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EDITORIAL
As aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes

Este número da Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, constitui-se como uma
edição especial dedicada à publicação dos resumos do II Congresso Internacional as Aves:
evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes, constituídos por pequenos artigos
científicos das comunicações propostas ao congresso, organizado pelo Centro Português de GeoHistória e Pré-História, na Biblioteca Nacional de Portugal entre os dias 28 de maio e 1 de junho
de 2018. O congresso pretende reunir, com a finalidade de troca de conhecimentos, investigadores
que têm trabalhado sobre a origem, evolução e utilização das aves pelo homem. Dirige-se
sobretudo a paleontólogos, pré-historiadores, arqueólogos, biólogos e a historiadores.
As aves, com mais de 9000 espécies vivas, são o grupo de vertebrados voadores mais
bem-sucedido, superando qualquer outro grupo de vertebrados voadores, pela sua abundância e
diversidade, quer no presente quer no passado. As aves são animais espantosos, quer pela sua
fisionomia, pela cor das suas penas, por voarem, mas também pela sua história evolutiva. De
facto, as aves são na realidade dinossáurios, pois na moderna organização taxonómica, aves e
dinossáurios partilham o mesmo ramo da evolução: o ramo dos dinossauria.
As aves aparecem representadas nas artes de culturas e civilizações diversas, desde a PréHistória até aos dias de hoje, na arte rupestre, na cerâmica, na escultura, nos mosaicos e na pintura.
Por outro lado, as penas das aves foram usadas também desde a pré-história como adorno:
recentes estudos demonstram que já os neandertais usavam penas de corvídeos para adornarem o
corpo. Tal como outros animais, também as aves aparecem associadas a mitologias diversas,
surgindo até com características divinas no seio de alguns povos, como é o caso do Antigo Egipto,
em que o íbis-branco era considerado como encarnação do deus Thoth.
As línguas oficiais do Congresso são o português, o castelhano e o inglês, sendo ainda
aceites comunicações em francês e em italiano desde que apresentem textos numa das línguas
oficiais.

O Concelho Editorial
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OS CISNES DE APOLO E ZEUS-CISNE: SÍMBOLOS MITOLÓGICOS RELIDOS
PELA ESTÉTICA SIMBOLISTA
Bruno Anselmi Matangrano1
1

Universidade de São Paulo (USP), Rua José André Pattini, 289, São Paulo/SP, Brasil, bamatangrano@yahoo.com.br

ABSTRACT
The present paper intends to trace a brief panorama of the swan figure in the context of symbolist poetics, albeit starting
from its presence in ancient Greek literature and mythology, which symbolism dialogues with. It backtracks the
emblematic swan figure found in poems by Stéphane Mallarmé, contrasted to the short-stories “Le Tueur de Cygnes”,
by Villiers de L’Isle-Adam, and “Léda”, by Pierre Louÿs, and the paintings “Léda”, by Gustave Moreau, and “Le Cygne
Noir”, by William de Nuncques, in an attempt to expose the transformations and nuances this symbol has suffered
along the centuries, its permanence and continuity in the nineteenth century zeitgeist and the relation it establishes with
the tradition.
Key-words: symbolist; ancient Greek literature; mythology

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo traçar um panorama da imagem do cisne no contexto da estética simbolista, partindo da
sua presença na mitologia grega antiga, com a qual o simbolismo dialoga. Volta-se, então, à emblemática imagem do
cisne presente em poemas de Stéphane Mallarmé, lidos em perspectiva comparada com os contos “Le Tueur de
Cygnes”, de Villiers de L’Isle-Adam e “Léda’, de Pierre Louÿs, bem como com as obras pictóricas “Léda”, de Gustave
Moreau e “Le Cygne Noir”, de William de Nuncques, na tentativa de mostrar transformações e nuances pelas quais
esse símbolo passou ao longo dos séculos, sua permanência e continuidade no zeitgeist oitocentista e a relação
estabelecida com a tradição.
Palavras-chave: simbolismo; literatura da Grácia Antiga; mitologia

