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RESUMO 

 

Esta Tese analisa sete narrativas do escritor francês Maurice Blanchot a partir de sua 

própria perspectiva teórico-crítica sobre literatura, tendo por objetivo verificar se há um 

movimento de escritura continuada, ou melhor, convergente entre as suas narrativas 

ficcionais e os seus textos teóricos sobre literatura/ato literário. Esta pesquisa partiu de 

três pontos temáticos já comentados por Blanchot em seus textos ensaísticos, a saber: 

escrita, noite e morte. Dentre as obras ficcionais de Maurice Blanchot, as escolhidas 

para comporem o corpus desta Tese foram: La folie du jour, Le ressassement éternel 

(“L’idylle” e “Le dernier mot”), Thomas l’obscur, L’instant de ma mort, Pena de morte 

e Celui qui ne m’accompagnait pas. 

 

Palavras-chave: Maurice Blanchot, Ficção blanchotiana, Escrita, Noite e Morte.  
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse compare sept récits de l’écrivain français Maurice Blanchot à partir de son 

propre point de vue théorique et critique sur la littérature, visant à établir s’il existe un 

mouvement d’Écriture continuelle, voire même, convergente entre ses récits fictionnels 

et ses textes théoriques sur la littérature / acte littéraire. Cette recherche s’est amorcée 

sur trois points thématiques déjà évoquées par Blanchot dans ses essais, à savoir: 

écriture, nuit et mort. Parmi les œuvres fictionnelles de Maurice Blanchot, celles qui 

ont été choisies pour composer le corpus de cette thèse sont les suivantes: La folie du 

jour, Le ressassement éternel (« L’idylle » et « Le dernier mot »), Thomas l’obscur, 

L’instant de ma mort, Pena de morte et Celui qui ne m’accompagnait pas.  

 

Mots-clés: Maurice Blanchot, fiction blanchotienne, Écrit, Nuit et Mort. 
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“e sabendo que ele não pode lutar 
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Si tu as peur de tout, lis ce livre, mais 
d’abord, écoute-moi: si tu ris, c’est que tu 
as peur. Un livre, il te semble, est chose 
inerte. C’est possible. Et pourtant, si, 
comme il arrive, tu ne sais pas lire? devrais-
tu redouter...? Es-tu seul? as-tu froid? sais-
tu jusqu’à quel point l’homme est «toi-
même»? imbécile? et nu? 
 

(Georges Bataille)1 

 

                                                           
1 BATAILLE, 2010, p. 27 
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Uma consideração intempestiva  

 

Mais pourquoi le critique serait-il 
nécessaire? Pourquoi l’œuvre ne suffit-
elle pas à parler? 

(BLANCHOT, 1963, p. 11) 

 

 Todo começo é difícil. Seja o começo de uma narrativa, seja o começo de um 

ensaio crítico. Todo começo é exaustivo, pois não se sabe, ao certo, como e por onde 

iniciar o começo de um texto. Sempre estamos em falta com o começo. O começo não 

figura o começo ideal que nos incitou a começar. O começo sempre é um começo 

faltoso, não tão estruturado quanto se esperaria que ele o fosse. O começo é impossível. 

Então, como começar a escrever sobre o desejo e a fascinação que um escritor exerce na 

persona não tão grata de um leitor? Começar pelo desejo é sempre começar pela falta do 

objeto desejado. E, assim, recair na impossibilidade de começar. Estar fascinado é se 

deixar perder na projeção que nós fazemos do objeto de desejo ou de admiração. Ou 

seja, a fascinação é, também, erro. Mas igualmente a Orfeu nos sentimos forçosamente 

impelidos a voltar o nosso olhar para trás. Nós desejamos mais uma vez olhar Eurídice. 

Desejamos nos perder em nosso desejo mais obscuro. Desejamos forçosamente ler e 

reler o objeto que nos fascina. Desse desejo surge a escrita. Ao ler o texto que me 

fascina sou encorajado a escrever. “Uma pura leitura que não suscite uma outra escritura 

é para mim algo incomensurável... A leitura de Proust, de Blanchot, de Kafka, de 

Artaud não me deu vontade de escrever a respeito desses autores (tampouco, acrescento, 

como eles), mas de escrever.”2 

Escrever. O sintagma “Desejo escrever” seria necessariamente o começo desta 

Tese. Desejo escrever sobre a fascinação que os textos ficcionais de Maurice Blanchot 

exercem em mim enquanto leitor. Ler Blanchot ficcionista3 é desde já se deparar com 

um espaço de linguagem em que as palavras faltam. Em que o sentido o mais 

ligeiramente palatável se dispersa. A linguagem está em seu nível maior de ausência. O 

que se afirma afirma-se pela negação ou pelo silêncio. Não qualquer negação, mas uma 

negação que fomenta uma afirmação daquilo que a palavra é e não é, daquilo que é a 

                                                           
2 Citação de Roger Laporte retirada do texto “Escrever a leitura”, presente no livro O rumor da língua, de 
Roland Barthes, pág.: 39-40, 2004. 
3 Maurice Blanchot escreveu obras teóricas sobre literatura, narrativas ficcionais e crônicas sobre fatos 
diversos. 
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linguagem em sua possibilidade impossível. Linguagem é desastre, dirá Blanchot nas 

páginas seguintes desta Tese. Aqui, não se nega o negável, mas a palavra enquanto 

verdade, norma, poder — palavra autoritária, palavra institucional, palavra do saber. A 

palavra literária blanchotiana assume o risco de nada dizer, de se afirmar pela diretriz do 

silêncio, que, ao rejeitar a tagarelice do conteúdo, assume a tagarelice de uma voz que 

narra o vazio enquanto performance, que narra a morte em sua impossibilidade, que 

narra a luz em sua obscuridade, narrando, por fim, o esquecimento enquanto lembrança. 

Palavra silenciosa que se origina a partir da ambiguidade.  

Ambiguidade que é pluralidade, centro de todo texto ficcional. Ambiguidade que 

edifica um abismo entre o leitor e o espaço narrativo. Não há como o leitor compartilhar 

do mesmo espaço da obra blanchotiana em sua originalidade: “uma relação que me 

remete ao que me ultrapassa e me escapa na medida mesma em que, nesta relação, eu 

sou e permaneço separado.” (BLANCHOT, 2001, p. 99). Ao leitor é negado o sentido 

mais pleno da palavra literária. A ele é negado o vislumbre da total potencialidade do 

discurso. A ele é negada a extensão da diversidade de seus significados. A relação do 

leitor com o texto literário blanchotiano somente pode existir através da ausência 

própria de relação, embora haja, na verdade, um princípio de relação que se constrói no 

movimento de afastamento imposto pela obra ao leitor. Por mais que eu deseje adentrar 

no espaço da obra, por mais que esse espaço me seduza irresistivelmente, eu ainda 

permanecerei, enquanto leitor, afastado dela.  

A consequente proibição do meu desejo faz do interdito um meio por onde nasce 

o meu desejo. Quanto mais a linguagem literária me distancia do espaço da obra, mais 

forte me sobrevém o desejo de profaná-la. Da interdição se faz o desejo: “O interdito 

somente se constitui pelo desejo que somente desejaria em face do interdito.”4   

Perfazendo o silêncio da obra, faço obra. Do meu desejo interdito e do silêncio 

das narrativas blanchotianas, dou início a uma reunião de textos que serão apresentados 

ao longo desta Tese.  

Textos profanadores que desejaram por um momento reproduzir a palavra 

ausente da narrativa blanchotiana. 

                                                           
4 “L’interdit ne se constitue que par le désir qui ne désirerait qu’en regard de l’interdit.” (BLANCHOT, 
1973, p. 38). Todas as traduções das obras em francês dos escritores citados nesta Tese e que ainda não 
foram publicadas em português são de minha autoria sob a supervisão da Profª Paula Glenadel Leal. 
Salvo algumas exceções ligadas a aporias da tradução, apenas a obra de Maurice Blanchot trará a sua 
citação original em nota de rodapé por ser a base de toda essa pesquisa. 
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O começo de tudo 

[...] ao ler, nós também imprimimos certa 
postura ao texto, e é por isso que ele é 
vivo [...]. 

(BARTHES, 2004, p. 29) 
                

 

Os textos que, devido ao rigor exigido pelo discurso acadêmico, estão dispostos 

em capítulos nesta Tese são constituintes de um trabalho de pesquisa maior sobre a obra 

de Maurice Blanchot. Obra que venho acompanhando desde o período da Graduação no 

Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará. Obra que me exigiu uma leitura 

atenta, uma tomada de consciência para uma nova realidade crítica que, semelhante às 

Sereias, me seduziu, fazendo com que eu naufragasse com ela na esperança de, ao seu 

lado, compartilhar da ausência da literatura. Afundamento que desde sempre me 

deslumbrou, mesmo sabendo que a ausência da literatura nunca se faria presente. Mas 

como não desejar afundar ao ler livros como O livro por vir, Faux Pas, O espaço 

literário ou Le pas au-delà? Não há como. A escrita crítica-criativa blanchotiana se 

configura como uma perdição. Claro, uma perdição atenta aos movimentos da literatura, 

atenta a reproduzir o interior do texto ficcional a partir de seu exterior, a partir de seu 

silêncio: 

A crítica somente faz, pois, representar e perseguir pelo exterior o que, 
do interior, como afirmação lacerada, como inquietude infinita, como 
conflito (ou sob formas totalmente diferentes), não cessou de estar 
presente à maneira de uma reserva viva de vazio, de espaço ou de erro 
ou, para melhor dizer, como o poder próprio à literatura de se fazer 
mantendo-se perpetuamente em falta.5 
 

O ensaio crítico-criativo de Blanchot perfaz o texto analisado seguindo as suas 

faltas e os seus abismos, errando como erram os personagens, criando uma linguagem 

que se assemelha, por vezes, à linguagem criativa da obra ficcional. Acredito que seja 

essa semelhança uma das razões pela qual a crítica blanchotiana se torna tão sedutora e 

tão dramática, pois, em determinados momentos da leitura dos ensaios críticos 

blanchotianos, não se pode discernir qual seria o espaço da crítica e qual seria o espaço 

                                                           
5 “La critique ne fait donc que représenter et poursuivre au dehors ce qui, du dedans, comme affirmation 
déchirée, comme inquiétude infinie, comme conflit (ou sous de tout autres formes), n’a cessé d’être 
présent à la manière d’une réserve vivante de vide, d’espace ou d’erreur ou, pour mieux dire, comme le 
pouvoir propre à la littérature de se faire en se maintenant perpétuellemente en défaut.” (BLANCHOT, 
1963, p. 12) 
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da ficção analisada, estando esses dois espaços de linguagem entrelaçados num mesmo 

propósito, o de apresentar a conjuntura complexa e, ao mesmo tempo, simples do 

discurso literário. 

Com a minha pesquisa cada vez mais envolvida pela perspectiva crítica de 

Blanchot, prossegui com os meus estudos blanchotianos na elaboração de minha 

dissertação. Nessa etapa de minha pesquisa, desenvolvi um diálogo entre as narrativas 

ficcionais da escritora paulista Hilda Hilst e as ideias sobre literatura de Maurice 

Blanchot6 apresentadas em seus textos críticos. Diálogo que comungava de uma mesma 

falta, a falta provinda da e pela palavra literária. Dessa falta, se circunscrevia o silêncio 

que originava, por conseguinte, a obra hilstiana e blanchotiana. Com o desenvolvimento 

dos meus estudos no Doutorado em Estudos de Literatura da Universidade Federal 

Fluminense, me concentrei nas narrativas propriamente ficcionais de Blanchot.  

No Doutorado, com o objetivo de investigar se a obra blanchotiana como um 

todo partilhava de uma mesma ideia de literatura, analisei sete narrativas de Maurice 

Blanchot através de sua própria perspectiva teórico-crítica sobre literatura, no intuito de 

me certificar se havia um movimento de escrita continuada, ou melhor, convergente, 

entre as suas narrativas ficcionais e os seus textos teóricos sobre literatura/ato literário.7 

Essa análise partiu de três pontos temáticos já comentados por Blanchot em seus textos 

ensaísticos, a saber: escrita, noite e morte. A cada ponto temático, elaborei um capítulo 

específico, bem como dispus as narrativas selecionadas de acordo com a temática que, a 

meu ver, mais se destacava em sua arquitetura textual. Dentre as obras ficcionais de 

Maurice Blanchot, optei por trabalhar com: La folie du jour, Le ressassement éternel8 

(“L’idylle” e “Le dernier mot”), Thomas l’obscur, L’instant de ma mort, Pena de morte9 

e Celui qui ne m’accompagnait pas. 

                                                           
6 Dissertação de Mestrado defendida e aprovada pela Universidade Federal do Ceará, podendo ser lida no 
sítio: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=185904 
7 Os aspectos sociais e históricos concernentes à elaboração de cada narrativa de Blanchot aqui analisada 
não serão comentados nesta Tese, uma vez que esses aspectos demandariam um outro trabalho de 
Doutorado. Sobre os aspectos extraliterários, bem como bibliográficos, indico a leitura do livro de 
Christophe Bident, Maurice Blanchot: Partenaire invisible – essai biographique, que faz um panorama 
bem aprofundado de cada obra blanchotiana. Atualmente não se pode escrever sobre a relação entre a 
vida e a obra de Blanchot sem parafrasear um pouco ou muito o ensaio biográfico de Bident. 
8 A obra Le ressassement éternel se encontra publicada no livro Après coup précéde par Le ressassement 
éternel, editado pela Les Éditions de Minuit. 
9 Narrativa traduzida para o português pela Profª Ana Alencar (título original: L’arrêt de mort). 
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Na análise das narrativas blanchotianas, tive como diretriz do meu ato de escrita 

o estudo crítico-filosófico sobre a linguagem literária efetuado por pensadores que, por 

ora, são enquadrados como pós-estruturalistas, dentre eles se destacando Maurice 

Blanchot em sua faceta propriamente crítica, como também Jacques Derrida, Roland 

Barthes, Michel Foucault, Emmanuel Levinas, Gilles Deleuze, Paul de Man e Jean-Luc 

Nancy.   

 No contexto literário, o ponto central da abordagem pós-estruturalista é o 

desenvolvimento de um pensamento voltado para o texto, para a configuração estrutural 

da narrativa, para a análise desconstrucionista e performática da palavra, liberando o 

texto para uma pluralidade de sentidos, uma política do sentido. Esses pensadores estão 

mais propensos a entender o texto literário não como um conjunto harmonioso de 

palavras que desencadearia em uma verdade sobre o mundo, e sim privilegiam, muitas 

vezes, a ambiguidade e a falta fomentada pela palavra literária no propósito de 

apresentar a palavra enquanto risco, desarmonia, versatilidade e polivalência.  

