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Trabalho de tradução comentada do poema “À une passante”, de Baudelaire

O interesse para a escolha da feitura da tradução desse poema surgiu rapidamente quando vi o título e supus
que fosse sobre uma mulher. Gosto de observar como a mulher é retratada por diferentes escritores e escritoras,
como modo de entender melhor o momento histórico em que eu estou. Percebi, após uma primeira leitura, que há
uma sonoridade que perpassa o poema, decorrente do ritmo e das rimas e eu achei desafiador tentar manter isso e
preservar algum sentido. Posso dizer que tive que acrescentar palavras com sentidos que não estavam no original e
foi muito difícil, embora eu tenha tido benefícios por ser uma tradução comentada que me permitiu marcar no
rodapé quais eram as palavras em Francês e o porquê de eu ter traduzido como algo um pouco diferente.

À une passante

La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?

Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais !

À uma transeunte

A rua ensurdecedora ao redor de mim gritava.
Longa, esguia, grande penar, dor majestosa,
Uma mulher passava, num passo que prosperava
Levantando, balançando a bainha rosa ;1

Ágil e nobre, com sua perna deslumbrante .2

À mim, eu bebia, tenso e extravagante,
Em seus olhos, céu claro de onde brota a tempestade,
A doçura que fascina e o prazer, efemeridade .3

Um clarão… depois a noite! - Fugitiva afabilidade4

Cujo olhar me fez subitamente renascer de vez
Não te verei senão na eternidade?

Alhures, bem longe daqui! Tarde demais! Nunca,
talvez!
Pois ignoro aonde tu foges, não sabes aonde eu ia,
Ó tu que eu havia amado, ó tu que sabia!

4 E mais uma vez, no original é “Fugitive beauté” e traduzi como “Fugitiva afabilidade” para que pudesse rimar, assim como
em Francês.

3 Novamente, para que fosse mantida a rima com o verso anterior, escolhi “e o prazer, efemeridade” como tradução para “et le
plaisir qui tue”.

2 Traduzi “sa jambe de statue” como “perna deslumbrante” para que a rima pudesse ser preservada.

1 Para preservar a rima, traduzi “le feston et l’ourlet”, que são duas partes de roupa, escolhi manter o “bainha”, mas acrescentar
o “rosa”, uma palavra com um sentido que não tinha no original.