INTRODUÇÃO
Em antigos registros, a ave mais frequentemente representada de maneira artística é o
cisne, quase sempre de forma solene, associada ao sol, e, posteriormente, a algumas divindades.
Na literatura, sua simbologia remonta a Homero, com o “Hino 21” dedicado a Apolo, no qual é
evocado, “o canto do cisne”. Com o tempo, tal canto foi identificado ao seu som derradeiro e, por
extensão, à obra máxima de um artista. Afinal, visto como última e grandiosa ação da ave, apesar
de não passar de um mito, o canto remete a Apolo, pois ele não apenas é considerado o deus da
Música, mas também o deus da Morte Repentina (Otto, 2005). Segundo o diálogo Fédon, de
Platão, o cisne ainda é dotado de visão profética, outra atribuição apolínea. Esta faculdade
possibilita ao pássaro antever o próprio fim; assim, em seu último momento, emite seu mais belo
canto, não como um lamento fúnebre, mas como quem aceita o abraço da morte, firmando, assim,
sua crença inabalável na imortalidade da alma. Com base nesse conceito platônico, é possível
pensar na ideia corrente no simbolismo de ver a morte como desejável, um retorno à pátria, capaz
de curar os sofrimentos terrenos, como postulado no século XIX pelo filósofo alemão Arthur
Schopenhauer, cujas teorias se tornariam importantes para o Simbolismo.
Ainda no campo da mitologia helênica, o cisne aponta uma relação com Zeus. Quando
decide seduzir Leda, Zeus metamorfoseia-se em cisne e com ela se deita. A simbologia em torno
desse encontro se mostra vária e contempla desde o lado sagrado da união, até o caráter
vaticinador e catastrófico ao qual ficaram fadados os filhos dessa relação. Tal história inspirou
inúmeras obras poéticas e artísticas, tornando-se verdadeiro topos. Ovídio a cantou em suas
Metamorfoses, assim como o fizeram posteriormente Pierre du Ronsard e os simbolistas Pierre
Louÿs e Stéphane Mallarmé, por exemplo; na pintura, foi tematizada por Leonardo da Vinci e
Michelangelo, sendo depois reinterpretada pelo pintor simbolista Gustave Moreau, que buscou
retratar a ambiguidade do ato no olhar do cisne-deus. A partir dessas premissas, pretende-se
analisar a imagem do cisne em obras literárias e pictóricas na conjuntura do simbolismo, de
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maneira a perceber em que medida esses artistas renovaram sua simbologia atribuindo-lhe novas
significações e em que medida retomaram significados já tradicionais no imaginário ocidental.
MÉTODOS
O presente trabalho deriva da tese intitulada O Bestiário dos Simbolistas e Decadentistas:
Estudo do imaginário animal finissecular em português e em francês, na qual se compilou e
estudou imagens de animais e seres imaginários em obras literárias e plásticas de autores
associados a essas duas estéticas finisseculares. Para tanto, recorreu-se tanto às fontes primárias,
o que demandou pesquisas de campo no Brasil e na Europa, em acervos de Portugal, França e
Bélgica, e em museus, como o Gustave Moreau, o D’Orsay e o Fin-de-Siècle, nos quais foi
possível analisar in loco obras de pintores simbolistas. Uma vez recolhido esse material, foi
contabilizada a recorrência de imagens de animais, atentando para alguns padrões: diferenças de
representação entre um país e outro; preferência por determinadas imagens em países de língua
francesa e portuguesa; imagem derivada de algum autor anterior específico ou de determinado
mito, etc. No concernente à imagem do cisne, descobrimos ser uma das mais recorrentes no
simbolismo francês e belga. No Brasil, foram encontradas muitas manifestações de sua imagem
na literatura e um número menor em obras literárias portuguesas. A partir de tais padrões,
analisou-se os dados coletados e efetuou-se a interpretação das obras, atentando para as inovações
simbólicas propostas pelos simbolistas com base em imagens já consagradas no imaginário
ocidental. Para tanto, foram utilizadas obras teóricas a respeito da simbologia animal na mitologia,
no imaginário medieval, particularmente no que diz respeito aos Bestiários, bem como nos
estudos a propósito das “Histórias Naturais” e do recente domínio da “zoopoética”.
RESULTADOS
Os primeiros resultados se traduzem no conjunto de principais obras a serem analisadas
nas quais cisnes são retratados, conforme a listagem a seguir. Na França, encontramos os poemas
“Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui”, “Léda”, “Petit Air I” e “Le Nénuphar Blanc”, de
Mallarmé, “There” e “Clymène”, de Verlaine, “Le Cygne”, de Baudelaire, “Lohengrin”, de Stuart