Entender a palavra enquanto falta é entender que a palavra literária e a palavra 

do mundo não comunicam de fato o que elas prometem e nem o que se supõe que elas 

objetivam, uma vez que entre a palavra e o seu suposto significado há decerto um 

abismo que impossibilita uma relação imediata entre a palavra e o seu significado. A 

palavra não diz o mundo ou as coisas. A palavra diz a falta que há no mundo e nas 

coisas. Falta que há em si mesma: “Minha palavra é ao mesmo tempo uma afirmação e 

uma negação do mundo inteligível, uma afirmação e um esquecimento do princípio da 

contradição.”10. E por esse abismo, onde pululam significações várias, passeiam boa 

parte dos pensadores pós-estruturalistas, pois é por meio desse abismo que a palavra 

literária pode ser interpretada, reinterpretada, desconstruída, reconstruída, aproximada 

ou deixada de lado. 

Em suma, não se está interessado em promover verdades, mas em impulsionar a 

produção de textos provindos de outros textos, provindos da palavra literária enquanto 

palavra plural: “Nessa perspectiva a leitura é verdadeiramente uma produção: não mais 

de imagens interiores, de projeções, de fantasias, mas, literalmente, de trabalho: o 

produto (consumido) é devolvido em produção, em promessa, em desejo de produção, e 

                                                           
10 “Ma parole est à la fois une affirmation et une négation du monde intelligible, une affirmation et un 
oubli du principe de contradiction.” (BLANCHOT, 1971, p. 108) 
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a cadeia dos desejos começa a desenrolar-se, cada leitura valendo pela escritura que ela 

gera, até o infinito.” (BARTHES, 2004, p. 40).  

Palavra plural que é perigo, falta, silêncio, na perspectiva de Blanchot. 

Da ausência se faz obra. E da obra se faz a ausência. Logo, obra e ausência são 

uma só palavra. 

 

A configuração dos capítulos 

 

 A disposição dos capítulos desta Tese segue os pontos temáticos que compus no 

desenvolvimento de minha pesquisa. Seguindo essa perspectiva, no Capítulo I, “‘não há 

chance de acabar bem’”, trabalho com a concepção de escrita presente na narrativa 

Celui qui ne m’accompagnait pas (1953). Nesse capítulo, me detenho na concepção de 

espaço literário que surge na narrativa em análise com o objetivo de confrontá-la com a 

concepção de espaço literário presente nos ensaios críticos de Blanchot. A partir dessa 

leitura, destaco ainda características em comum que fazem parte da constituição da 

narrativa blanchotiana e que estão presentes na configuração do pensamento crítico de 

Blanchot, como, por exemplo: a despersonalização do autor ao entrar no espaço da obra 

literária, metamorfoseando-se em ele; a incompatibilidade que o mundo oferece àquele 

que deseja se evadir para a literatura; a diferença significativa que existe entre a palavra 

literária e a palavra instrumental do mundo; a questão da neutralidade, do negativo e do 

vazio; a obra que dispensa o seu autor, afirmando-se autossuficiente; o escritor que 

deseja a falta, a destruição e o afundamento ao escutar o chamado das Sereias; e, por 

fim, a perdição daquele que escreve na noite por ter olhado para Eurídice perdida nos 

infernos.  

No Capítulo II, “Na noite tudo desapareceu”, analiso a questão da noite nas 

narrativas de Blanchot. Nesse capítulo, procuro demonstrar o trajeto sutil da ascensão 

do dia à sua consequente queda, tendo como resultado final a ascensão da noite. Essa 

proposta de análise surgiu da leitura de quatro narrativas distintas que se comunicam, a 

meu ver, a partir desse trajeto solar-noturno, são elas: La folie du jour (1973), que 

marca a ascensão e a loucura do dia; “L’idylle” (1970), em que se apresenta o desejo de 

soberania do dia; “Le dernier mot” (1970), que assinala o início da ascensão da noite; e 

Thomas l’obscur (1941), narrativa blanchotiana entregue à noite profunda. Narrativa 
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que toca a outra noite. Para um melhor desenvolvimento da minha proposta, subdividi 

esse capítulo em quatro subcapítulos.  

No primeiro subcapítulo, intitulado “O dia e sua loucura”, estudo a narrativa La 

folie du jour, pontuando a distinção entre os termos dia (espaço da luz, da objetividade e 

da razão) e noite (espaço da dúvida, do desespero, do erro, espaço da literatura) na 

concepção blanchotiana. Através dessa distinção, analiso a indefinição de gênero do 

texto ficcional blanchotiano e a questão complexa da fragmentação da narrativa, que 

nos leva à fragmentação do próprio ambiente discursivo. Dentre outras questões, 

comento a relação do narrador com o feminino e com o outro — relações (re)produtivas 

e problemáticas. 

“O não-lugar do estrangeiro em ‘L’idylle’” é o título do segundo subcapítulo. 

Nele penso a figura do estrangeiro como aquele que apresenta a iniquidade da lei e do 

dia. Interpreto o modus operandi autossuficiente do estrangeiro enquanto metáfora da 

autossuficiência da literatura. Ambos se bastam e ambos se tornam perigosos aos 

detentores da lei. Ao desafiar a lei que não mais opera, desafiando-a literalmente, o 

personagem demarca o início da queda do dia e a vinda do elemento noturno.  

No terceiro subcapítulo, “‘Le dernier mot’ ou a torre de Babel”, estudo a 

confusão das línguas que surge com a aproximação da noite na narrativa blanchotiana. 

A partir dessa relação, dialogo com dois mitos: o mito da torre de Babel e o mito das 

bacantes. Nesse subcapítulo, interpreto a busca do personagem pela última palavra 

como a busca pela palavra anterior ao castigo divino — palavra sem distinção, palavra 

primeira.  

No quarto subcapítulo, “A outra noite pertence a Thomas”, o espaço narrativo já 

está completamente imerso na obscuridade da noite. Não há mais linguagem 

direcionada à luz do dia, mas naufragada no abismo da noite. Leio Thomas como aquele 

que é a própria noite, noite enquanto linguagem, enquanto performance do literário. 

Noite que apresenta a falta e a ausência da palavra no que ela tem de mais agressiva, de 

mais excessiva e de mais absurdamente maravilhosa. Noite da profunda ausência. Na 

noite, estamos sozinhos diante de Thomas, o obscuro. 

No terceiro e último capítulo, “Por que a morte? Porque ela é o extremo.”, 

estudo a concepção da morte na ficção de Blanchot. Nesse capítulo, analiso duas 

narrativas blanchotianas: L’instant de ma mort (1994) e Pena de morte (1948). 

Igualmente ao segundo capítulo, subdividi as duas narrativas em subcapítulos distintos.  
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No primeiro subcapítulo, “Sobre a morte”, comento alguns pontos acerca da ideia da 

morte a partir de uma visão blanchotiana, que servirá como texto base para a leitura dos 

dois outros subcapítulos. No segundo subcapítulo, “A morte do outro no desastre da 

palavra”, estudo as figurações da morte que surgem na leitura de L’instant de ma mort, 

tendo como guia, muitas vezes, Derrida e o seu livro Demeure. Nesse subcapítulo, a 

partir da perspectiva da morte, comento o termo desastre presente nos textos 

blanchotianos, a perspectiva da passividade e a relação que o eu mantém com o outro, o 

absolutamente distante.  

No terceiro subcapítulo, “A morte, a narrativa e o desvio”, analiso a presença 

kafkiana na primeira parte da narrativa Pena de morte. O autor tcheco está presente não 

apenas na construção sintática do texto ficcional blanchotiano, mas, sobretudo, no 

arranjo temático de sua ficção, tornando-a absurdamente kafkiana. Como nos lembra 

Blanchot, Kafka representa, para ele, a literatura. 

Por fim, após essa breve apresentação dos capítulos, gostaria de convidá-lo (a) a 

lê-los. Os textos que serão apresentados ao longo desta Tese são resultados desta nova 

etapa de minha pesquisa sobre a obra de Maurice Blanchot.  
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CAPÍTULO 1 

 
“não há chance de acabar bem” 
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PROMETEU 
 

 
Sobre Prometeu dão notícias quatro lendas: 
Segundo a primeira, ele foi acorrentado no 

Cáucaso porque havia traído os deuses aos 
homens, e os deuses remeteram águias que 
devoravam seu fígado que crescia sem parar. 

De acordo com a segunda, Prometeu, por 
causa da dor causada pelos bicos que o 
picavam, comprimiu-se cada vez mais fundo 
nas rochas até se confundir com elas. 

Segundo a terceira, no decorrer dos 
milênios sua traição foi esquecida, os deuses 
se esqueceram, as águias se esqueceram, ele 
próprio se esqueceu. 

Segundo a quarta, todos se cansaram do que 
havia se tornado sem fundamento. Os deuses 
se cansaram, as águias se cansaram, a ferida, 
cansada, fechou-se. 

Restou a cadeia inexplicável de rochas. A 
lenda tenta explicar o inexplicável. Uma vez 
que emerge de um fundo de verdade, ela 
precisa terminar de novo no que não tem 
explicação. 

(Franz Kafka)11 
 

 
 
 

                                                           
11 KAFKA, 2002, p. 107 
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__________________. Le pas au-delà. Paris: Gallimard, 1973. 
 
__________________. L’écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980. 
 
__________________. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. 
 
__________________. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
 
__________________. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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Sob condições de risco, o escritor aceita a aposta 
 
 

Ce qu’ils savent, ils le savent pour nous. 
Et ce que nous savons, c’est pour 
personne ou pour rien. 

(BLANCHOT, 1973, p. 50) 
 

 

 Caso perguntássemos a Blanchot o que seria literatura, ele, certamente, 

responderia: um lance de dados, aludindo a uma obra de Mallarmé, Un coup de dés. No 

entanto, compreender o texto literário como participante de um jogo de azar/acaso, em 

que se tensionam o desejo, a paixão, o medo e a razão, é ainda permanecer num 

primeiro nível de discussão da alusão sugerida por Blanchot. O lance de dados 

blanchotiano nos direciona para algo mais desafiador, pois ensaia o drama daqueles que 

participam de um jogo no qual todos os elementos estão dispostos a lograr o jogador, 

dando como certa desde o primeiro instante a derrota daqueles que jogam. Nesse 

ambiente de apostas, o ato literário trabalha em cima do lance, do jogar. O que interessa 

a Blanchot é o salto dado pelo jogador, é a vontade de jogar, não se apoiando em nada, 

mas simplesmente na vontade de jogar, de entrar no espaço do jogo, da sorte. É nesse 

movimento audacioso de entrega, de lance, que a característica literária pode ser 

vislumbrada. É o instante único em que o dado salta da mão do jogador para fazer o seu 

movimento no vazio do tempo, onde não há presente, pois o instante se torna atemporal 

para aqueles que jogam; onde não há a determinação, mas apenas o indeterminado, seja 

referente à numeração, seja referente ao local da mesa; e, principalmente, onde não há 

base para o seu deslizamento no ar, e sim a ausência de base no caminho percorrido. O 

dado, antes de chegar à mesa, desliza na ausência do tempo. 

 No jogo da escrita literária não está presente a graça, mas a sorte. 

Diferentemente do que se acredita, em termos de justiça e injustiça comuns a essas duas 

palavras, a palavra graça é a que mais se aproxima de uma ideia negativa se a 

compararmos com a significação da palavra sorte. A graça é dada apenas para um 

indivíduo; dentre milhares, apenas um, não sabemos por qual motivo, é agraciado: “A 

graça é injusta, dom injustificado que não dá conta do direito, ao mesmo tempo em que, 
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no entanto, o confirma.”12. O ser escolhido o foi ou por merecimento ou como prova da 

benignidade daquele que lhe concedeu a graça. Muitas vezes, aquele que concede está 

num plano mais elevado e, por isso, relacionado com o Divino, com o Soberano, 

associado, assim, ao caráter religioso: “Mas a graça não é sempre o dom feito por 

alguém, dom único e do Único?”13. A graça, em sua essência, é ofertada sem que aquele 

que a recebeu tenha que dar algo em troca por ela, exatamente, por termos patamares 

diferentes nessa relação: um está no patamar superior e o outro no patamar inferior, 

ressaltando mais uma vez o caráter injusto da graça, pois a relação é mediada por uma 

superioridade que, quer queiramos ou não, diminui, menospreza, pelo movimento 

contrário, a parte agraciada. Desse modo, na relação com a graça, haverá sempre um 

lado injustiçado, uma parte menosprezada. No que se refere à concepção de literatura 

para Blanchot, não há agraciados. 

 No espaço literário14, em oposição à relação mantida entre o agraciado e a graça, 

os jogadores/escritores estão numa mesma equanimidade de possibilidade de aposta; 

sem fazer distinção, todos, na literatura, podem com ela manter relações de jogo e, 

consequentemente, relação de perda e de ganho, princípio básico de qualquer aposta. 

Todavia, a literatura não concede graças e nem mesmo concede os louros da vitória para 

aqueles que audaciosamente entram em seu jogo viciado. Kafka, jogador exímio, 

apostou todas as suas fichas — leia-se casamento, vida social, relação familiar, emprego 

— a fim de barganhar algo com o texto literário, a sua possibilidade de sobrevivência no 

mundo, talvez; embora ele somente tenha conseguido se afastar cada vez mais de sua 

vida real para avançar cada vez menos em sua tentativa de vitória com a literatura. 

