumultuar.

Então, morram meus quadros! vão morrer!

Oh jovem, que eles louvam -  vale a pena? 70

A trompa em fúria vai grito áureo ter?

Água com terra tem doçura amena?
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5. EPÍLOGO

Estudando algumas características da poesia de Browning, tentei demonstrar o 

valor do poeta como artista, e chamar atenção do público brasileiro para a sua obra. 

Então estudei alguns poemas específicos para apresentar as dificuldades e possibilidades 

inerentes à forma, e apresentando minha tradução dos poemas espero ter concluído esta 

Introdução.

O poeta, ao escrever muitos de seus melhores monólogos, dava vida para as 

suas personae e, com isso, deixava esses inúmeros personagens disponíveis para a 

análise por parte do leitor, que tem à sua disposição uma série de diferentes métodos de 

abordagem. A técnica de Browning é uma renovação no método literário, notada pelos 

poetas que o sucederam. Ler os melhores poemas de Browning não é uma tarefa fácil, 

mas, em última instância, é uma tarefa prazerosa, e aqui compartilho com os meus 

futuros leitores um pouco desse prazer. Em 1845, o poeta Walter Savage Landor 

escreveu um soneto em homenagem ao poeta:

There is delight in singing, tho’ none hear 

Beside the singer; and there is delight 

In praising, tho’ the praiser sit alone 

And see the prais’d far off him, far above.

Shakespeare is not our poet, but the world’s,

Therefore on him no speech! and brief for thee,

Browning! Since Chaucer was alive and hale 

No man hath walked along our roads with step 

So active, so inquiring eye, or tongue 

So varied in discourse. But warmer climes 

Give brighter plumage, stronger wing: the breeze 

Of Alpine heights thou playest with, borne on 

Beyond Sorrento and Amalfi, where 

The Siren waits thee, singing song for song.

Este trabalho é um primeiro passo para que o poeta seja conhecido pelo público 

e pela crítica brasileira. Em certos aspectos é uma provocação, é um convite para um 

tipo de deleite que perdemos pelo desconhecimento, e a partir do presente trabalho, a 

ignorância dos méritos e qualidades da poética browningiana não pode mais ser alegada.
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Um primeiro passo, repito. O trabalho ainda não está concluido, e num futuro, 

talvez não tão distante, pretendo reunir ainda um corpus maior de traduções do poeta, 

para que aqueles que não dominam a língua inglesa, e em decorrência disso não podem 

ler o amado escritor, possam sentir um pouco desse prazer. Esse trabalho já  se iniciou, e 

convido a todos os que puderem a fazer o mesmo.
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