
O VermelhO e O NegrO,  
de SteNdhal. 1830

Stendhal faz com que o leitor se sinta orgulhoso de ser seu leitor. (Paul Valéry)

de facto, ler Stendhal parece aceder a um privilégio, um momento de requinte 
mental digno de príncipes. Pode haver quem não goste.

entre o romântico e o realista, eis um dos dois grandiosos romances de 
Stendhal.

Somerset maugham incluiu-o entre os 10 maiores romances de todos os 
tempos, declaração tão acertada como subjetiva, mas que dá bem a ideia da 
qualidade da obra. 

O autor comenta este seu livro como tendo a ousadia de tratar dos 
sentimentos franceses e o único que tem duas heroínas.

O romance decorre entre 1826 e 1830, e tem como protagonista o jovem 
Julien Sorel (e este nome fica tão gravado na memória do leitor como o forte 
título do livro) de origem humilde, de temperamento complexo, talentoso, 
ambicioso, ardente, por vezes desleal ou hipócrita e por vezes nobre, que acaba 
por conseguir entrar e ser aceite nos meios sociais influentes.  este pouco 
resignado filho de carpinteiro, entretanto cultivado, consegue também o amor 
de duas belas mulheres de alta estirpe, a Senhora de rênal e mathilde de la 
mole.

livro histórico e político sem dúvida, que nos introduz em mundos 
impenetráveis franceses do começo do século XIX, mas sobretudo um 
romance psicológico. Julien é objeto de um profundo estudo. todos os 
personagens são postos a nu pela pluma de Stendhal. 

O título do livro é um enigma que o autor nunca explicou. talvez o mais 
óbvio seja o facto de que são as cores da paixão e da morte, mas há outras 
possibilidades.

«Julien nada sabe de si próprio; só é capaz de sentir as paixões depois de as 
simular e tem um inegável talento para a hipocrisia, mas mantém o nosso 
interesse por ele, fascina-nos, somos incapazes de sentir antipatia por ele» 
harold Bloom

Stendhal conhecia a sociedade, os meios do poder, o clero, a alma humana, 
conhecia a vida e sabia o que pensava sobre tudo isso. Para Nietszche, 
é o último grande psicólogo francês. e o filósofo alemão disse esta frase 
extraordinária: «Stendhal, um dos mais belos perigos da minha vida». 

Stendhal é pseudónimo de henri-marie Bayle (1783-1842). Órfão de mãe aos 7 
anos, foge à disciplina paterna para estudar dramaturgia em Paris. Queria ser 
um novo moliére. Passou pelo exército de Napoleão, o que o levou a Itália, que 
tanto entrou na sua literatura e através dela tanto a Itália entrou em nós.