Blanchot, em “Kafka e a exigência da obra”, do livro O espaço literário, nos apresenta 

um trecho do Diário Íntimo do escritor tcheco que exemplifica bem a sua aposta: 

Comparem-se essa duas notas. A primeira é de janeiro de 1912: “É 
preciso reconhecer em mim uma concentração muito boa na atividade 
literária. Quando o meu organismo se deu conta de que escrever era a 

                                                           
12 “La grâce est injuste, don injustifié qui ne tient pas compte du droit, tout en le confirmant cependant.” 
(BLANCHOT, 1973, p. 37)  
13 “Mais la grâce n’est-elle pas toujours le don fait par quelqu’un, don unique et de l’Unique?” 
(BLANCHOT, 1973, p. 39) 
14 Nesta Tese, os termos espaço literário, campo literário, texto literário, linguagem ficcional, discurso 
literário se equivalem ao termo literatura na perspectiva sugerida por Maurice Blanchot: espaço ficcional 
autossuficiente, por isso distanciado do mundo entendido como real, tendo, por sua vez, um conjunto de 
regras próprias que o determinam como pertencente à literatura, em que prevalecem a não-verdade, o não-
poder e o não-saber, subsidiados pela ambiguidade. Essas características defendidas por Blanchot serão 
comentadas ao longo de minha Tese.   
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direção mais fecunda do meu ser, tudo para aí se dirigiu e foram 
abandonadas todas as outras capacidades, aquelas que têm por 
objetivo os prazeres do sexo, da bebida, da comida, da meditação 
filosófica e, sobretudo, da música. [...] Era necessário, porque as 
minhas forças, mesmo reunidas, eram tão escassas que só podiam 
alcançar pela metade o objetivo de escrever [...]”                                       

(BLANCHOT, 1987, p. 59, grifos meus) 
 

 A necessidade de apostar na literatura — aqui, a ambiguidade do verbo apostar é 

necessária — era praticamente o modo de existência de Kafka, um ser que sobrevivia de 

seus escritos, de sua tentativa de buscar na literatura uma resposta para as suas 

inquietações, para o vazio que emanava de sua conduta social, moral e religiosa. Nos 

escritos de Kafka, a essência da perda já é pressentida desde o primeiro momento em 

que se reúnem as primeiras palavras de sua narrativa, com seus espaços claustrofóbicos, 

com seus personagens nem vivos, nem mortos, mas em suspensão, numa busca 

atabalhoada de saberem a razão do que foi a eles exposto, seja um processo irracional, 

seja a transformação repentina em um inseto, seja a busca por um castelo que 

permanece sempre à distância. A obra kafkiana se aproxima da perda, da negatividade, 

como sugere Blanchot: “Toda a obra de Kafka está à procura de uma afirmação que ela 

desejaria obter pela negação, afirmação que, assim que se esboça, se esquiva, aparece 

como mentira e assim se exclui da afirmação, tornando novamente possível a 

afirmação.” (BLANCHOT, 1997, p. 14). E mesmo com a conscientização da perda 

iminente — são vários os fragmentos de escrita que resvalam em apostas, para ele, 

fracassadas —, Kafka não desiste de escrever, ele deseja escrever, é preciso que ele 

escreva e que continue a escrever com todas as suas forças escassas: “não se pode 

esquecer que Kafka nunca deixou de escrever, que escreverá até o fim.” (BLANCHOT, 

1987, p. 59). 

 Em semelhante perspectiva de entrega ambiciosa ao jogo da escrita literária, 

temos Virginia Woolf, uma escritora tão dada às opiniões alheias acerca de seu trabalho, 

sempre a mais pessimista leitora de seus romances, sempre esperando o julgamento 

alheio. Se “o julgamento é bom, ela fica feliz, por um instante; se não é tão bom, fica 

aniquilada por muito tempo. Isso é sadio?” (BLANCHOT, 2005, p. 142-3). À pergunta 

de Blanchot, Woolf não saberia responder, pois respondê-la seria ter em mãos uma 

resposta a qual ela tanto almejava no desenvolver de sua escrita; uma escrita sempre em 

desespero de causa — basta lembrarmos Mrs. Dalloway —, procurando o melhor meio 

de agradar o seu demônio interior, aquele ser que a habita e que a faz escrever 
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ininterruptamente; é ele quem mantém a sua vocação e o seu medo de fracassar: 

“Virginia Woolf luta, durante toda a sua vida, contra o demônio que a protege, e 

finalmente triunfa sobre ele, num movimento obscuro que consagra, talvez, a verdade 

de sua vocação.” (BLANCHOT, 2005, p. 141). Na leitura blanchotiana sobre a narrativa 

de Woolf, que se encontra no capítulo “O malogro do demônio: a vocação”, da obra O 

livro por vir, vislumbro um dos mais belos ensaios críticos de Blanchot sobre o ato 

literário.  

Blanchot experimenta delicadamente a escrita de Woolf, sem abusos ou 

excessos, como se ele deixasse a própria escrita tentar mais uma vez falar sobre a 

angústia que encadeia a arquitetura de seu discurso, bem como discorre sobre a pessoa 

da escritora com uma sensibilidade que faz com que nós dediquemos tempo, em nosso 

tempo já escasso, para a leitura de sua obra, na ressalva de, ao lermos os seus textos, 

ajudá-la na compreensão de si mesma. Nesse capítulo, o escritor, numa passagem 

absolutamente simples e poética, comenta a desistência da escritora da partida, já muitas 

vezes sofrida e lamentada, com a literatura. Nessa passagem, Blanchot reúne a corajosa 

desistência de Woolf, a incapacidade de resolução de seu vazio e a autodestruição de 

um jogador perdido, tudo coadunado numa seleção de imagens muito bem escolhidas, 

que repercute no final de seu texto como um ressôo melancólico: 

Assim, é verdade que, mesmo quando ligado aos hábitos de uma 
civilização exigindo que não se faça nada de chocante, para um 
escritor fiel à sua “vocação”, há sempre um momento em que o decoro 
é quebrado. Compreendemos melhor, agora, as palavras do jovem 
Goethe: “Para mim, não há chance de acabar bem”, certeza que o 
acompanha durante toda a sua juventude, até o dia em que descobre a 
potência demoníaca cujo acordo deve protegê-lo, pensa ele, contra o 
medo de se perder. Essa potência o protegeu, de fato, mas começou 
então a infidelidade a ele mesmo, e a gloriosa decadência à qual 
Virginia Woolf preferiu escapar, afundando.   

(BLANCHOT, 2005, p. 151-2, grifos meus) 
 

 Na leitura do fragmento acima, se destaca uma escrita crítica que não se detém 

em simplesmente avaliar, mas que se deixa absorver pelo contingente literário 

apresentado pela narrativa de Woolf. Com isso, o texto crítico de Blanchot se confunde 

com a escrita fictícia da escritora, não apenas com ela, mas com todos os textos 

literários com os quais Blanchot passa a dialogar, sempre em comunhão literária com o 

dialogado e, muitas vezes, se confundindo com ele, o que impossibilita a demarcação 

comum entre texto teórico/crítico e texto ficcional. Frente a essa impossibilidade, Leyla 

Perrone-Moisés, em seu livro Texto, crítica, escritura, define esse novo modo de fazer 
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crítica, que surge no final do século XIX, como crítica-escritura15, em que não há mais 

no trabalho do crítico a distinção entre texto crítico e texto ficcional: “Não se trata mais, 

para o crítico, de simplesmente escrever bem e de assumir por vezes um estilo poético. 

Trata-se de aceder, na sua prática de linguagem, à liberdade total que é a de todo 

escritor.” (PERRONE-MOISÉS, 2005, p. XII). Em seu posicionamento crítico, 

Blanchot assume, também, uma postura ética na análise de cada obra, como bem 

ressalta Christophe Bident, no texto “Les mouvements du neutre”, da Revista Alea v. 12 

n.1:  

 [...] nos textos críticos, ele [Blanchot] tenta observar a parte do neutro 
própria a cada criação singular, por uma espécie de metamorfose do 
discurso direto do ensaísta em discurso indireto livre do escritor, onde 
o que é dito da obra não pertence mais nem ao seu autor nem ao 
crítico, nem a um nem a outro, nem mesmo à obra, mas a toda obra, 
metamorfose de uma delicadeza mortal mas indiscutivelmente ética, 
nisso que ela preserva o movimento essencial da criação, neutro, pois, 
já que ele não se enraíza nem em um nem em outro,  ao mesmo tempo 
em que encontra nele, cada vez, uma via, sua via, apropriada.  

(BIDENT, 2010, p. 21)  
 

 Na leitura dos ensaios críticos de Blanchot, nos deparamos com uma dificuldade 

de classificação textual decorrente da liberdade literária produzida pelo escritor na 

elaboração de seu texto crítico. Crítica que recorre à ambiguidade, ao recurso a figuras 

de linguagem e, sobretudo, ao uso da linguagem poética para dar continuidade ao seu 

pensamento: “O crítico não se porá diante dela [obra] como um explicador de 

ambiguidades mas como um desenvolvedor de ambiguidades, isto é, como um escritor.” 

(PERRONE-MOISÉS, 2005, p. 78-9). Assim, o texto crítico que deveria indicar um 

direcionamento ou uma luz para a compreensão de uma narrativa se pluraliza, não se 

propondo a apresentar um único caminho, mas a apresentar a possibilidade dos muitos 

caminhos que uma ficção literária pode nos oferecer. No que concerne à composição 

dos ensaios blanchotianos, Paul de Man, no texto “La circularité de l’interprétation dans 

l’œuvre critique de Maurice Blanchot”, na Revue Critique – Maurice Blanchot, n. 229, 

nos diz que:  

A leitura de Maurice Blanchot não se parece a nenhuma outra. Por um 
lado, nada é mais imediatamente sedutor do que essa linguagem 
límpida, da qual a continuidade e a coerência não estão nunca em 

                                                           
15 No interesse de uma leitura mais aprofundada sobre o termo crítica-escritura cunhado por Leyla 
Perrone-Moisés em seu livro Texto, crítica, escritura, recomendo a leitura do meu artigo “A crítica-
escritura de Blanchot, Butor e Barthes”, presente na Revista Gragoatá n. 29, Ed. EdUFF. Esse artigo 
também pode ser lido no sítio: http://www.uff.br/revistagragoata/revistas/gragoata29web.pdf. 
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falta. [...] Lendo Blanchot crítico sobre tal ou tal autor do qual ele 
escolheu falar, se esquece logo, sem dificuldade nenhuma, o que se 
tinha até agora acreditado saber sobre esse escritor. Não que a visão 
de Blanchot renove infalivelmente nossa própria perspectiva; isso 
acontece às vezes, mas não ocorre necessariamente assim: voltando 
em seguida ao autor em questão, nos encontramos às vezes no mesmo 
ponto, nossa compreensão pouco enriquecida pela leitura do crítico. É 
que Blanchot não tem de modo algum a intenção de nos oferecer um 
trabalho de exegese que combinaria um fundo de conhecimentos 
prévios com uma especulação nova. A clareza de suas meditações 
sobre outros escritores não é por causa de sua potência exegética; elas 
são claras, não por que elas recuam os limites de um tenebroso 
domínio difícil de conquistar, mas porque elas parecem suspender a 
ação mesma da compreensão. A luz que ele nos traz é de uma outra 
natureza. Nada de mais obscuro, em suma, que esta clareza.  

(MAN, 1966, p. 547) 
 

 Em cada ensaio crítico, como salienta Paul de Man, Blanchot apresenta o 

escritor ou a obra desse escritor de uma maneira singular, que corresponde a uma leitura 

da ordem do atordoamento, em que os constituintes de uma crítica esclarecedora são 

substituídos por elementos de uma crítica criativa, mais próxima do objeto analisado. 

Esses elementos dão o tom obscuro do texto crítico blanchotiano, cuja aproximação 

com o texto ficcional o torna tão ficcional quanto a própria ficção. Da obscuridade surge 

o atordoamento provindo da indefinição do gênero textual da crítica blanchotiana: 

crítica ou ficção ou ficção-crítica ou crítica-ficção? Em seus ensaios, Blanchot deseja 

vislumbrar cada narrativa em sua constituição própria como espaço ficcional, como 

elemento literário, conferindo especial atenção a cada movimento de linguagem que 

aparece nesses discursos, destacando a singularidade própria a cada texto ficcional. 

Desse modo, os ensaios blanchotianos seguem uma complexidade apaixonante, uma vez 

que o escritor opta por interpretar os constituintes do texto ficcional — autor, espaço, 

tempo, palavra, discurso — como elementos de escrita, priorizando a literatura enquanto 

espaço ficcional próprio, regido por leis próprias, em detrimento da concepção de 

literatura como espaço refletor dos jogos sociais do mundo. 

Nessa postura crítica, ao propor que o mundo literário não é um simples 

decalque da realidade do mundo, muito menos um reflexo de seu autor, Blanchot 

executa um afastamento que pode parecer um tanto radical, mas que está em total 

harmonia com o seu pensamento, pois, segundo o escritor, é preciso que o autor 

abandone os conceitos apreendidos no mundo em que vive para que seja possível a sua 

entrada no texto literário; e, principalmente, é necessário que se compreenda que o 

espaço literário possui suas próprias regras, regras estabelecidas, como reflete Blanchot, 
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pela ambiguidade, base de toda literatura em sua compreensão: “A arte literária é 

ambígua. Isto significa que nenhuma das suas exigências pode excluir a exigência 

oposta, e sim que, ao contrário, quanto mais elas se opõem, mais se atraem.” 

(BLANCHOT, 1997, p. 188). Com essa conduta crítica, Blanchot nos apresenta uma 

Virginia Woolf diferente, não apenas a escritora ativa dos salões literários londrinos ou 

a integrante do Grupo Bloomsbury; o escritor nos diz mais sobre Woolf. Blanchot a 

compreende, antes de tudo, como um ser literário, como alguém que se aventurou sem 

proporções ao desejo de escrever, apostando tudo no jogo com a literatura. Notemos que 

o texto blanchotiano narra, e não disserta, sobre a complexa trajetória literária de uma 

escritora que deixou marcado o seu desespero em seu Diário lançado postumamente. 

Woolf se entregou sem medidas à aposta com a literatura, o que culminou com a sua 

imersão no rio Ouse. Em seu mergulho, a escritora se deixou invadir pela fluidez das 

águas, matando não apenas a si, mas também o seu demônio, que, não tendo escolha, 

rompeu com o seu silêncio ao sufocar aquela que o hospedou durante anos. 

Com os exemplos de Kafka e Virginia Woolf, apresento dois grandes jogadores 

que, mesmo sabendo da perda iminente, se deixaram incitar pelas artimanhas do texto 

literário, apostando recorrentemente, até mesmo a vida, para barganharem algum 

trocado desse espaço tão rico e vantajoso. Mas eles nada conseguiram, pois os dois 

escritores não foram agraciados, e sim encorajados, por uma sorte qualquer, a se 

aventurarem pela escrita de suas narrativas. Sorte que somente pode ocorrer no jogo: “A 

sorte somente acontece por jogo.”16. Em contraposição à graça, que privilegia apenas 

um, a sorte não privilegia ninguém, ela pode estar com qualquer jogador, ela não 

discrimina, ela não fetichiza, ela põe todos os jogadores num mesmo patamar, qualquer 

um pode vencer. Entretanto, aqueles que se arriscam no jogo com a ideia de estarem 

com sorte ou com a sorte participam de um mecanismo pertencente a ela: a 

indeterminação. A relação demasiadamente estreita da sorte com a literatura se deve a 

esse mecanismo, pois no texto literário nada está previamente determinado, 

estabelecido.  

