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Proudhon e Courbet1 

Émile Zola 

I 

Volumes há cujo título associado ao nome do autor basta para dar, antes de qualquer 

leitura, o alcance e a inteira significação da obra. O livro póstumo de Proudhon, Du 

principe de l’art et de sa destination sociale, estava ali em cima da minha mesa. Eu não o 

abrira; entretanto, acreditava saber o que ele continha, e eis que minhas previsões se 

realizaram. 

Proudhon é um espírito honesto, de rara energia, amigo do justo e do verdadeiro. É 

neto de Fourier, aspira ao bem-estar da humanidade; sonha com uma vasta associação 

humana, da qual cada homem será membro ativo e modesto. Exige, numa palavra, que 

reinem a igualdade e a fraternidade, que a sociedade, em nome da razão e da consciência, 

se reconstitua sobre as bases do trabalho comum e do aperfeiçoamento contínuo. Parece 

cansado das nossas lutas, dos nossos desesperos e das nossas misérias; gostaria de nos 

conduzir à paz, a uma vida regrada. O povo que ele vê em sonho é um povo que frui sua 

tranquilidade no silêncio do coração e das paixões; esse povo de operários não vive senão 

de justiça. 

Em toda a sua obra, Proudhon trabalhou para o nascimento desse povo. Dia e noite 

ele devia pensar em combinar os diversos elementos humanos a fim de estabelecer 

fortemente a sociedade com que sonhava. Queria que cada classe, cada trabalhador 

participasse por sua vez da obra comum, e arregimentava os espíritos, regulamentava as 

faculdades, desejoso de nada perder e temendo ao mesmo tempo introduzir algum 

                                                            
1  Indicação de leitura: DO PRINCÍPIO DA ARTE E DE SUA DESTINAÇÃO SOCIAL, de: P. J. Proudhon  
http://www.autoresassociados.com.br/florada-das-artes/do-principio-da-arte-e-de-sua-destinacao-
social.html 
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fermento de discórdia. Vejo-o, à porta de sua cidade futura, inspecionando cada homem 

que se apresenta, sondando-lhe o corpo e a inteligência e, depois, etiquetando-o e dando-

lhe um número por nome, uma tarefa por vida e esperança. O homem, aqui, não passa de 

um ínfimo operário. Um dia, o bando dos artistas apresentou-se à porta. Eis Proudhon 

perplexo. O que são aqueles homens? Qual a sua serventia? O que diabos se pode mandá-

los fazer? Proudhon não ousa despedi-los pura e simplesmente porque, afinal, não 

desdenha nenhuma força e espera, com paciência, extrair deles alguma coisa. Põe-se a 

buscar e a raciocinar. Não quer ser desmentido e acaba por encontrar um pequenino lugar 

para eles; faz-lhes um longo sermão, no qual lhes recomenda prudência, e os deixa entrar, 

ainda hesitante e dizendo com seus botões: “Terei de vigiá-los, pois têm um ar maligno e 

uns olhos brilhantes que não me prometem nada de bom”.  

Tendes razão em tremer, não 

deveríeis tê-los deixado entrar em 

vossa cidade-modelo. São pessoas 

singulares, que não acreditam na 

igualdade, que têm a estranha mania de 

possuir um coração e que por vezes 

levam a malignidade ao ponto de terem 

gênio. Vão perturbar o vosso povo, 

subverter vossas ideias de comunidade, 

recusar-se a ser o que sois e ser apenas 

eles mesmos. Chamam-vos de o terrível 

lógico; cuido que vossa lógica estava 

dormindo no dia em que cometestes o erro irreparável de aceitar pintores no meio de 

vossos sapateiros e legisladores. Não gostais dos artistas, toda personalidade vos 

desagrada, quereis nivelar os indivíduos para alargar o caminho da humanidade. Pois bem, 

sede sincero, matai o artista. Vosso mundo será mais calmo. 

Compreendo perfeitamente a ideia de Proudhon e até, se se quiser, me associo a ela. 