Merril (poeta radicado na França), os contos “Léda”, de Pierry Louÿs, e “Le Tueur de Cynes”, de
Villiers de L’Isle-Adam, os quadros “Les Filles de Thespius” e “Léda”, de Moreau e “Petite Fille
aux cygnes” da impressionista Berthe Morisot. Na Bélgica, os poemas “Les Cygnes”, de
Rodenbach, “Clair de Lune”, de Iwan Gilkan, “Intentions”, de Maeterinck, o romance Bruges la
Morte, de Rodenbach, os quadros “Cygne Noir”, de William de Nuncques, e “Le Ruisseau”, de
Léon Frédéric. Em Portugal, a imagem aparece apenas em poemas de Eugénio de Castro, como
“Semper Eadem”, “Circe” e na peça Belkiss. Por fim, no Brasil há inúmeros poemas nos quais o
cisne aparece, como “Trecho Final” e “Passeio Público”, de Mário Pederneiras, “Cisnes Brancos”,
de Alphonsus de Guimaraens, “Como um cisne, est’alma frisa”, de Cruz e Souza, “Sobre o Cisne
de Stéphane Mallarmé” e “O Cisne e o Lago”, de Eduardo Guimaraens. Desse conjunto de obras,
a análise para o presente trabalho se centrará em seis, três filiadas à tradição do cisne apolíneo
(“Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui”, de Mallarmé, o conto de Villiers e o quadro de
Nuncques) e três que retomam a imagem do Zeus-cisne (o poema, o conto e o quadro intitulados
“Léda”, de autoria de Mallarmé, Louÿs e Moreau).
DISCUSSÃO
Para exemplificar isso, passa-se à breve análise das três obras nas quais se identifica a
imagem do cisne derivada de sua simbologia apolínea. No poema de Mallarmé, um cisne isolado
tenta nadar no gelo, cercado de uma brancura agônica, ofuscante e desértica. Pensando no topos
do “canto do cisne”, nota-se que a ave deste poema não canta, nem voa; torna-se, por isso,
prisioneira, impedida de alcançar a transcendência almejada pelo cisne apolíneo do qual deriva.
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Assim, parece se intensificar a melancolia do poeta-cisne, que em seu não-lugar (dada a não
concretização da fuga), não consegue transcender e permanece nesse aspecto perverso de espera,
preso no isolamento tornado comum ao cisne simbolista a partir de sua associação à situação do
artista e à morte. Já no quadro do pintor belga William de Nucques, o cisne retratado diverge por
ser negro e não branco, o que lhe confere o aspecto de estrangeiro (o cisne negro, natural da
Austrália, foi introduzido acidentalmente na Europa). Isso somado à forma como foi representado,
confere o isolamento em diálogo com o cisne mallarmaico. No conto de Villiers, por sua vez,
apresenta-se a personagem do Dr. Bonhomet, cuja melodia favorita é o lendário canto do cisne;
por isso, em determinadas noites, após ter encontrado o local, onde viviam cisnes brancos velados
por um velho cisne negro (que, tal como o cisne de Nucques, acaba isolado), passa a visitá-los. O
conto se encerra, quando o sádico doutor ataca suas presas, matando-as para ouvir seu canto. Em
última instância, há uma sublimação da arte em detrimento do artista e a ligação entre música e
morte se mostra de forma evidente. Em essência, muito do cisne de Mallarmé se mantém neste
texto bem ilustrado pelo quadro de Nuncques. O cisne apolíneo torna-se, assim, o retrato da
incompreensão do artista, preso em seu isolamento, pois não lhe é dada perspectiva de fuga, como
se estivesse preso no gelo igual ao cisne de Mallarmé para ser apreciado.
CONCLUSÃO
Não parece exagero imaginar, portanto, a existência de um imaginário simbolista, no qual
o cisne se configure, ao mesmo tempo, como símbolo da beleza e da solidão, da altivez e do
isolamento, reflexo da condição do escritor/artista incompreendido ao longo dos séculos, por um
lado, em uma reinterpretação do símbolo apolíneo no qual se associa os temas da música, da morte
e da vivência. De outro lado, encarna ainda a retomada mais literal e menos interpretativa, mas,
ainda assim, respeitando os conceitos e critérios da estética simbolista, nas releituras
finisseculares do mito de Zeus e Leda, em diálogo com Da Vinci, Michelangelo, Ovídeo e outros
intérpretes anteriores. No olhar de Dominique Maingueneau, essa recorrência imagética e
temática se verifica na construção de um campo literário finissecular, no qual se compartilha um
mesmo imaginário, em cujo centro encontra-se justamente a imagem polivalente do cisne.

Fig. 1. William de Nuncques, Le cygne noir, 1895,
pastel, Kröller-Müller Museum, Otterlo, Holanda.

Fig. 2. Gustave Moreau, Léda, sem data, óleo
sobre tela, Museu Gustave Moreau, Paris.
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