Quando se aposta com a literatura, pode-se pensar numa competição injusta ou 

desequilibrada; todavia, o escritor, ao apostar com a literatura, está no mesmo nível de 

qualquer outro escritor, podendo dispor da sorte, caso a tenha, como qualquer outro 

poderia dispor. Notemos que a sorte estabelece o mesmo nível para todos os 

                                                           
16  “La chance n’arrive que par jeu.” (BLANCHOT, 1973, p. 39) 
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apostadores, alguns podem apostar menos, outros mais; porém, todos dispõem da sorte 

igualmente, indeterminadamente. É o caráter indeterminado da sorte que faz com que 

todos avancem no jogo, ela os incita a jogar/escrever. É a partir dela que os escritores 

sentem a vontade de apostar, embora a sorte não esteja, de fato, com nenhum dos 

jogadores: “E o jogo não se endereça a ninguém em particular. Aquele que tem a sorte 

não a tem e não a tem para ele mesmo nem em razão dele mesmo.”17. O objetivo da 

ideia da sorte é exatamente incitar a escrever, é incitar ao jogo. A sorte faz com que 

todos avancem no jogo, que deem seus lances, não sabendo, muitos deles, que a aposta 

nada valerá e que o restante do jogo será exaustivo: “Escrever é o interminável, o 

incessante.” (BLANCHOT, 1987, p. 17).  

Vale ressaltar que na aposta não se leva em consideração o maior ou o menor 

apostador, não se está interessado nos recursos do jogador, mas sim no desenrolar da 

jogada. O essencial no jogo blanchotiano, além da aposta, é a vontade de jogar, ou 

melhor, a vontade de escrever, de estar disputando na literatura um lugar de 

acolhimento. Na esteira trilhada pela sorte, observamos, juntamente com Blanchot, que 

uma determinada característica lhe é importante: o acaso. Quando confrontamos sorte e 

acaso, poucas seriam as diferenças entre essas duas instâncias temporais. Ao trazer a 

categoria temporal para a minha discussão, desejo lembrar que sorte/acaso se afirmam 

no tempo e pelo tempo, tendo como consequências ações imediatas ou não. Aquele que 

julga ter a sorte em mãos acredita dispor de uma maior manipulação de seu tempo, no 

que corresponde a aproveitá-lo como bem desejar, pois com a sorte tudo lhe será 

favorável; e nisso está o jogo, o erro e a possível e desacreditada vitória. Blanchot, em 

Le pas au-delà, nos diz algo interessante sobre a sorte e o ato de jogar: 

A sorte é o nome pelo qual o atrai o acaso para que você não esteja 
consciente da multiplicidade não qualificável onde ele o perde e sem 
outras regras senão aquelas que sempre relançam o múltiplo como 
jogo: o jogo do múltiplo. Jogo que tem por aposta, ao mesmo tempo 
em que suprime o que divide em sorte e má sorte, relançar sem cessar 
a pluralidade. Jogar é então jogar contra sorte e má sorte — a lógica 
binária... — pela pluralidade do jogo.18  
 

                                                           
17 “Et le jeu ne s’adresse à personne en particulier. Celui qui a la chance ne l’a pas et ne l’a pas pour lui-
même ni en raison de lui-même.” (BLANCHOT, 1973, p. 39-40). 
18 “La chance, c’est le nom par lequel t’attire le hasard pour que tu ne sois pas conscient de la multiplicité 
non qualifiable où il te perd et sans autres règles que celles qui toujours relancent le multiple comme jeu: 
le jeu du multiple. Jeu qui a pour enjeu, tout en supprimant ce qui divise en chance et malchance, de 
relancer sans cesse la pluralité. Jouer, c’est alors  jouer contre chance et malchance — la logique binaire... 
— pour la pluralité du jeu.” (BLANCHOT, 1973, p. 43) 
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 A palavra pluralidade, que surge no texto de Blanchot, tem o mesmo peso da 

palavra indeterminação que utilizo ao longo de meu comentário sobre o modus 

operandi do ato de jogar, palavras que desenvolvem o perfil da imprevisibilidade. Na 

perspectiva blanchotiana, a partir do excerto acima, o texto literário se inicia com a 

crença/vontade do escritor de que naquele instante existe uma situação favorável para o 

desenrolar de sua escrita, apostando tudo para se aproximar do espaço literário. Desse 

modo, tem início o jogo. Àqueles que permanecem, é obrigatório apostar mais e mais. A 

literatura exige tudo daquele que, audaciosamente, deseja entrar em seu espaço. Ao 

contrário da graça, que nada pede em troca, a literatura determina que a ela seja 

entregue tudo, que a ela o escritor se entregue sem medidas, não se amarrando ao 

mastro como Ulisses, mas se entregando à visão de Eurídice, como fez Orfeu. Após 

demasiadas apostas e exigências, o jogo se apresenta viciado e o escritor/jogador se 

mostra perplexo com o logro que sofreu e com a impossibilidade de barganhar algo, 

uma vez que a obra, como lembra Blanchot, exclui o autor, faz dele o seu desconhecido. 

Contudo, o escritor, blanchotianamente falando, permanece no jogo, buscando cada vez 

mais jogar e apostar, mesmo sabendo que está diante de um jogo de pura má sorte e de 

erro: 

A sorte está à procura da escrita, não esqueçamos disso, e não 
esqueçamos que o que ela encontra sob a forma de escrita é 
“felizmente” a má sorte, a queda, os dados lançados sem fim para 
somente voltarem a cair uma vez (e nesta única vez riscando a 
unidade, a totalidade dos lances), já que é caindo e somente caindo 
que eles dão a marca.19  
 
 
 

Quem é o autor do lance de dados? 
  

 

 Dentre as narrativas ficcionais de Maurice Blanchot, a temática do jogador que 

se excede na partida com a literatura é apresentada, de maneira bastante complexa, em 

Celui qui ne m’accompagnait pas, narrativa que aborda, metalinguisticamente, o 

percurso de imersão do narrador-escritor no espaço de sua escrita literária, sendo 

                                                           
19 “La chance est à la recherche de l’écriture, ne l’oublions pas, et n’oublions pas que ce qu’elle trouve 
sous la forme d’écriture, c’est ‘heureusement’ la malchance, la chute, les dés lancés sans fin pour ne 
retomber qu’une fois (et en cette unique fois rayant l’unité, la totalité des coups), puisque c’est en 
tombant et seulement en tombant qu’ils donnent la marque.” (BLANCHOT, 1973, p. 43) 
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acompanhado a todo instante por um companheiro, um ser ambíguo, que esconde, 

digamos, uma singularidade. Esse companheiro o seguirá em seu trabalho de escrita, em 

suas desventuras literárias, em suas dificuldades, em sua necessidade de mundo e, por 

fim, em sua completa entrega ao texto que escreve. Celui qui ne m’accompagnait pas se 

destaca das demais ficções blanchotianas pelo movimento contínuo de busca e de 

compreensão das etapas necessárias à elaboração de uma ficção a partir de sua própria 

elaboração ficcional, como se a todo instante a narrativa se autoafirmasse enquanto 

narrativa literária. Assim, dois processos ocorrem simultaneamente nesse livro: o 

movimento de imersão do narrador na feitura de seu texto e a feitura do texto que 

elabora o discurso do narrador. Dois movimentos de escrita que se coadunam e que se 

desenvolvem na medida em que lemos a narrativa blanchotiana em análise. 

 Em Celui qui ne m’accompagnait pas, o enredo que será apresentado ao longo 

de suas páginas já se manifesta em seu título. A palavra aquele expõe de maneira 

fascinante toda a ambiguidade presente no livro, pois aquele tanto é o ser prefigurado, 

que podemos apontar/acusar/referir, quanto é o aquele que não pode ser dado como 

referência, visto que, sem nome, ele não passa de uma referência esvaziada, logo, 

indeterminada, como o é a própria literatura. Nessa perspectiva, o aquele terá papel 

fundador na constituição da narrativa, pois é dele e com ele que o narrador desenvolverá 

o seu discurso literário. E, destaque importante, é em referência ao aquele que a 

narrativa blanchotiana se inicia: “Eu procurava, esta vez, abordá-lo. Quero dizer que 

tentava fazê-lo entender que, se eu estava ali, eu não podia no entanto ir mais longe, e 

no que se refere a mim eu tinha extenuado meus recursos.”20. Na abertura do texto 

blanchotiano, nós, leitores, somos entregues a uma escrita cifrada, com códigos difíceis 

de serem analisados logo de imediato, o que nos impõe uma distância razoável do que 

está sendo dito. E essa distância perdurará ao longo da obra, pois nós somente teremos o 

papel de espectador, nunca o de participante, uma vez que a relação dos companheiros é 

demasiadamente estreita para ser firmada com mais um terceiro jogador. 

 Embora o conteúdo esteja cifrado, encontro algumas questões a serem 

levantadas: não é dado o nome do companheiro, o local onde se encontra o narrador e o 

que foi exigido dele pelo companheiro que extenuou todas as suas forças. É com essas 

                                                           
20 “Je cherchai, cette fois, à l’aborder. Je veux dire que j’essayai de lui faire entendre que, si j’étais là, je 
ne pouvais cependant aller plus loin, et qu’à mon tour j’avais epuisé mes ressources.” (BLANCHOT, 
1953, p. 07, grifos meus) 
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questões lançadas de súbito que o texto se apresenta ao leitor. Nós não sabemos nada, e 

é por nada sabermos que cada momento da narrativa se torna significativo. Nas 

próximas linhas, ouvimos a voz do companheiro, uns parcos diálogos, para, na mesma 

página, observarmos como a relação dos dois personagens é permeada pela 

cumplicidade, uma cumplicidade com um possível teor erótico: “Acredito que eu 

esperava dele, apesar de tudo, um convite para ir mais adiante e talvez um risco, um 

obstáculo. Eu não lutava, mas também não cedia, ceder teria pedido mais forças do que 

eu possuía.”21. Notemos mais uma vez que a narrativa está se elaborando através de 

situações subtendidas, de palavras cuja ambiguidade é sedutora, pois nos convida a 

pensar em corpos, em situações íntimas, em forças exauridas; vejamos, também, que a 

relação dos companheiros é bastante obscura, é tudo meio turvo, as partes do texto 

parecem estar encobertas de sombras, o que está sendo dito, na verdade, é o não-dito, o 

não-revelado. Logo em seguida, de um modo inesperado, a narrativa opera uma nova 

tomada discursiva semelhante a uma reviravolta dos fatos do que até então foi escrito 

pelo narrador. 

 Entre os companheiros existe algo mais atordoador do que uma simples relação 

erótica. Entre eles algo devastador acontece. Entre eles a escrita se constrói à medida 

que o narrador-personagem arquiteta a sua narrativa na presença do companheiro. O que 

lemos é um produto textual da ordem do imediato, que torna atual o ato discursivo no 

qual o narrador é levado a escrever continuamente sobre a dificuldade do ato de escrita. 

Em seu discurso, não há uma releitura do que já foi escrito, ele não busca corrigir a sua 

escrita, ao contrário, ele deseja prosseguir, por isso muitos fatos ficam desconexos, 

obscuros e, determinadas vezes, retomados repetitivamente, se destacando a necessária 

influência do companheiro em seu texto, como aquele que induz a palavra escrita do 

personagem-escritor: 

De acordo com ele — mas devo acrescentar que nunca ele me tinha 
afirmado isso com tanta precisão quanto eu faço —, de sua ajuda, eu 
me aproximava mais quando me decidia a escrever. Ele tinha tomado 
uma bizarra influência sobre mim em todas as coisas, de modo que eu 
me tinha deixado persuadir que escrever era a melhor maneira de 
deixar nossas relações suportáveis.22  

                                                           
21 “Je crois que j’attendais de lui, malgré tout, une invitation à aller de l’avant et peut-être un risque, un 
obstacle. Je ne luttais pas, mais je ne cédais pas non plus, céder aurait demandé plus de forces que je n’en 
avais.” (BLANCHOT, 1953, p. 08, grifos meus) 
22

 “D’après lui — mais je dois ajouter que jamais il ne me l’avait affirmé avec autant de précision que je 
le fais —, de son aide, je m’approchais le plus quand je me décidais à écrire. Il avait pris un bizarre 
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 Observo, no excerto acima, que um novo componente surge na relação que se 

supunha binária. Esse novo componente é a escrita. É a partir dela que a relação dos 

dois personagens se desenha, fazendo deles cúmplices de um mesmo desejo: escrever. 

Outro ponto a ser observado é a vinculação do companheiro ao trabalho com a palavra, 

fato que o faz auxiliar o narrador em seu processo de escrita literária. Desse modo, o 

trabalho extenuante a que se referia o personagem no início de seu texto é o trabalho de 

escrita imputado por aquele que o acompanhava em sua tarefa literária: “Reconheço que 

durante algum tempo essa maneira foi bastante boa.”23. Todavia, esse trabalho de escrita 

compartilhada, que num primeiro instante se apresenta cômoda, conveniente, passa a se 

tornar uma prática ameaçadora com a qual o narrador não estava mais se identificando: 

“Mas um dia percebi que o que eu escrevia o concernia sempre mais e, embora de uma 

maneira indireta, parecia não ter outro fim senão refleti-lo.”24 

 Essa não-imagem de si faz com que o narrador se dê conta da sua parcial 

despersonalização cada vez que se aproxima do espaço literário, aproximação marcada 

por sua vontade de escrever, escrever ininterruptamente. De acordo com Blanchot, em 

Le pas au-delà, “escrever nos atrairia, se nos fosse permitido, desaparecidos de nós, 

escrever sob o segredo do medo antigo.”25. Atenho-me ao “desaparecidos de nós”. Mas, 

antes, gostaria de lembrar que o pensamento de Blanchot sobre o ato literário não 

abrange tudo o que conhecemos de literatura, uma vez que a sua reflexão, assim como a 

de todo pensador, se cerca de um determinado corpus literário, em que se enquadram as 

narrativas, por exemplo, de Kafka, Beckett, Artaud, Bataille, Sade, Borges, Breton, 

Gide, Mallarmé, Valéry, Virginia Woolf, dentre outros. Narrativas que se assemelham 

pela entrega árdua de seus escritores, pela batalha inumana que todos sofreram ao 

escrever. Narrativas que não se dispõem a objetivar o mundo ou a objetivar a si 

mesmas. Narrativas que estão a um passo do abismo, da nulidade do neutro. No que se 

refere ao “desaparecidos de nós”, na perspectiva blanchotiana, no momento em que o 

autor inicia o ato de sua escrita é exigido dele, por parte do espaço literário, uma perda 

                                                                                                                                                                          

ascendant sur moi pour toutes ces choses, si bien que je m’était laissé persuader qu’écrire était le meilleur 
moyen de rendre nos relations supportables.” (BLANCHOT, 1953, p. 09) 
23 “Je reconnais que pendant quelque temps ce moyen fut assez bon.” (BLANCHOT, 1953, p. 09-10) 
24 “Mais un jour je m’aperçus que ce que j’écrivais le concernait toujours davantage et, quoique d’une 
manière indirecte, semblait n’avoir d’autre but que le refléter.” (BLANCHOT, 1953, p. 10, grifos meus) 
25 “écrire nous attirerait, s’il nous était permis, disparus de nous, d’écrire sous le secret de la peur 
ancienne.” (BLANCHOT, 1973, p. 08)  
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gradativa de sua persona adquirida e formada no mundo em que vive: o espaço da 

realidade humana.  