Ele quer o bem de todos, e o quer em nome da verdade e do direito, pouco importando que 

esmague algumas vítimas em sua marcha rumo a esse objetivo. Consinto em habitar sua 

cidade, onde sem dúvida serei tomado de um tédio mortal, mas eu me entediarei honesta e 

tranquilamente, o que já é uma compensação. O que não posso suportar, o que me irrita é 

que ele obrigue a viver nessa cidade adormecida homens que recusam energicamente a 

paz e o apagamento que lhes oferece. É tão simples não os receber, fazê-los desaparecer. 
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Mas, pelo amor de Deus, não lhes deis lição; sobretudo, não vos divirtais modelando-os 

com um barro outro que não aquele com que Deus os formou, pelo mero prazer de criá-los 

uma segunda vez do modo como os desejais. Todo o livro de Proudhon se cifra nisso. É 

uma segunda criação, um homicídio e um parto. Ele aceita o artista em sua cidade, mas o 

artista tal como o imagina, o artista de que precisa e que ele cria tranquilamente em plena 

teoria. Seu livro é vigorosamente pensado, tem uma lógica esmagadora; só que todas as 

definições, todos os axiomas são falsos. É um erro colossal, deduzido com uma força de 

raciocínio que só deveria ser colocada a serviço da verdade.  

Sua definição da arte, habilmente conduzida e explorada, é esta: “Uma representação 

idealista da natureza e de nós mesmos, com vistas ao aperfeiçoamento físico e moral da 

nossa espécie”. Essa definição é bem do homem prático de que eu falava há pouco, para 

quem as rosas deveriam ser comidas como salada. Seria banal nas mãos de outro, mas 

Proudhon não brinca quando se trata do aperfeiçoamento físico e moral da nossa espécie. 

Vale-se de sua definição para negar o passado e sonhar um futuro terrível. A arte aperfeiçoa, 

sem dúvida, mas o faz à sua maneira, contentando o espírito, e não pregando, dirigindo-se à 

razão. Aliás, a definição me inquieta pouco. Não passa do resumo muito inocente de uma 

doutrina que de outro modo seria perigosa. Não posso aceitá-la unicamente por causa dos 

desenvolvimentos que lhe dá Proudhon; em si mesma, considero-a obra de um homem 

corajoso que julga a arte como se julga a ginástica e o estudo das raízes gregas. Proudhon 

apresenta isso como tese geral. Eu público, eu humanidade, tenho o direito de guiar o artista 

e de exigir dele o que me aprouver; ele não deve ser ele, deve ser eu, deve pensar como eu, 

trabalhar só para mim. O artista por si só nada é, é tudo pela humanidade e para a 

humanidade. Numa palavra, o sentimento individual, a livre expressão de uma 

personalidade são proibidos. Cumpre ser apenas o intérprete do gosto geral, trabalhar 

somente em nome de todos, a fim de agradar a todos. A arte alcança o seu grau de perfeição 
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quanto o artista se apaga, quando a obra deixa de levar o nome dele, quando é o produto de 

toda uma época, de uma nação, como a estatuária egípcia e a das nossas catedrais góticas.  

Quanto a mim, tenho por princípio que a obra só vive pela originalidade. Tenho de 

encontrar um homem em cada obra, do contrário ela me deixa frio. Minha definição de 

uma obra de arte seria, caso eu a formulasse: “Uma obra de arte é um recanto da criação 

visto através de um temperamento”. O resto não me importa. Sou artista, e vos dou minha 

carne e meu sangue, meu coração e meu pensamento. Ponho-me nu diante de vós, entrego-

me como sou, bom ou mau. Se quereis ser instruídos, olhai para mim, aplaudi ou 

escarnecei, que meu exemplo seja um incentivo ou uma lição. Que mais quereis de mim? 

