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A biografia
dos modernos
HISTÓRIA | Peter Gay mostra como o
pensamento iconoclasta orientou as artes
POR ELIAS THOMÉ SALIBA

UANDO SEU editor lhe
pediu, em2001, que in-
terrompesse a pesquisa
para um novo livro so-
bre o liberalismo e em-
preendesse um estudo
sobre o modernismo, o

historiador Peter Gay,
de 84 anos, perguntou: "Você se refe-
re à pintura ou à literatura?" A respos-
ta categórica do editor foi curta: "Tudo".
Gay argumentou ser impossível conhe-
cer tudo a respeito do tema, mas, ainda

assim, resolveu arriscar. Com o acrésci-
mo de cinco anos de pesquisas, Moder-
nismo, o Fascínio da Heresia. De Baude-
laire a Beckett e mais um Pouco (Compa-
nhia das Letras, 578 págs., R$ 64) é o re-
sultado desse risco calculado.

Todo estudo sobre "ismos" é difícil e,
apesar do esforço de distanciamento e
objetividade, cada autor dá sua versão
pessoal a ele. No caso do modernismo,
a situação do intérprete é ainda mais
complicada. E isto não apenas pelo vo-

lume de dados, mas sobretudo porque o
modernismo virou moeda corrente, tor-
nando-se parte indistinguível da cultu-
ra dos últimos 50 anos. Gay parece re-
conhecer isto na primeira frase do livro:
"É muito mais fácil exemplificar do que
definir o modernismo", diz. Conhecido
pela biografia de Sigmund Freud e pe-
las análises das mentalidades vitoria-
nas, fez em um de seus primeiros livros
um estudo sobre outro "ismo", o Ilumi-
nismo, cujo subtítulo era bem menos au-
dacioso: "Uma interpretação".

Longe de conceituar o termo, Pe-
ter Gay, nascido em Berlim e professor
emérito de História na Universidade de
Yale, transforma o modernismo em uma
espécie de entidade animada, da qual
pretende traçar uma biografia comple-
ta, seguindo a receita trivial nascimen-
to-vida-apogeu-declínio-morte. A cro-
nologia estende-se do começo dos anos
1840 ao começo dos anos 1960, de Bau-
delaire e Flaubert até Beckett e Andy
Warhol, avançando até a pop art e a
alcachofra de Frank Gehry (o Museu
Guggenheim) em Bilbao. Atraente pa-
ra os leitores é a visão um tanto heróica
do modernismo, que sobreviveu a duas



guerras mundiais e à hostilidade de re-
gimes totalitários, começando a gerar
lucros quando transferiu o polo irradia-
dor de Paris para Nova York. Balizas um
tanto arbitrárias, quem sabe escolhidas
por Gay para enfurecer os especialistas.

O modernismo transforma-se em um
coletivo de personagens e suas histórias,
cheias de eventos culturais escandalo-
sos e trajetórias dramáticas. Gay encai-
xa cada percurso dentro de sua época.
As escolhas têm o tom de um compên-
dio completo: no teatro, Ibsen, Strind-
berg, Jarry e o expressionista alemão
Frank Wedekind; entre os romancis-
tas, Kafka, Henry James, Joyce, Virgi-

O pesquisador define
o modernismo pela
ruptura, mas esquece
que no período
também foram
criados os campos
de concentração

Coletivo. Gay (esq.)joga com o
Duchamp de Nu Descendo uma
Escada e o Crak! de Lichtenstein

nia Woolf, Proust; na pintura e escultu-
ra, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Mon-
drian, Kandinski, Picasso, Dali e Mareei
Duchamp; na música, Debussy, Mah-
ler, Schoenberg, Stravinski, Varèse, Ca-
ge; na arquitetura, Lloyd Wright, Lu-
dwig Mies, Le Corbusier e a Bauhaus;
na dança, Diaguilev, Balanchine e Mar-
ta Graham; no cinema, Griffith, Eisens-
tein, Chaplin e Orson Welles.

Em todos os casos citados, Gay tem
sempre algo de importante a revelar,
mostrando como as heresias modernis-
tas foram inconcebíveis sem uma gran-
de quantidade de patronos. A original
ênfase de Gay na repercussão, aceitação
ou rejeição das obras modernistas pe-
lo público é fundamentada em um co-
losso de dados e informações. Há tam-
bém cutiladas irônicas, quando capta
momentos nos quais o artista de van-
guarda forma aquele clube "famoso por
possuir um único sócio". Contudo, Gay
também perde a chance de abordar a au-
toderrisão, a paródia e o humor dos mo-
dernistas, praticados mesmo nas situ-
ações mais trágicas do século XX. Co-
mo as piadas modernistas que circula-
vam na Alemanha, sob o olhar vigilante

da Gestapo, a exemplo da famosa defini-
ção paródica do "sonho nazista" do no-
vo homem: "Louro como Hitler, atlético
como Goebbels, esbelto como Goring".

Mas definir o modernismo apenas pe-
la iconoclastia (o fascínio da heresia) e a
ênfase na subjetividade e no auto-exame
é pouco. Gay realiza mais uma boa histó-
ria psicanalítica do que cultural. Deixa de
fora a densidade do oxigênio mental da
época modernista, marcada pela revolu-
ção tecnológica, pela fragmentação e pelo
pressuposto da descontinuidade do mun-

do. "Nossa idéia do tempo como
continuidade numa linha re-
ta e eterna mutilou brutalmen-
te nossa consciência", escreveu
D.H. Lawrence em 1915, resu-
mindo a trama dessa revolução
na imaginação cultural e cien-
tífica sob o rótulo de "moder-
nismo". Gay esquece que, ape-
sar de buscar uma nova forma
de ver o mundo, o modernismo
acabava por compor a dúplice
herança oitocentista: românti-
ca e naturalista, intuitiva e me-
canicista, mística e científica,
irracional e racional.

A abordagem psicanalítica da cultu-
ra, de Gay, associa o modernismo com a
iconoclastia. Embora reserve um capí-
tulo para os "modernistas excêntricos
e bárbaros", incluindo aí a situação dos
artistas na Alemanha de Hitler, na Itá-
lia de Mussolini e na União Soviética de
Stalin, ignora que o campo de concen-
tração foi uma invenção modernista.

Os nazistas não inventaram campos
de concentração. O que criaram foram
"campos de extermínio". Quem teve a
idéia de separar o então inseparável foi
Valeriano Weyler y Nicolau, um oficial
do exército espanhol, na terceira guerra
da independência cubana, em 1896. Em
terrenos cercados de arames farpados
(uma invenção americana de 1874 para
controlar o gado), ele separou os guerri-
lheiros de suas famílias, criando os pri-
meiros campos de reconcentración da
história. Historiadores da cultura que
ainda não viraram as costas à história
social conhecem muitas dessas histó-
rias modernistas, não muito heróicas, e
que se tornaram partes indistinguíveis
de nossa cultura. Gay as conhece. Mas
por que aborrecer os leitores com mo-
dernistas tão obscuros? •
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