Ao abandonar o seu espaço de conforto, originado pelo mundo, o escritor abdica 

do seu caráter mundano para adquirir feições de ser literário, logo, de ser tão fictício 

quanto os personagens fictícios que de sua escrita adquirem voz. Deve-se a essa 

perspectiva o termo “desaparecido de nós”, pois a escrita literária, sendo indeterminada, 

não aceita a determinação ociosa do mundo real, que se afirma na potência — 

inexistente — da palavra Eu. Longe de ser apenas mais uma palavra, Eu adquire na 

consistência do mundo uma representatividade muito forte, uma vez que é através dela 

que o homem se reconhece homem, bem como se reconhece como aquele que gera o 

mundo, que estrutura o mundo com suas leis e regras. O Eu é uma marca, também, 

temporal, visto que, ao dizer Eu, o homem se afirma no mundo pelo presente da 

enunciação, pelo ato da fala, sendo importante destacar que essa mesma palavra está 

associada às palavras poder e verdade, palavras que tentam de alguma maneira 

objetivar o mundo. A literatura, tendo como base a ambiguidade, não aceita a imposição 

da verdade trazida pela palavra Eu, que daria ao escritor autonomia sobre aquilo que 

escreve: 

O escritor parece senhor de sua caneta, pode tornar-se capaz de um 
grande domínio sobre as palavras, sobre o que deseja fazê-las 
exprimir. Mas esse domínio consegue apenas colocá-lo e mantê-lo em 
contato com a profunda passividade em que a palavra, não sendo mais 
do que sua aparência e a sombra de uma palavra, nunca pode ser 
dominada nem mesmo apreendida, mantém-se inapreensível, o 
momento indeciso da fascinação.  

(BLANCHOT, 1987, p. 15) 
 

 As palavras, sedutoras e ambíguas como as melhores amantes, fazem do escritor 

escravo, e não senhor. Ele acredita regê-las, entretanto, elas sorrateiramente enveredam 

por outros caminhos, perdendo, elas também, a rotulação adquirida no mundo real para 

se camuflarem na melhor das abstrações poéticas, compondo múltiplas performances no 

texto literário. Blanchot nos diz ainda mais, que a literatura exige o completo 

afastamento do escritor quando, no fim, a obra surge terminada: “o escritor jamais lê a 

sua obra. Esta é, para ele, o ilegível, um segredo, em face do qual não permanece. Um 

segredo, porque está separado dele. Essa impossibilidade de ler [...] é, antes, a única 

abordagem real que o autor poderá ter do que chamamos a obra.” (BLANCHOT, 1987, 

p. 14). Segundo Blanchot, a obra nunca está terminada de fato, nunca está realmente 
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finalizada. O que faz com que o escritor interrompa a sua escrita e o livro chegue às 

nossas mãos é a imposição do editor e o fator sobrevivência para o escritor, pois ele 

depende da sua obra para viver, tendo que, por conseguinte, ceder às pressões da 

editoração: “O escritor nunca sabe que a obra está realizada. O que ele terminou num 

livro, recomeçá-lo-á ou destruí-lo-á num outro. [...] Num certo momento, as 

circunstâncias, ou seja, a história, sob a figura do editor, das experiências financeiras, 

das tarefas sociais, pronunciam esse fim que falta, e o artista, libertado por um 

desenlace, por um desfecho que lhe é imposto, pura e simplesmente, vai dar 

prosseguimento em outra parte ao inacabado.” (BLANCHOT, 1987, p. 11-2, grifos 

meus). Esse é o choque do narrador de Celui qui ne m’accompagnait pas: “Essa 

descoberta me marcou ao extremo.”26. O domínio que o autor possui do que escreveu é 

concedido apenas no nível social e cultural do mundo, uma vez que a obra, o que se 

entende por literatura, não lhe pertence, pois ela está num nível muito maior do que a 

apreensão humana pode conjecturar.  

É um tanto óbvio dizer que quem escreveu A metamorfose foi Kafka; porém, 

aquele que a escreveu não era o homem Kafka, conhecido nas rodas sociais, mas, antes 

de tudo, um homem que, ao escrever, se tornava tão fictício quanto o texto que escrevia, 

reescrevia ou rasgava, por isso a sua incompatibilidade com o mundo real. Havia, a bem 

da verdade, dois Kafkas, dois seres completamente diferentes. A experiência de Kafka é 

compatível com a de muitos escritores, que, não se enquadrando no mundo, preferiram 

se afogar, de uma maneira ou de outra, no texto que originavam, sem, todavia, 

pertencerem a ele. Na perda gradativa, traços da vivência do autor no mundo não 

deixam de existir no momento da criação; entretanto, essa vida mundana passa a fazer 

parte do elemento literário. Ou seja, o que se tem do autor nada mais são do que fatos 

transformados em elementos de literariedade, elementos que não reforçam de modo 

algum uma livre associação entre vida e obra do autor27, não há espelhamento, mas 

                                                           
26 “Cette découverte me frappa à l’extrême.” (BLANCHOT, 1953, p. 10) 
27  Na mesma esteira de Blanchot, Barthes, no texto “A morte do autor”, do livro O rumor da língua, 
comenta o modo como no decorrer dos séculos a figura do autor vai continuamente desaparecendo, 
deixando o Olimpo sagrado para pertencer à coxia, lugar não menos privilegiado, mas que deixa brilhar a 
coquete principal de seu espetáculo, a escrita. Com o afastamento do autor e com o surgimento de uma 
nova crítica literária, que coincide com o surgimento de Mallarmé no século XIX, Barthes escreve 
ficticiamente a morte do autor: “Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras a 
produzir um sentido único, de certa maneira teológico (que seria a ‘mensagem’ do Autor-Deus), mas um 
espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escrituras variadas [...] Uma vez afastado o 
Autor, a pretensão de ‘decifrar’ um texto se torna totalmente inútil. Dar ao texto um Autor é impor-lhe 



35 

 

imersão, paredes e chão de pura ilusão literária. Mas, caso o autor queira expressar o seu 

domínio pelo texto que originou, ele terá apenas “um amontoado mudo de palavras 

estéreis, o que há de mais insignificante no mundo.” (BLANCHOT, 1987, p. 13). No 

que se refere ao texto de Celui qui ne m’accompagnait pas, é por não pertencer à escrita 

que elabora, por não ver a marca de suas impressões nas linhas de sua narrativa, que o 

narrador é surpreendido por um sentimento de exclusão e de não-autoria.  

Entretanto, se não era o rosto do narrador que se refletia em seus escritos, um 

outro rosto conhecido resplandecia: a face de seu amigo. Essa revelação traz à baila a 

verdadeira identidade de seu companheiro. Ele, na verdade, é o próprio narrador, mas 

num nível de maior profundidade literária, pois ele já se encontrava totalmente imerso 

no discurso poético. Em outras palavras, o companheiro é a prefiguração da total 

despersonalização do narrador-personagem, aquele que não mais é regido pelas leis do 

mundo, mas pelas leis da literatura, por isso a ajuda conferida ao narrador, pois, 

ninguém melhor do que ele para ajudar o outro, que é ele mesmo, no desafio de sua 

escrita. O companheiro seria uma extensão futura do narrador, quando, nas últimas 

linhas de sua narrativa, decide imergir totalmente em sua escrita. O narrador-futuro 

retorna ao passado, ou melhor, ao instante onde se encontra o narrador atual, para 

auxiliar a si mesmo no processo de escrita. No retorno do companheiro, as categorias de 

tempo futuro e tempo passado não deixam terreno para um ato de tempo presente. Os 

fatos narrados ora estão vinculados a um futuro possível, ora ameaçados pela presença 

constante de um passado ainda não-vivido, mas que se repete, repetindo-se. 

A partir da duplicidade do narrador-personagem, compreende-se melhor o 

fascínio exercido pelo companheiro na relação que mantém com o narrador-escritor: 

“ele me levava com a maior firmeza possível de uma palavra menos verdadeira a uma 

                                                                                                                                                                          

um travão, é provê-lo de um significado último, é fechar a escritura.” (BARTHES, 2004, p. 62-3). A 
publicação de “A morte do autor”, em 1968, originou um imenso estardalhaço na sociedade literária 
intelectual, pondo Barthes nas principais rodas de leituras e nas conversas de corredores das mais ilustres 
universidades. No entanto, Blanchot, em 1955, publicou L’espace littéraire, em que a ideia da 
morte/afastamento/exclusão do autor já havia sido trabalhada em sua profundidade, apresentando aos 
leitores que a obra de arte é da ordem da possibilidade e das múltiplas leituras por ter a ambiguidade 
como estrutura central, exatamente, por não manter nenhum traço da intenção do autor, já que a obra o 
exclui: “O escritor não pode permanecer junto da obra: só pode escrevê-la, pode, quando ela está escrita, 
somente discernir nela o acercamento do abrupto Boli me legere que o distancia de si mesmo, que o afasta 
ou que o obriga a regressar àquela situação de ‘afastamento’” (BLANCHOT, 1987, p. 14). É certo que o 
texto de Blanchot não fez tanto sucesso na época em que foi publicado como ocorreu a Barthes, mas é 
certo, também, que Barthes era leitor de Blanchot, o que não descarta uma possível influência intelectual.  
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palavra mais verdadeira.”28. Fascínio da ordem da escrita. A relação que existia entre os 

personagens se dava através da linguagem literária, e não provinha de um simples 

contato corporal, como as primeiras páginas da narrativa sugeriam. E uma das questões 

levantadas anteriormente sobre a não-nomeação do companheiro se esclarece quando se 

compreende que o companheiro é um ser de escrita cuja nomeação lhe é totalmente 

indiferente. A determinação do nome — modo de categorização do homem e que afirma 

o Eu — se opõe à indeterminação literária, que prefere o acaso a verdade de uma 

nomenclatura. Como afirma Blanchot, não há nada mais anônimo do que um nome, do 

que o ato de dar nomes: “O anonimato não consiste em recusar o nome omitindo-o. O 

anonimato põe o nome, deixa-o vazio, como se o nome somente estivesse ali para se 

deixar atravessar porque o nome não nomeia, a não-unidade e a não-presença do sem 

nome.”29. Quando Blanchot diz que o nome não nomeia o ser, o escritor compreende 

que a palavra, que dá origem ao nome, não sustenta o caráter referencial esperado, a 

palavra não nomeia o referente, uma vez que não existe nenhuma relação imediata entre 

a palavra e o/a ser/coisa nomeado/a. Existe, ao contrário, uma não-referencialidade 

imediata que tenta organizar o mundo através de uma ilusão facilmente contestável, pois 

nada nos impediria, por exemplo, de trocar os nomes dos seres e das coisas, como nos 

lembra Nietzsche, em Le livre du philosophe, em relação à verdade das palavras: 

Comparadas entre si, as diferentes línguas mostram que não se chega 
nunca pelas palavras à verdade, nem a uma expressão adequada: sem 
isso não existiriam tão numerosas línguas. A “coisa em si” (essa seria 
justamente a pura verdade sem consequências), mesmo para aquele 
que trabalha a língua, é completamente inatingível e não vale os 
esforços que ela exigiria.  

(NIETZSCHE, 1968, p. 179) 
 

Por essa razão, compreendo o porquê do ato de nomear, que prende o ser à 

palavra, não adquirir espaço no texto literário, pois as palavras passeiam pelo campo da 

ficção sem o compromisso de alardearem uma verdade, sem a necessidade de a 

carregarem nos flancos, como mulas treinadas com suas viseiras. O companheiro, 

seguindo a contingência do texto literário, não possui um nome, mesmo quando o 

narrador reclama para ele uma nomeação: “‘Não seria mais cômodo se eu pudesse 

                                                           
28 “il me ramenait avec la fermeté la plus grande d’un mot moins vrai à un mot plus vrai.” (BLANCHOT, 
1953, p. 09) 
29 “L’anonymat ne consiste pas à récuser le nom en s’en retirant. L’anonymat pose le nom, le laisse vide, 
comme si le nom n’était là que pour se laisser traverser parce que le nom ne nomme pas, la non-unité et la 
non-présence du sans nom.” (BLANCHOT, 1973, p. 52) 
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nomeá-lo? — Você desejaria me dar um nome? — Sim, nesse momento, eu 

desejaria’”30. Quando o narrador pergunta da possibilidade de nomear o seu 

companheiro, ainda, para ele, não existia a consciência de que o outro era ele mesmo 

numa perspectiva mais depurada, em consonância com o texto literário que estava 

escrevendo. E mais, é preciso dizer que o próprio narrador não possuía nome algum, 

nenhuma marca que lhe outorgasse um sentido de presente/presença no mundo. Assim, 

ele não poderia exigir do outro um nome que ele mesmo não possuía. A questão da não-

nomeação do personagem nos leva a uma segunda reflexão sobre a perda da autoridade 

do escritor diante de sua obra. No processo de elaboração da narrativa, o escritor se 

despe do seu Eu, dos seus conceitos previamente consolidados, para se metamorfosear 

em sua forma indeterminada, mais próxima da ambiguidade literária e mais próxima de 

uma forma que posteriormente lhe negará a autoridade sobre aquilo que escreveu.  