Não posso dar-vos outra coisa, porque me dou inteiro, em minha violência ou em minha 

doçura, tal como Deus me criou. Seria risível se viésseis me fazer mudar e me fazer mentir, 

vós, o apóstolo da verdade! Não compreendestes que a arte é a livre expressão de um 

coração e de uma inteligência, e que ela é tanto maior quanto mais pessoal for. Se existe a 

arte das nações, a expressão das épocas, há também a expressão das individualidades, a 

arte das almas. Um povo pôde criar arquiteturas, mas como me sinto mais comovido 

diante de um poema ou de um quadro, obras individuais em que me reencontro com todas 

as minhas alegrias e tristezas! Aliás, não nego a influência do meio e do momento sobre o 

artista, mas isso não me inquieta. Aceito o artista tal como ele vem a mim. 

Dizeis, dirigindo-vos a Eugène Delacroix: “Preocupo-me muito pouco com vossas 

impressões pessoais [...] Não é por vossas ideias e vosso próprio ideal que deveis agir 

sobre o meu espírito, passando pelos meus olhos; é com a ajuda das ideias e do ideal que 

estão em mim: o que é justamente o contrário daquilo de que vos gabais de fazer. De sorte 

que todo o vosso talento se reduz [...] a produzir em nós impressões, movimentos e 

resoluções que resultam, não em vossa glória nem em vossa fortuna, mas em proveito da 

felicidade geral e do aperfeiçoamento da espécie”. E, na vossa conclusão, escreveis: 

“Quanto a nós, socialistas revolucionários, dizemos aos artistas assim como aos literatos: 

‘Nosso ideal é o direito e a verdade. Se com isso não sabeis fazer arte e estilo, fora! Não 

temos necessidade de vós. Se estais a serviço dos corruptos, dos luxuosos, dos vadios, fora! 

Não queremos vossas artes. Se a aristocracia, o pontificado e majestade real vos são 

indispensáveis, fora, sempre! Proscrevemos vossa arte assim como vossas pessoas’”. E 

creio poder responder-vos, em nome dos artistas e dos literatos, dos que sentem em si 

bater o coração e elevarem-se os pensamentos: “Nosso ideal são nossos amores e nossas 

emoções, nossos prantos e nossos sorrisos. Também não queremos de vós o que não 

quereis de nós. Vossa comunidade e vossa igualdade nos repugnam. Fazemos estilo e arte 
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com nossa carne e nossa 

alma; somos amantes da 

vida, damos-vos cada dia 

um pouco da nossa 

existência. Não estamos a 

serviço de ninguém e 

recusamo-nos a entrar no 

vosso. Não dependemos 

senão de nós, não 

obedecemos senão à nossa natureza; somos bons ou maus, deixando-vos o direito de nos 

escutar ou de tapar os ouvidos. Vós nos proscreveis, a nós e às nossas obras, dizeis. Pois 

fazei-o, e sentireis em vós um vazio tão grande que chorareis de vergonha e miséria”.  

Somos fortes, e Proudhon bem o sabe. Sua cólera não seria tamanha se pudesse 

esmagar-nos e deixar o terreno livre para realizar o seu sonho humanitário. Nós o 

incomodamos com todo o poder que exercemos sobre a carne e sobre a alma. Somos 

amados, preenchemos os corações, celebramos a humanidade por todas as suas faculdades 

amorosas, por suas recordações e esperanças. Por isso ele nos odeia, por isso seu orgulho 

de filósofo e pensador se irrita ao ver a multidão afastar-se dele e cair aos nossos pés! Ele a 

invoca, nos rebaixa, nos classifica, nos coloca no pior lugar da mesa do banquete socialista. 

Sentemo-nos, meus amigos, e perturbemos o banquete. Basta-nos falar, basta-nos 

empunhar o pincel, e eis que nossas obras são tão doces que a humanidade se põe a 

chorar, e esquece o direito e a justiça para ser apenas carne e coração. 

Se me perguntardes o que vim fazer neste mundo, eu, artista, vos responderei: “Vim 

viver nas alturas”. 
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Compreende-se agora qual deve ser o livro de Proudhon. Ele examina os diferentes 

períodos da história da arte, e seu sistema, que ele aplica com uma brutalidade cega, o leva 

a proferir as mais estranhas blasfêmias. Estuda sucessivamente a arte egípcia, a arte 

greco-romana, a arte cristã, o Renascimento, a arte contemporânea. Todas essas 

manifestações do pensamento humano lhe desagradam; mas tem uma preferência 

acentuada pelas obras, pelas escolas nas quais o artista desaparece e passa a chamar-se 

legião. A arte egípcia, essa arte hierática, generalizada, que se reduz a um tipo e a uma 

atitude; a arte grega, essa idealização da forma, esse clichê puro e correto, essa beleza 

divina e impessoal; a arte cristã, essas figuras pálidas e emaciadas que povoam as nossas 

catedrais e que parecem sair todas do mesmo canteiro de obras: tais são os períodos 

artísticos que encontram graça perante ele, porque neles as obras parecem ser o produto 

da multidão. Quanto ao Renascimento e à nossa época, não vê neles mais que anarquia e 

decadência. Eu vos exijo um pouco, homens que se permitem ter gênio sem consultar a 

humanidade: Michelangelos, Ticianos, Veroneses, Delacroix, que tiveram a audácia de 

pensar por si e não por seus contemporâneos, de dizer o que têm nas entranhas e não o 

que têm nas deles os imbecis do seu tempo! Que Proudhon arraste na lama Léopold Robert 

e Horace Vernet, vá lá. Mas que se ponha a admirar o Marat e o Juramento do jogo da péla, 

de David, por razões de filósofo e de democrata, ou que rasgue as telas de Eugène 

Delacroix em nome da moral e da razão, isso não. Por nada neste mundo eu quereria ser 

elogiado por Proudhon; ele se elogia a si mesmo ao elogiar o artista, compraz-se na ideia e 

no tema que qualquer operário poderia encontrar e dispor. Ainda estou muito dolorido do 

percurso que fiz com ele através dos séculos. Não gosto nem dos egípcios, nem dos gregos, 

nem dos artistas ascéticos, eu que na arte não admito senão a vida e a personalidade. 
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Agrada-me, ao contrário, a livre manifestação dos pensamentos individuais – o que 

Proudhon chama de anarquia –, agradam-me o Renascimento e a nossa época, essas lutas 

entre artistas, esses homens que nos vêm dizer uma palavra ontem desconhecida. Se a 

obra não é sangue e nervos, se não é a expressão inteira e pungente de uma criatura, 

recuso a obra, seja ela a Vênus de Milo. Numa palavra, sou diametralmente oposto a 

Proudhon: ele quer que a arte seja o produto da nação, eu exijo que ela seja o produto do 

indivíduo. 

Aliás, ele é franco: “Que é um grande homem?”, pergunta.“Existem grandes homens? 

Pode-se admitir, nos princípios da Revolução Francesa e numa república fundada no 

direito do homem, que eles existem?”. Essas palavras são graves, por ridículas que 

pareçam. Vós que sonhais com a liberdade, não nos deixareis a liberdade da inteligência? 

Mais adiante ele diz, numa nota: “Dez mil cidadãos que aprenderam o desenho formam 

uma potência de coletividade artística, uma força de ideias, uma energia de ideal bem 

superior à de um indivíduo e que, encontrando um dia sua expressão, ultrapassará a obra-

prima”. Eis por que, segundo Proudhon, a Idade Média, em matéria de arte, suplantou o 

Renascimento. Como os grandes homens não existem, o grande homem é a multidão. 

Confesso-vos que já não sei o que se quer de mim, artista, e que prefiro costurar sapatos. 