Caso se escreva, se escreverá através da perda do nome de quem se aventura a 

escrever: “Nós escrevemos para perder nosso nome, o querendo, não o querendo, e 

decerto nós sabemos que um outro nos é dado necessariamente em troca, mas qual é 

ele?”31. Esse possível nome, em Celui qui ne m’accompagnait pas, adquire a 

característica da indeterminação. O anonimato do qual fala Blanchot retoma o que antes 

fora dito sobre uma passagem de seu livro Le pas au-delà, o “desaparecido de nós”, que 

vem acompanhando o meu texto. No trecho em que o narrador faz menção de nomear o 

seu companheiro, há o prenúncio do processo de despersonalização do personagem, 

que, não tendo nome, se afirma na continuidade de sua transformação de Eu para ele, 

mesmo que, no começo de sua narrativa, a predominância do Eu, como fator de ter 

domínio sobre o que escreve, esteja presente: “Eu sabia, mas não o sabia precisamente, 

eu esperava que a necessidade de dizer ‘Eu’ me permitisse melhor dominar minhas 

relações com esse reflexo.”32. Esse reflexo diz respeito ao ato de escrita do narrador que 

tem como imagem a face de seu companheiro, e não a sua, como era esperado pelo 

personagem. Na afirmação do Eu, há um leve titubeio na fala do narrador, como se os 

seus conceitos previamente estruturados estivessem a ponto de ruir: “Não somente eu 

                                                           
30

 “‘Ne serait-il pas plus commode que je puisse vous nommer?/ — Vous voudriez me donner un nom?/ 
— Oui, en ce moment, je le voudrais’” (BLANCHOT, 1953, p. 42) 
31 “Nous écrivons pour perdre notre nom, le voulant, ne le voulant pas, et certes nous savons qu’un autre 
nous est donné nécessairement en retour, mais quel est-il?” (BLANCHOT, 1973, p. 53) 
32 “Je savais, mais je ne le savais pas précisément, j’espérais que la nécessité de dire ‘Je’ me permettrait 
de mieux maîtriser mes rapports avec ce reflet.” (BLANCHOT, 1953, p. 10) 
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tive de renunciar ao que se chama uma vida normal, como também eu perdi o controle 

de minhas preferências.”33 

A aposta que o narrador-personagem faz para entrar no jogo da linguagem 

literária exige dele uma passagem, não muito fácil, do Eu ao ele. O ele é o 

indeterminado, o derradeiro acusado, aquele em que se aplica a lei, mas é, também, 

aquele que escapa da lei, que não pode ser apanhado ou enclausurado. O ele é o eterno 

escoamento sem fim. Blanchot, em Le pas au-delà, tece algumas considerações sobre a 

indeterminação do ele, iniciando a sua fala com o comentário sobre a não-contabilidade 

do ele, algo que aparentemente é banal, mas que, do ponto de vista lançado pelo 

escritor, surge como uma ideia que nos possibilita uma reflexão sobre aquilo que 

podemos ver, mas que não podemos contar ou apreender em toda a sua totalidade: 

“‘Eles’ é a maneira na qual (ele) se liberta do neutro tomando emprestada à pluralidade 

uma possibilidade de se determinar, por ali voltando comodamente à indeterminação, 

como se (ele) pudesse encontrar ali o índice suficiente que lhe fixaria um lugar, aquele, 

muito determinado, onde se inscreve todo indeterminado.”34. Duas formulações são 

interessantes no comentário de Blanchot: a determinação que encontramos no eles — 

elementos que podem ser contáveis, e mesmo estipuláveis, que nos dão a segurança de 

estarmos trabalhando com algo mensurável, ou melhor, com algo que pode ser dado 

como resultado de nossas investidas matemáticas e sociais — não pode ser vista na 

indeterminação do ele. O ele guarda uma significação diferenciada que, estranhamente, 

não pode ser vislumbrada na quantidade exposta pelo eles, uma vez que no ele se 

concentra a neutralidade da palavra, como também o seu acaso: “o ‘ele’, o neutro, o 

ausente encarna essa vigilância à escuta de sua própria linguagem.” (BIDENT, 1998, p. 

324). 

O neutro não se restringe somente em negar isso ou aquilo, bem como não se 

restringe a afirmar a existência disso ou daquilo, mas abdica das possibilidades de 

escolha. É, como diria Derrida, o passo mais além de qualquer ato dialético de escolha 

ou de possibilidade costumeira: “Nós poderíamos chamar aqui todos os textos de 

                                                           
33 “Non seulement je dus renoncer à ce qu’on appelle une vie normale, mais je perdis le contrôle de mes 
préférences.” (BLANCHOT, 1953, p. 10, grifos meus) 

34 “‘Ils’ est la manière dont (il) se libère du neutre en empruntant à la pluralité une possibilité de se 
déterminer, par là retournant commodément à l’indétermination, comme si (il) pouvait y trouver l’indice 
suffisant qui lui fixerait une place, celle, très déterminée, où s’inscrit tout indéterminé.” (BLANCHOT, 
1973, p. 10-1) 
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Blanchot sobre o neutro — o nem-nem mais além da dialética, perfeitamente, mas 

também mais além da gramática negativa que a palavra neutro, ‘ne uter’, pareceria 

indicar.” (DERRIDA, 1998, p. 121). O neutro é a potencialidade de tudo negar, não 

negando, e de tudo afirmar, não afirmando, afastando-se do que é possível ou palpável 

para obter, no não-conjecturável, um espaço de permanência. Desse modo, se afastando 

do que é possível, o neutro se afirma como o espaço do ele, que, consequentemente, é o 

espaço da literatura, uma vez que a narrativa literária, como salienta Blanchot, não faz 

escolhas imediatas, não opta por transmitir uma verdade e nem suporta a existência de 

uma intenção. A ambiguidade, que afasta a superficialidade do texto poético, produz um 

conjunto de relações que impossibilita a investida de uma leitura de cunho mais 

politizador ou panfletário. As narrativas que se propõem a tal investida, para Blanchot, 

não são literatura, mas pequenos panfletos cujas ideias morrerão com o tempo. O neutro 

é afastamento, e não escolha: 

[...] (ele) se pronuncia sem que exista posição ou destituição da 
existência, sem que a presença ou a ausência o afirme, sem que a 
unidade da palavra venha liberá-lo do entre-dois onde ele se 
dissemina. (ele) não é ‘isso’, mas o neutro que o marca (como (ele) 
apela ao neutro), o reconduz em direção ao deslocamento sem lugar 
que o destitui de todo lugar gramatical [...] 35 
 

Na narrativa de Celui qui ne m’accompagnait pas, a neutralidade do ele se 

concentra no encorajamento desencorajante do companheiro em relação ao seu parceiro 

de escrita, o narrador. Em nenhum momento do texto blanchotiano se presencia a fala 

autoritária do companheiro como tentativa de direcionar ou organizar a escrita do 

narrador. O que se observa, nessa ajuda que mais parece uma ajuda enquanto 

movimento de afastamento, é somente a presença, distanciada, do acompanhante 

daquele que narra: “Ele não desistia de me encorajar, mas à sua maneira, e essa maneira 

era estranha, desencorajante, pois ela consistia em me assegurar que eu tinha todo o 

tempo.”36. Lembro que o ele trabalha na atemporalidade da estrutura narrativa e na 

neutralidade do espaço literário. A ajuda do companheiro está em alertar para a 

despreocupação com o tempo, para a desnecessária rotina que o tempo domina, 

                                                           
35 “[...] (il) se prononce sans qu’il y ait position ou déposition d’existence, sans que la présence ou 
l’absence l’affirme, sans que l’unité du mot vienne le dégager de l’entre-deux où il se dissémine. (il) n’est 
pas ‘cela’, mais le neutre qui le marque (comme (il) appele au neutre), le reconduit vers le déplacement 
sans place qui le destitue de tout lieu grammatical [...]” (BLANCHOT, 1973, p. 52)  
36 “Il ne manquait pas de m’encourager, mais à sa manière, et cette manière était étrange, décourageante, 
car elle consistait à m’assurer que j’avais tout le temps.” (BLANCHOT, 1953, p. 15) 
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salientando a importância de se quebrar qualquer relação que demarque uma 

preocupação temporal no desenvolvimento de sua escrita, pois a literatura pertence a 

uma categoria de tempo diferenciada. Uma categoria temporal definida por Blanchot 

como o próprio tempo da narrativa. Christophe Bident, em Maurice Blanchot – 

partenaire invisible, comenta que o livro Celui qui ne m’accompagnait pas foi a 

primeira narrativa blanchotiana que afrontou a figura do neutro, que se propôs a 

dialogar sobre o caráter impossível de sua definição, sendo, também, a primeira 

narrativa que associa o neutro à figura do ele, ao indeterminado, à literatura: 

Celui qui ne m’accompagnait pas é a primeira narrativa de Blanchot a 
afrontar diretamente a figura do Neutro, figura inominável como o 
título indica, se extenuando a não mais nomeá-la. Inscreve na 
linguagem o que precede a toda palavra, o que precede a toda escrita, 
descreve o face a face solitário do escritor com a obra, se encerra no 
quarto de escritura e circunscreve todo divertimento, é sobre tais 
objetivos que a narrativa se fecha, é com tais pensamentos que o 
narrador estabelece um diálogo fantástico com o ‘Ele’, esse outro ele 
mesmo, a obra antropomorfa, a aparição da qual ele se protegia no 
tempo ‘extraordinário’ dos romances, do qual se trata agora de levar à 
presença da imagem, de fazer emergir para a superfície da linguagem, 
a essência da dissimulação.  

(BIDENT, 1998, p. 323) 
 

O ele, no texto literário, ganha relevância quando o Eu se aproxima, pois é na 

proximidade do Eu que observamos a sua transformação em ele. A entrega à escrita, 

como comentado, exige a despersonalização do escritor. Este perde o poder de dizer Eu 

para se multiplicar em vários ele. Nessa metamorfose, o autor, paulatinamente, perde o 

poder de ser o senhor da sua escrita. Do mesmo modo que o personagem é um ser 

fictício acordado com o engano e com a mentira, aquele que escreve o texto literário 

também o é: “Do ponto de vista da obra (do ponto de vista de suas exigências que 

descrevemos), vê-se claramente que ela exige um sacrifício por parte daquele que a 

torna possível. O poeta pertence ao poema, só lhe pertence se ele permanece nessa livre 

pertença.” (BLANCHOT, 1987, p. 236-7). É aderindo ao sacrifício de se perder no 

emaranhado textual que a escrita pode se tornar possível, e até mesmo exequível, pois, 

caso não haja a entrega, não haverá escrita literária. É necessária a perda de direção, a 

disposição para errar sem destino certo ou rota demarcada. É imprescindível para os 

aventureiros da escrita literária a entrega ao jogo imposto pela literatura. Desse jogo, 

surge, sem que o escritor perceba, o seu parceiro de escrita, aquele que o destituirá do 
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espaço literário para ocupar o seu lugar, o outro que é o próprio escritor tornado 

elemento fictício: 

Se escrevo ele, o denunciando antes que o indicando, sei ao menos 
que, longe de lhe dar uma posição, um papel ou uma presença que o 
elevaria acima de tudo o que pode designá-lo,  sou eu quem, a partir 
dali, entro na relação onde ‘eu’ aceita se imobilizar numa identidade 
de ficção ou de função, a fim de que possa se exercer o jogo da 
escritura [...] 37 
 

 Ao assumir a escrita, assumindo, consequentemente, a possibilidade de se 

despersonalizar, o narrador blanchotiano somente muito depois — após várias 

investidas do parceiro de escrita e após várias questões originadas no decorrer de seu 

texto — se conscientiza, de um modo devastador, da exigência do jogo literário, 

exigência que se apresentou a ele desde o primeiro momento em que, junto consigo 

mesmo, deu o seu passo inicial no labor da escrita literária: “Eu tivera sempre a suspeita 

que, quando eu dizia eu, era para obrigá-lo a seu modo a dizer Eu, a sair desse fundo, 

dessa neutralidade sórdida, estéril, onde, para estar ao mesmo nível, me teria sido 

preciso tornar-me ele para mim.”38. Da indeterminação literária, o escritor não pode 

esperar um resultado que o desonere de todas as exigências a ele imputadas. Como bem 

sabemos, o resultado é outro, o seu total afastamento do texto que concebeu, a perda de 

sua autoria. A literatura, após o término do trabalho exaustivo do autor, faz dele apenas 

um ligeiro e simples leitor. Não há nada que faça dele o detentor de sua obra. No texto 

literário, a volta de seu autor será sempre a volta do estrangeiro, aquele ser de outra 

nação, de outra terra: “Não tire nenhuma consequência dessas palavras escritas um dia 

(que foram ou teriam sido ao mesmo tempo e também outras palavras), nem mesmo da 

exigência de escrever, supondo que, dessa, você fosse mesmo encarregado”39. 

 A literatura, também, não é salvação. A literatura nada concederá ao escritor, 

nada: “Não espere, se está ali [na escrita] sua esperança”40. Após a completa imersão em 

                                                           
37 “Si j’écris il, le dénonçant plutôt que l’indiquant, je sais au moins que, loin de lui donner un rang, un 
rôle ou une présence qui l’élèverait au-dessus de tout ce qui peut le désigner, c’est moi qui, à partir de là, 
entre dans le rapport où ‘je’ accepte de se figer dans une identité de fiction ou de fonction, afin que puisse 
s’exercer le jeu d’écriture [...]” (BLANCHOT, 1973, p. 11) 
38 “J’avais toujours eu le soupçon que, lorsque je disais moi, c’était pour l’obliger à son tour à dire Je, à 
sortir de ce fond, de cette neutralité sordide, stérile, où, pour être de plain-pied, il m’aurait fallu devenir 
lui pour moi.” (BLANCHOT, 1953, p. 90) 
39 “Ne tire aucune conséquence de ces mots écrits un jour (qui furent ou auraient été en même temps et 
aussi bien d’autres mots), ni même de l’exigence d’écrire, à supposer que, de celle-ci, tu fusses bien 
chargé” (BLANCHOT, 1973, p. 08) 
40 “N’espère pas, si c’est là ton espoir” (BLANCHOT, 1973, p. 08) 
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sua narrativa, o narrador-personagem não terá mais a presença e a ajuda de seu 

companheiro, pois se dedicará sozinho ao fazer literário, despindo-se de seu Eu para se 

tornar no diferentemente ele. Nessa instância atemporal, em que o narrador incorpora, 

de fato, a sua escrita, ocorre uma imediata simbiose entre ele e o seu companheiro, o 

que faz com que o outro se ausente da narrativa, pois o narrador, agora, ficção da ficção, 

ocupará o seu lugar que desde o início ele já ocupava: “Já, sinto de uma maneira 

distante que não tenho mais o direito de chamar meu companheiro, — e ele me ouviria 

ainda? onde está agora? talvez muito perto daqui? talvez ele esteja sob minha mão?”41. 