Enfim, o publicista, cansado de dar voltas, dá largas ao seu pensamento. Ele exclama: 

“Prouvera a Deus que Lutero tivesse exterminado os Rafael, os Michelangelo e todos os 

seus êmulos, todos esses ornamentadores de palácios e igrejas”. Aliás, a confissão é ainda 

mais cabal quando ele diz: “A arte nada pode fazer diretamente para o nosso progresso: a 

tendência é prescindirmos dela”. Pois bem, eu prefiro isso; dispensai-a e não toquemos 

mais no assunto. Mas não venhais declamar-nos orgulhosamente: “Quero lançar os 

fundamentos de uma crítica de arte racional e séria”, quando laborais em pleno erro. 

Penso que Proudhon também estaria errado em entrar por sua vez na cidade-modelo 

e assentar-se à mesa do banquete socialista. Seria impiedosamente expulso. Ele não era 

um grande homem? Uma inteligência poderosa, pessoal no mais alto grau? Todo o seu 

ódio à individualidade recai sobre ele e o condena. Ele viria reencontrar-nos, a nós, os 

artistas, os proscritos, e nós o consolaríamos admirando-o, pobre grande orgulhoso que 

fala de modéstia. 

II 
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Proudhon, depois de pisotear o passado, sonha com um futuro, com uma escola 

artística para a sua cidade futura. Faz de Courbet o revelador dessa escola e lhe presta 

involuntariamente um mau serviço. 

Antes de tudo, devo declarar ingenuamente que me desola ver Courbet metido nessa 

história. Preferiria que Proudhon tivesse escolhido como exemplo outro artista, algum 

pintor sem talento. Asseguro-vos que o publicista, com sua indigência de senso artístico, 

poderia ter elogiado de modo igualmente categórico um ínfimo operário, um servente de 

pedreiro trabalhando em prol do aperfeiçoamento da espécie. Ele quer um moralista em 

pintura, e pouco parece importar-lhe que esse moralista moralize com um pincel ou com 

uma vassoura. Então, me seria permitido, após haver recusado a escola futura, recusar 

igualmente o chefe da escola. Não posso. É preciso que eu distinga entre as ideias de 

Proudhon e o artista ao qual ele as aplica. Aliás, o filósofo deturpou a tal ponto Courbet 

que me bastará, para não ter de me desdizer ao admirar o pintor, afirmar claramente que 

me inclino, não diante do Courbet humanitário de Proudhon, mas diante do mestre 

poderoso que nos deu algumas páginas largas e verdadeiras. O Courbet de Proudhon é um 

homem singular, que se vale do pincel como um mestre-escola de aldeia se vale de sua 

férula. A menor de suas telas, parece, é inçada de ironia e ensinamento. Esse Courbet, do 

alto de sua cátedra, nos esquadrinha, nos esmiúça a ponto de expor os nossos vícios; 

depois, resumindo nossas feiuras, pinta-nos em nossa verdade para nos fazer corar. Não 

sois tentado a ajoelhar-vos, a bater no peito e pedir perdão? Pode ser que o Courbet de 

carne e osso se assemelhe por alguns traços ao publicista; discípulos demasiado zelosos e 

visionários conseguiram extraviar o mestre; há sempre, aliás, um pouco de bizarrice e de 

estranha cegueira nos homens de um temperamento inteiro; mas reconhecei que, se 

Courbet prega, ele prega no deserto, e que, se merece a nossa admiração, merece-a 

unicamente pela maneira enérgica com que apreendeu e reproduziu a natureza. Gostaria 

de ser justo, não me deixar levar por uma ironia demasiado fácil. Admito que algumas telas 

do pintor podem dar a impressão de ter intenções satíricas. O artista pinta as cenas 

comuns da vida, e assim nos faz pensar em nós e na nossa época. Isso nada mais é que um 

simples resultado de seu talento, que o impele a buscar e a reproduzir a verdade. Mas 

fazer consistir todo o seu mérito no simples fato de haver tratado de temas 

contemporâneos é dar uma estranha ideia da arte aos jovens artistas que se deseja educar 

para a felicidade do gênero humano. Quereis tornar a pintura útil e empregá-la para o 

aperfeiçoamento da espécie. Admito que Courbet aperfeiçoa, mas então eu me pergunto 

em que sentido e com que eficácia ele o faz. Francamente, se ele empilhasse quadro sobre 
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quadro e enchêsseis o mundo com suas telas e com telas de seus alunos, a humanidade 

seria tão viciosa daqui a dez anos quanto o é hoje. Mil anos de pintura, de pintura feita no 

vosso gosto, não valeriam um só daqueles pensamentos que a pena escreve incisivamente 

e a inteligência conserva para sempre, tais como: “Conhece-te a ti mesmo”, “Amai-vos uns 

aos outros” etc. Como! Tendes a escrita, tendes a palavra, podeis dizer tudo quanto 

quiserdes, e recorreis à arte das linhas e das cores para ensinar e instruir. Por piedade, 

lembrai-vos de que não somos só razão. Se sois prático, deixai ao filósofo o direito de nos 

dar lições, deixai ao pintor o direito de nos dar emoções. Não creio que devíeis exigir do 

artista que ele ensine, e, em todo caso, nego expressamente a ação de um quadro sobre os 

costumes da multidão. 

Para mim, Courbet é apenas uma personalidade. O pintor começou por imitar os 

flamengos e alguns mestres do Renascimento. Mas sua natureza se revoltava e ele se 

sentia arrastado por toda a sua carne – por toda a sua carne, entendei – para o mundo 

material que o cercava, as mulheres gordas e os homens robustos, os campos planturosos 

e largamente fecundos. Retaco e vigoroso, tinha ele o áspero desejo de apertar entre os 

braços a natureza verdadeira; queria pintar em plena carne e em pleno húmus. 

Então se produziu o artista que hoje nos é apresentado como um moralista. O próprio 

Proudhon o disse: os pintores nem sempre sabem ao certo qual é o seu valor e de onde 

lhes vem esse valor. Se Courbet, que dizem ser muito orgulhoso, tira seu orgulho das lições 

que pensa dar-nos, sou tentado a mandá-lo de volta para a escola. Saiba ele que é apenas 

um pobre grande homem assaz ignorante, que disse menos coisas em vinte telas do que La 

Civilité puérile em duas páginas. Ele tem apenas o gênio da verdade e do vigor. Que se 

contente com o seu quinhão. 

A geração jovem, falo dos rapazes de vinte a vinte e cinco anos, quase não conhece 

Courbet, já que suas últimas telas são muito inferiores. Foi-me dado ver, na rua 

Hautefeuille, no ateliê do mestre, alguns dos seus primeiros quadros. Fiquei encantado, e 

não encontrei o menor motivo de riso naquelas telas graves e fortes que me haviam 

descrito como monstros. Esperava por caricaturas, por uma fantasia desenfreada e 

grotesca, e estava diante de uma pintura densa, larga, de um remate e de uma franqueza 

extremos. Os tipos eram verdadeiros sem ser vulgares; as carnes, firmes e macias, viviam 

poderosamente; os fundos enchiam-se de ar, davam às figuras um vigor espantoso. A 

coloração, um tanto surda, tem uma harmonia quase suave, enquanto a justeza dos tons e 

a amplitude do ofício estabelecem os planos e conferem a cada pormenor um relevo 
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estranho. Fechando os olhos, revejo aquelas telas enérgicas, de uma só massa, construídas 

de cal e areia, reais até à vida e belas até à verdade. Courbet é o único pintor da nossa 

época; pertence à família dos criadores de carne, tem por irmãos, quer queira, quer não, 

Veronese, Rembrandt, Ticiano. 

Proudhon viu como eu os quadros de que estou falando, mas os viu de outro modo, 

fora de qualquer fatura, do ponto de vista do mero pensamento. Uma tela, para ele, é um 

assunto; pintai-a de vermelho ou de verde, que lhe importa! Ele mesmo o diz, não entende 

nada de pintura e raciocina tranquilamente sobre as ideias. Comenta, força o quadro a 

significar alguma coisa; da forma, nem uma palavra. 