As perguntas permanecerão sem respostas. A partir de então, outros personagens falarão 

e darão continuidade ao texto do narrador-escritor. E o título da narrativa, com o 

afastamento do companheiro, ganha um novo nome, ou um subtítulo, se preferirem, 

literatura. Quando o aquele deixa de acompanhar o narrador, é o momento em que o seu 

texto mergulha nas águas caudalosas da literatura, interagindo como um todo com o 

discurso literário que o vinha acompanhando desde o início. 

 

 

Os dados são como palavras obscuras 

 

Em Celui qui ne m’accompagnait pas, o narrador, em seu trabalho de escrita, é 

surpreendido uma segunda vez. Agora, o medo da não-autoria se estende à palavra 

literária: “Eu tomei, também, medo das palavras e escrevi cada vez menos, embora a 

pressão exercida interiormente em mim para me fazer escrever tivesse se tornado 

rapidamente vertiginosa.”42. As palavras constituem o imenso oceano por onde deve 

velejar o barco do escritor que se aventura na longa travessia pela literatura. O seu 

objetivo? Ancorar em terras literárias. Muitas são as rotas, todas encorajadoras, que 

possibilitam a entrada nesse território vasto e perigoso. Dos possíveis caminhos, o 

narrador tinha consciência: “eu não tinha um caminho, eu tinha todos”43. De todos os 

possíveis caminhos, o único elemento que se destacava era o logro. O que deveria 

                                                           
41 “Déjà, je sens d’une manière lointaine que je n’ai plus le droit d’appeler mon compagnon, — et 
m’entendrait-il encore? où est-il à présent? peut-être très près d’ici? peut-être est-il sous ma main?” 
(BLANCHOT, 1953, p. 173) 
42 “Je pris, aussi, peur des mots et j’en écrivis de moins en moins, bien que la pression exercée au-dedans 
de moi pour m’en faire écrire devînt rapidement vertigineuse.” (BLANCHOT, 1953, p. 10-1) 
43 “je n’avais pas un chemin, je les avais tous” (BLANCHOT, 1953, p. 16) 
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encorajá-lo o faz temer. As palavras adquirem uma nova performance no jogo 

discursivo de seu texto. Elas deixam de representar — um referente, um conceito, um 

mundo — para apresentar, no mesmo sentido de atuar, de interpretar. Por esse motivo, a 

palavra poética não assume um só papel, e nem mesmo se sobrecarrega de manter uma 

verdade ou um poder que acabaria por retê-la numa superficialidade digna apenas de um 

simples instrumento, como ocorre no mundo real. 

As palavras literárias são ambíguas como um verdadeiro ator, que, para atuar, 

omite a sua verdadeira face para dar vida a um personagem de novas feições. Na 

performance, as categorias de verdade e mentira se misturam de tal forma que é 

impossível discernir o ator do personagem. O medo do narrador advém dessa 

performatividade da palavra literária, uma vez que a palavra poética não lhe concederá a 

segurança que ele acreditava ter ao manipular as palavras no mundo real. Na oposição 

entre a palavra do mundo e a palavra literária, que se apresenta no discurso do 

personagem-escritor, Blanchot, em “Palavra bruta, palavra essencial”, do livro O espaço 

literário, comenta essa diferença de modo bastante esclarecedor: “A fala em estado 

bruto ‘relaciona-se com a realidade das coisas’. ‘Narrar, ensinar, até descrever’, dá-nos 

as coisas na própria presença delas, ‘representa-as’. A fala essencial distancia-as, fá-las 

desaparecer; ela é sempre alusiva, sugestiva, evocativa.” (BLANCHOT, 1987, p. 32). A 

palavra literária não é da ordem da aferição, da comprovação, e sim da ordem da 

possibilidade e da sugestão, diferente da palavra do mundo, palavra grosseira, palavra 

intencional. No terreno literário, as palavras flanam desnudas, estimuladas pela 

ambiguidade presente nelas.  

 No texto de Celui qui ne m’accompagnait pas, o medo provocado pela palavra 

poética, por sua maleabilidade indecorosa, não impede que o narrador continue o seu 

movimento de escrita, uma vez que existia nele uma força maior que o impelia a errar 

continuamente. Essa força se originava a partir da perspectiva favorável de ter um 

amigo que com ele compartilhava os percalços de sua narrativa. O companheiro sempre 

esteve ao seu lado, mesmo à distância: “Ele tinha se tornado meu companheiro de 

estrada, mas eu não podia afirmar que nós tínhamos tudo em comum”44. Em relação à 

causa de sua escrita, havia nele, além da companhia do outro, a necessidade imperiosa 

de escrever, pois lhe era necessário que esse jogo perdurasse o máximo possível para 

                                                           
44 “Il était devenu mon compagnon de route, mais je ne pouvais affirmer que nous avions tout en 
commum” (BLANCHOT, 1953, p. 17) 
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que a sua aposta tivesse valido todo o esforço dispensado na jogada: “Essa pressão, essa 

narração imperiosa, eu não podia lhe resistir completamente, ela estava em mim como 

uma ordem, uma ordem que eu me dava a mim mesmo, que me agitava, me arrastava, 

me obrigava a errar.”45. O personagem desconhecia que a sua vontade imperiosa não 

partia dele, mas do ato literário que desenvolvia. A vontade de escrita advém da própria 

escrita, da fascinação exercida por ela naqueles que entram em seu espaço. Escrever, 

como bem diz o narrador, é uma pressão que o obriga a narrar. Escreve-se não uma 

verdade, mas um vazio, que se apresenta muito mais produtivo do que possamos 

imaginar:  

Escrever é fazer-se eco do que não pode parar de falar — e, por causa 
disso, para vir a ser o seu eco, devo de uma certa maneira impor-lhe 
silêncio. Proporciono a essa fala incessante a decisão, a autoridade do 
meu próprio silêncio. Torno sensível, pela minha mediação silenciosa, 
a afirmação ininterrupta, o murmúrio gigante sobre o qual a 
linguagem, ao abrir-se, converte-se em imagem, torna-se imaginária, 
profundidade falante, indistinta plenitude que está vazia. 

(BLANCHOT, 1987, p. 17) 
 

 Na exigência provocada por sua escrita, o narrador se conscientiza da tarefa 

imposta a ele pela literatura. Tarefa que ele deveria exercer, caso ele desejasse ainda 

escrever, ainda permanecer no labor de sua escrita. Labor também prazeroso, porque 

pérfido, porque incita ao jogo, porque promete a glória e a permanência na história. É 

do gozo que provém, também, a vontade de escrever. A escrita seduz ao ponto de 

oferecer ao escritor o ilimitado, o antes impensado; embora, o que o escritor encontre 

seja o negativo, o afastamento e a exclusão: 

Aqui, no mundo, reina a subordinação a fins, à medida, à seriedade e à 
ordem — aqui, a ciência, a técnica, o Estado — aqui a significação, a 
certeza dos valores, o Ideal do Bem e do Verdadeiro. A arte é “o 
mundo subvertido”: a insubordinação, a exorbitância, a frivolidade, a 
ignorância, o mal, o absurdo, tudo isso lhe pertence, domínio extenso. 

(BLANCHOT, 1987, p. 217, grifos meus) 
 

As palavras, que grifei na citação do texto de Blanchot, parecerão duras demais, 

negativas demais para o escritor e, talvez, para o leitor; todavia, por não compactuar 

com a ideia de mundo que encontramos previamente estabelecida no decorrer de nosso 

cotidiano, por ser um mundo que, ao se afastar do real, questiona esse real, não mais 

como um jogo de reflexos, mas questionando-o como mundo 
                                                           
45 “Cette pression, cette narration impérieuse, je ne pouvais tout à fait lui résister, elle était en moi 
comme un ordre, un ordre que je me donnais à moi-même, qui m’ébranlait, m’entraînait, m’obligeait à 
errer.” (BLANCHOT, 1953, p. 79, grifos meus) 
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desregrado/indeterminado/acomodado, por afirmar que se pode produzir a partir da 

negatividade e do vazio, a literatura, ao assumir essa postura, entra em conflito com um 

conjunto de regras do mundo real que deseja manter estáveis as categorias de verdade, 

de real, de negativo, de vazio, de arte, dentre outras. A literatura não nega simplesmente 

essas categorias, até mesmo porque ela não poderia negá-las. No texto literário, o que 

observamos é um processo de subversão dessas categorias, em que há a reinvenção de 

seus significados e a consequentemente reinterpretação de suas funções. Assim, por 

negar o fluxo de ideias comodamente estipuladas, a literatura se apresenta totalmente 

entregue a uma rebeldia que não encontra padrão no mundo em que vivemos. A 

literatura é de uma outra especificidade, de uma lógica que foge, muitas vezes, da lógica 

que se encontra no mundo, lógica ainda arraigada a valores superficiais demais para 

tentar apreender o que não pode ser facilmente apreendido: o texto literário.  

A literatura não possui a característica de bem-aventurança, pois ela é, ao 

mesmo tempo, negativa, sedutora, sarcástica, traiçoeira e bela. Ela não pode dar ao 

escritor a salvação ou a glória, nada que compete ao mundo como valor de verdade pode 

ser levado para o texto literário, pois esses conceitos não se enraízam em sua estrutura 

discursiva. Estar no mundo, muitas vezes, não exige pensar o mundo; todavia, escrever 

e ler exige que se repense o mundo, transformando-o em trabalho de linguagem literária 

através do jogo disposto pela literatura. O caráter complexo da escrita literária provém 

da ambiguidade inerente a todo ato de linguagem poética, em que o vazio e o neutro, 

bem como o silêncio e a negatividade se complementam: “Escrever para que o negativo 

e o neutro, em sua diferença sempre recoberta, na mais perigosa das proximidades, se 

lembrem um ao outro sua especificidade, um trabalhando, o outro desobrando.”46. É por 

se originar de uma rede complexa de derivações, exclusões, afastamentos, palavras 

plurais, conceitos desfeitos, que a literatura exige do seu autor uma tarefa, a qual o 

narrador de Celui qui ne m’accompagnait pas conhece bem: “Uma tarefa, mas 

impalpável, uma exigência, mas vazia, mas funesta e devastadora, e no entanto uma 

                                                           
46 “Écrire pour que le négatif et le neutre, dans leur différence toujours recouverte, dans la plus 
dangereuse des proximités, se rappellent l’un à l’autre leur spécificité, l’un travaillant, l’autre 
désœuvrant.” (BLANCHOT, 1980, p. 65). Não há, em português, uma palavra que traduza/substitua as 
palavras francesas: désœuvrant ou désœuvrement. O sentido mais próximo, em português, que atingimos 
é: ociosidade, inação, aquele que não obra, que não trabalha, ocioso, ociosidade — palavras que se 
referem ao campo semântico da não-atividade, do não-labor. Em minha Tese, prefiro a palavra 
desobrando, porque, a meu ver, se aproxima mais estruturalmente da palavra francesa, bem como não 
perde o sentido em seu todo, uma vez que desobrando significa agindo como aquele que não obra.   
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tarefa, uma responsabilidade, um dever.”47. Nessa narrativa, as palavras tarefa e dever 

participam do mesmo campo semântico das palavras mergulho, afundamento e 

naufrágio. Essa tarefa é de uma complexidade tamanha que faz daquele que a executa 

um servo de sua necessidade imperiosa, cuja finalidade é o ato de escrita.  

 O narrador já havia antevisto essa tarefa que tem por objetivo a indeterminação 

de sua própria resolução: “Eu tive pouco a pouco o pressentimento: aqui, em relação a 

este lugar, eu estava encarregado de uma responsabilidade da qual eu não podia me 

desviar”48. A tarefa do personagem parte, também, do envolvimento necessário com 

aquilo que escreve, tendo que se aprofundar na relação com o companheiro, com a sua 

escrita. Desse modo, não se mantendo afastado, mas perto demais para que haja o 

prazer, para que haja a produtividade textual: “O prazer do texto é esse momento em 

que meu corpo vai seguir suas próprias ideias — pois meu corpo não tem as mesmas 

ideias que eu.” (BARTHES, 2006, p. 24). Sem o prazer não há escrita; sem o esforço do 

toque entre escritor e escrita não há literatura, é preciso que se toquem, que se extenuem 

as forças, é preciso ceder: “se nós estamos ligados, nós o estamos por escritos.”49. Do 

envolvimento apaixonado e arriscado com a escrita, o personagem-escritor reflete sobre 

a consequência do estar a escrever: “Tudo isso, todos esses acontecimentos, tão difíceis 

de dominar [...] todas essas dificuldades, essas exigências [...] essa situação, tão insólita, 

mas que se tornou para mim tão familiar que eu quase não posso mais me recusar a 

compreendê-la [...]”50. Como resultado, temos o contínuo jogo do erro, do desvio, o que 

antes era estranho passa a ser familiar. A escrita começa a tomá-lo para si.  

O narrador, ao ser atraído para o espaço do erro literário, veleja pelas palavras 

com o desejo de nelas ancorar, mesmo não sabendo em qual lugar jogar a sua âncora. 