É assim que ele chega à bufonaria. O novo crítico de arte, aquele que se jacta de lançar 

as bases de uma ciência nova, emite suas sentenças da seguinte maneira: O Retorno da 

feira, de Courbet, é “a França rústica, com seu humor indeciso e seu espírito positivo, sua 

língua simples, suas paixões doces, seu estilo sem ênfase, seu pensamento mais perto da 

terra que das nuvens, seus costumes igualmente afastados da democracia e da demagogia, 

sua preferência decidida pelas maneiras comuns, longe de qualquer exaltação idealista, 

feliz sob uma autoridade temperada, nesse justo meio-termo tão caro às pessoas de bem e 

que, infelizmente, as trai com tanta frequência”. A banhista é uma sátira da burguesia: 

“Sim, ei-la, essa burguesa carnuda e opulenta, deformada pela gordura e pelo luxo, em 

quem a moleza e a massa abafam o ideal, e predestinada a morrer de poltronaria, quando 

não de gordura derretida; ei-la tal como sua parvoíce, seu egoísmo e sua cozinha no-la 

fazem”. As senhoritas do Sena e Os quebradores de pedras servem para estabelecer um 

paralelo assaz maravilhoso: “Essas duas mulheres vivem na abastança [...] são verdadeiras 

artistas. Mas o orgulho, o adultério, o divórcio e o suicídio, substituindo os amores, adejam 

em torno delas e as acompanham; elas os trazem em seu dote: eis por que, ao cabo, elas 

parecem horríveis. Os quebradores de pedras, ao contrário, gritam por seus andrajos 

vingança contra a arte e a sociedade; no fundo, eles são inofensivos e suas almas, sãs”. E 

Proudhon examina assim cada tela, explicando-as e dando-lhes um sentido político, 

religioso ou de simples polícia dos costumes. 

Os direitos de um comentarista são largos, bem o sei, e a qualquer espírito é 

permitido dizer o que ele sente à vista de uma obra de arte. Há mesmo observações fortes 

e justas no que pensa Proudhon diante dos quadros de Courbet. O problema é que ele 

permanece filósofo, não quer sentir como artista. Repito, ele só se ocupa do assunto; 

discute-o, afaga-o, extasia-se e revolta-se. Falando em termos absolutos, não vejo mal 
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nisso; mas as admirações, os comentários de Proudhon tornam-se perigosos quando os 

resume como regra e quer convertê-los nas leis da arte com que ele sonha. Não vê que 

Courbet existe por si mesmo, e não pelos assuntos que escolheu: se o artista tivesse 

pintado, com o mesmo pincel, romanos ou gregos, Júpiteres ou Vênus, seria sempre o 

mesmo. O objeto ou a pessoa a pintar são os pretextos; o gênio consiste em reproduzir 

esses objetos ou essa pessoa num sentido novo, mais verdadeiro ou maior. Quanto a mim, 

o que me toca não é a árvore, o rosto, a cena que se representam: é o homem que encontro 

na obra, é a individualidade poderosa que soube criar, ao lado do mundo de Deus, um 

mundo pessoal que meus olhos já não poderão esquecer e que reencontrarão em toda 

parte. 

Amo Courbet absolutamente, ao passo que Courbet só o ama de maneira relativa. 

Sacrificando o artista à obra, parece acreditar que se substitui facilmente um mestre 

semelhante, e exprime seus votos com tranquilidade, persuadido de que lhe bastará falar 

para povoar sua cidade de grandes mestres. O ridículo é que ele tomou uma 

individualidade por um sentimento geral. Courbet morrerá, e outros artistas nascerão que 

não se assemelharão a ele. Não creio que o pintor de Ornans faça escola; em todo caso, 

uma escola nada provaria. Pode-se afirmar com toda a certeza que o grande pintor de 

amanhã não imitará diretamente ninguém; porque, se imitar alguém, se não trouxer 

nenhuma personalidade, não será um grande pintor. Consultai a história da arte. 

Aconselho os socialistas democratas que me parecem ter vontade de educar artistas 

para seu próprio uso a recrutar algumas centenas de operários e lhes ensinar a arte como 

se ensina, no colégio, o latim e o grego. Terão assim, ao cabo de cinco ou seis anos, pessoas 

que lhes farão adequadamente quadros concebidos e executados segundo os seus gostos e 

assemelhando-se todos uns aos outros, o que testemunhará uma tocante fraternidade e 

uma igualdade louvável. Então a pintura contribuirá em boa medida para o 

aperfeiçoamento da espécie. Mas que os socialistas democratas não depositem nenhuma 

esperança nos artistas de gênio livre e educados fora de sua igrejinha. Poderão 

encontrar um que lhe convenha; mas terão de esperar mil anos antes de deparar com um 

segundo artista semelhante ao primeiro. Os operários que fazemos nos obedecem e 

trabalham a nosso bel-prazer; mas os operários que Deus faz só a Deus obedecem e 

trabalham ao sabor de sua carne e de sua inteligência. Sinto que Proudhon gostaria de 

ter-me do seu lado e que eu gostaria de tê-lo do meu. Não somos do mesmo mundo, 

blasfemamos um para o outro. Ele deseja fazer de mim um cidadão, eu desejo fazer dele 

um artista. Nisso se cifra todo o debate. Sua arte racional, seu realismo pessoal, não 
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passa, a bem dizer, de uma negação da arte, de uma insossa ilustração de lugares-

comuns filosóficos. Minha arte, ao contrário, é uma negação da sociedade, uma afirmação 

do indivíduo, fora de todas as regras e de todas as necessidades sociais. Bem sei quanto o 

embaraço por não querer aceitar um emprego na sua cidade humanitária: coloco-me à 

parte, cresço acima dos outros, desdenho sua justiça e suas leis. Assim agindo, sei que 

meu coração está certo, que obedeço à minha natureza, e creio que minha obra há de ser 

bela. Resta-me um único temor: consinto em ser útil, mas não gostaria de ser prejudicial 

aos meus irmãos. Quando me interrogo, vejo que são eles, ao contrário, que me 

agradecem, e que eu os consolo com frequência das durezas dos filósofos. Doravante, 

dormirei tranquilo. 

Proudhon nos reprova, a nós, romancistas e poetas, por vivermos isolados e 

indiferentes, não nos inquietando pelo progresso. Farei observar a Proudhon que nossos 

pensamentos são absolutos, ao passo que os seus só podem ser relativos. Ele trabalha, 

como homem prático, para o bem-estar da humanidade; não tenta a perfeição, busca o 

melhor estado possível e depois envida todos os seus esforços para melhorar esse estado a 

pouco e pouco. Nós, ao contrário, ascendemos de um salto à perfeição; no nosso sonho, 

alcançamos esse estado ideal. Desde logo se compreende a pouca preocupação que temos 

com a terra. Estamos em pleno céu e dele não desceremos. É o que explica por que todos 

os miseráveis deste mundo nos estendem os braços e nos correm ao encontro, afastando-

se dos moralistas. 

Eis, em suma, o que posso dizer do livro de Proudhon: é a obra de um homem profu-e 

que, a pretexto de julgar a arte do ponto de vista do seu destino social, cumula-a com seus 

rancores de homem positivo; diz que quer falar apenas da ideia pura, e seu silêncio quanto 

ao mais – quanto à própria arte – é tão desdenhoso, seu ódio da personalidade é tão 

grande que melhor seria se tivesse mudado o título para: Da morte da arte e de sua 

inutilidade social. Courbet, que é um artista pessoal no mais alto grau, nada tem a lhe 

agradecer por havê-lo nomeado chefe dos borradores asseados e morais que devem caiar 

em comum sua futura cidade humanitária. 

Mes Haines, Le Salut Public, 26 e 31 de agosto de 1865 

 