Nesse momento, o que lhe interessa é a entrega ao jogo das palavras literárias:   

Eu podia me lembrar, como uma navegação embriagante, o 
movimento que me tinha mais de uma vez empurrado em direção a 
um fim, em direção a uma terra que eu não conhecia e que eu não 
procurava atingir, e de que não existisse em definitivo nem terra nem 
fim, eu não me lastimava, pois, enquanto isso e por esse movimento 

                                                           
47 “Une tâche, mais insaisissable, une exigence, mais vide, mais funeste et dévastatrice, et cependant une 
tâche, une responsabilité, un devoir.” (BLANCHOT, 1953, p. 57) 
48 “J’en eus peu à peu le pressentiment: ici, par rapport à ce lieu, j’étais chargé d’une responsabilité dont 
je ne pouvais me détourner” (BLANCHOT, 1953, p. 56) 
49 “si nous sommes liés, nous le sommes par des écrits.” (BLANCHOT, 1953, p. 119) 
50 “Tout cela, tous ces événements, si difficiles à ressaisir [...] toutes ces difficultés, ces exigences [...] 
cette situation, si insolite, mais qui m’est devenue si familière que je ne puis presque plus me refuser à la 
comprendre [...]” (BLANCHOT, 1953, p. 13-4) 
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mesmo, eu tinha perdido a lembrança da terra, eu a tinha perdido, mas 
eu tinha também ganhado a possibilidade de ir ao acaso, embora, 
justamente, entregue ao acaso, me fosse preciso renunciar à esperança 
de alguma vez me deter. 51 
 

 A metáfora da navegação, descrita pelo personagem-narrador para descrever a 

sua travessia pela literatura, lembra, guardada as devidas proporções, a travessia de 

Ulisses pelas Sereias, a qual Blanchot interpreta como a metáfora do escritor que não se 

deixa afundar nas águas turvas da literatura. Segundo Blanchot, no texto “O encontro do 

imaginário”, presente n’O livro por vir, o canto das Sereias, o canto inumano, seria a 

essência da literatura. Um canto em que o inesperado nos aguardaria. Canto que seduz 

por sua beleza, e não por sua força autoritária. Canto da desrazão que exige a entrega 

imediata. Quando o escritor entra no mundo da arte e se comunica com esse território, 

não há, por assim dizer, uma racionalização e uma objetividade nesse percurso, e sim a 

perdição, o encontrar-se com o inacessível, com as possibilidades que a arte pode 

oferecer: “o canto do abismo que, uma vez ouvido, abriria em cada fala uma voragem e 

convidava fortemente a nela desaparecer.” (BLANCHOT, 2005, p. 4). Do 

desaparecimento, fala o narrador de Celui qui ne m’accompagnait pas, quando diz que 

ganhou a possibilidade de ir ao acaso em sua trajetória. Já Ulisses, quando se prende ao 

mastro, ordenando que os seus marinheiros não o desamarrem, ele, interpreta Blanchot, 

não está sendo um herói, mas, antes de tudo, um covarde que não aceita se entregar 

completamente às belas criaturas. O grande cidadão grego se apresenta como um 

pseudo-herói que age pela astúcia, pelo comedimento e pela razão para (não) ouvir o 

canto. Dessa humilhação não sofre o narrador blanchotiano, pois ele se doará 

completamente ao canto. No texto “O encontro do imaginário”, Ulisses seria o 

representante dos não-escritores, aqueles que agem com a razão, e não com a desrazão, 

própria do texto literário. 

 O grande herói Ulisses não ouviu o canto em sua beleza extraordinária, pois 

estava num estado de transe que tal tarefa lhe era impossível. O herói estava extasiado 

com a voz das belas criaturas — voz que ele nunca poderá detalhar de fato a ninguém: 

                                                           
51 “Je pouvais me rappeler, comme une navigation énivrante, ce mouvement qui m’avait à plus d’une 
reprise poussé vers un but, vers une terre que je ne connaissais pas et que je ne cherchais pas à atteindre, 
et qu’il n’y eût en définitive ni terre ni but, je ne m’en plaignais pas, car, entre temps et par ce mouvement 
même, j’avais perdu le souvenir de la terre, je l’avais perdu, mais j’avais aussi gagné la possibilité d’aller 
au hasard, bien que, justement, livré à ce hasard, il me fallût renoncer à l’espoir de m’arrêter jamais.” 
(BLANCHOT, 1953, p. 18) 



48 

 

É verdade, Ulisses as venceu, mas de que maneira? Ulisses, a teimosia 
e a prudência de Ulisses, a perfídia que lhe permitiu gozar do 
espetáculo das Sereias sem correr risco e sem aceitar as 
consequências, aquele gozo covarde, medíocre, tranquilo e comedido, 
como convém a um grego da decadência, que nunca mereceu ser o 
herói da Ilíada, aquela covardia feliz e segura, [...] a atitude de 
Ulisses, a espantosa surdez de quem é surdo porque ouve, bastou para 
comunicar às Sereias um desespero até então reservado aos homens, e 
para fazer delas, por desespero, belas moças reais, uma única vez reais 
e dignas de suas promessas, capazes pois de desaparecer na verdade e 
na profundeza de seu canto. 

(BLANCHOT, 2005, p. 05, grifos meus) 
 

 Em sua travessia surda, Ulisses perde a oportunidade de ouvir um canto que, 

segundo Blanchot, mostraria “as verdadeiras fontes e a verdadeira felicidade do canto” 

(BLANCHOT, 2005, p. 3), levando aqueles que o escutam ao terreno original da música 

e da arte. Todavia, canto ainda imperfeito, canto “ainda por vir”. E por ser imperfeito, 

esse canto leva aqueles que o escutam à sua origem ainda inexistente, mas que somente 

existirá através do canto. No intervalo entre a atração e a repulsa, o navegante naufraga 

profundamente nesse abismo, perdendo-se completamente, fragmentando-se em níveis 

incontornáveis, o que nos lembra a tarefa exigida ao narrador-escritor pela escrita 

literária. Ao se entregarem, os marinheiros esqueciam que as Sereias não prometiam 

nada; e que eles, na entrega sem recompensa, não podiam condená-las, pois as Sereias 

estavam à espera daqueles “homens do risco e do movimento ousado” (BLANCHOT, 

2005, p. 4) para concederem a eles o caminho da origem da música. No entanto, essa 

origem e esse canto ainda estariam por vir. Grandes marinheiros se perderam, ou por 

impaciência, acreditando que o lugar certo era o primeiro que as belas moças 

apresentavam; ou por imprudência, pois, encantados com as belas Sereias, os 

marinheiros caíram em seus enlevos e esqueceram que já podiam ter passado do 

verdadeiro ponto. De um modo significativo, esse canto inaugural fez com que eles se 

tornassem espectros errantes em busca de uma terra ilusoriamente prometida, ilusão que 

se assemelha à relação entre literatura e escritor. 

 O canto das Sereias é o momento auge em que aqueles que o escutam devem se 

deixar seduzir pela música das profundezas desconhecidas. O escritor blanchotiano é 

aquele que escuta o canto sem tapar os ouvidos, doando-se por completo à maravilha 

desse abismo, a esse objetivo que nunca será alcançado. Compartilhando do canto 

sedutor das Sereias, a literatura exige o risco, o desespero, o afundamento, a audição do 

canto inaugural, riscos pelos quais não passou o pseudo-herói grego, ouvindo, não 
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ouvindo as belas criaturas. Ele acreditou que as ludibriara; na verdade, o ludibriado foi 

Ulisses, pois, caso alguém perguntasse sobre a melodia do canto, o herói não poderia 

precisar, nem descrever, muito menos lembrar. Nesse instante constrangedor, Ulisses se 

apaga enquanto herói. Da passagem do “herói” pelas Sereias somente um fato não 

poderia ser esquecido, a sua atuação cômica diante de seus marinheiros: 

[...] já que os outros [os marinheiros] não tiveram direito à felicidade 
da elite, mas somente ao prazer de ver seu chefe se contorcer de modo 
ridículo, com caretas de êxtase no vazio, direito também de dominar 
seu patrão (nisso consiste, sem dúvida, a lição que ouviam, o 
verdadeiro canto das Sereias para eles) [...]   

(BLANCHOT, 2005, p. 05) 
 

 Uma segunda interpretação do episódio de Ulisses nos oferece Kafka, no conto 

“O silêncio das sereias”, do livro Barrativas do Espólio, em que é narrada, 

ironicamente, a passagem de Ulisses pelas Sereias, ou melhor, pela mudez das Sereias:  

E de fato, quando Ulisses chegou, as poderosas cantoras não 
cantaram, seja porque julgavam que só o silêncio poderia ainda 
conseguir alguma coisa desse adversário, seja porque o ar de 
felicidade no rosto de Ulisses – que não pensava em outra coisa a não 
ser em cera e corrente – as fez esquecer de todo e qualquer canto. 

                                            (KAFKA, 2002, p. 105) 
 

 O canto das Sereias leva o escritor ao imaginário, logo, à perdição. Se a narrativa 

chega à ilha de Capreia é por mero acaso, sem intenção alguma. Na literatura, a “palavra 

de ordem é, portanto: silêncio, discrição, esquecimento” (BLANCHOT, 2005, p. 7). A 

narrativa, como afirma o escritor, possui uma lei secreta, ela é o próprio relato que 

narra, o próprio acesso a esse relato, a própria desventura desse relato e a própria 

combustão desse relato. Contudo, antes de aceitar o mergulho por completo nesse relato, 

o narrador de Celui qui ne m’accompagnait pas, por algumas vezes, desejava a 

segurança do mundo real: “Eu não podia esperar gastar sua paciência. Eu podia gastar a 

minha, podia errar de lugar em lugar, de janela em janela, para tomar apoio no 

exterior”52. O desejo pelo exterior, pelo mundo, tem uma relação bastante estreita com o 

medo que o personagem possuía das palavras, uma vez que, sem segurança, sem base, 

sem verdade, as palavras não conseguiriam mantê-lo numa esfera de proteção — 

sentimento que é provocado pelas palavras no mundo real: a segurança do diálogo e a 

objetividade necessária para a organicidade do mundo. 

                                                           
52 “Je ne pouvais espérer user sa patience. Je  pouvais user la mienne, je pouvais errer de place en place, 
de fenêtre en fenêtre, pour prendre appui sur le dehors” (BLANCHOT, 1953, p. 24, grifos meus) 
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 O narrador, por vezes, empreitava uma saída do mundo literário, uma reação 

típica daquele que se encontrava exausto do jogo, das exigências do jogar. O exterior 

que ele desejava como salvação, como guarida, era o mesmo exterior que o afastava, 

que não o reconhecia como um dos seus partidários: “O resultado, é que o mundo 

faltava, mas que a distância permanecia”53. O mundo da objetividade o deixava de lado, 

mundo com o qual ele não usufruía de nenhuma afinidade. Esse mesmo mundo, por um 

lado, foi o motivador para que o personagem enveredasse para o território da escrita, 

como se a escrita, semelhante ao que ocorrera a Kafka, fosse um modo de salvação, de 

liberdade: “a esperança de não sucumbir ou, mais exatamente, de soçobrar mais 

depressa do que ele próprio e, assim, recuperar-se no último momento.” (BLANCHOT, 

1987, p. 57). Do anseio pelo exterior, pouco a pouco, com a ajuda do companheiro, ele 

se afastava em favor do espaço das possibilidades literárias. O personagem, a partir de 

então, passa continuamente a ter a literatura como vida, como existência: “Onde ele se 

sente destruído até ao fundo nasce a profundidade que substitui a destruição pela 

possibilidade da criação suprema.” (BLANCHOT, 1987, p. 57). Nesse contínuo, o 

companheiro o auxiliava no seu rompimento com o mundo: “O fato de que ele me 

tivesse levado a romper com tudo, como a partir da promessa de que então nós teríamos 

o campo livre, representava bem o gênero de ilusão do qual eu não podia torná-lo 

responsável, mas a mim somente.”54. Quando o narrador fala de ilusão, ele fala da ilusão 

provocada pelo espaço literário, o canto da promessa do nada prometido, da fascinação. 

Ao naufragar na literatura, o personagem não pode culpar ninguém, pois a aposta foi 

dada por ele, somente por ele. 

 

E o jogo se repete, repetindo-se 

 

 Na incerteza entre permanecer no mundo da razão e naufragar no mundo da 

dispersão — “não se pode realmente desaparecer quando é preciso morrer em dois 

mundos separados”55 —, a narrativa associa o mundo exterior à necessidade da luz do 

                                                           
53 “Le résultat, c’est que le monde manquait, mais que la distance demeurait” (BLANCHOT, 1953, p. 25) 
54 “Le fait qu’il m’eût amené à rompre avec tout, comme sur la promesse qu’alors nous aurions le champ 
libre, représentait bien le genre d’illusion dont je ne pouvais le rendre responsable, mais moi seul.” 
(BLANCHOT, 1953, p. 24-5) 
55 “l’on ne peut pas réellement disparaître quand il faut mourir dans deux mondes séparés.” 
(BLANCHOT, 1953, p. 41) 
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dia e ao interior, o espaço da perdição literária, à noite. O dia se refere à segurança, à 

claridade das aparências, à ordem, ao que pode ser mantido sob a luz da justiça e das 

leis: “Foi essa luz que me manteve firmemente perto da parede, me proibindo de me 

distanciar, como se, depois dela, todo o perigo, que tinha também a força de um desejo 

ruinoso, estivesse situado em alguma parte, mais ao centro do cômodo.”56. No discurso 

do narrador, o lado da noite é o lado do desejo, é onde está o perigo, onde se encontram 

as palavras noturnas, prontas para seduzirem-no, levá-lo, como Sereias, para o oceano 

mais profundo, de onde somente se pode sair se afundando cada vez mais. É na noite 

que a narrativa de Celui qui ne m’accompagnait pas acontece: “‘Essa noite foi 

infinita’”57. É através do medo causado pela exuberância da noite que o texto se 

desenvolve, pois a noite é o estágio do dia em que tudo se perde, em que a escrita se 

apresenta em toda a sua potencialidade, onde o canto dionisíaco é ressoado, 

embriagando a todos e, sobretudo, a navegação do personagem pela literatura. Com a 

noite, o sentido de realidade do personagem se esvai, perdendo a cor ostentada pela luz 

do dia para se deixar enegrecer pelo não-sentido provocado pelo ambiente noturno: 

“Entre todas as impressões que me atingiram, acredito que a mais forte era esta: é que 

nunca a evidência da realidade tinha sido tão premente quanto nesse deslizamento em 

direção ao desaparecimento”58.  

Em Le pas au-delà, Blanchot diz que o ele não ocorre nos atos cotidianos e nem 

mesmo nas palavras dadas no decorrer do dia. O ele atravessa a noite, habita a 

neutralidade da noite:   

Eu tentarei em vão imaginá-lo, aquele que eu não era e que, sem o 
querer, começava a escrever, escrevendo (e então o sabendo) de tal 
maneira que por ali o puro produto de nada fazer se introduzia no 
mundo e em seu mundo. Isso se passava ‘à noite’. De dia, existiam os 
atos do dia, as palavras cotidianas, a escrita cotidiana, afirmações, 
valores, hábitos, nada que contasse e no entanto alguma coisa que era 
preciso confusamente nomear como a vida. A certeza de que 
escrevendo ele colocava precisamente entre parênteses essa certeza, 
compreendendo a certeza dele mesmo como sujeito de escrever, o 
conduziu lentamente, no entanto logo, a um espaço vazio no qual o 

                                                           
56 “C’est ce jour qui me maintint fermement près du mur, m’interdit de m’en écarter, comme si, d’après 
lui, tout le danger, qui avait aussi la force d’un désir ruineux, se fût trouvé situé quelque part, plus au 
centre de la pièce.” (BLANCHOT, 1953, p. 37)  
57 “‘Cette nuit a été infinie’” (BLANCHOT, 1953, p. 51) 
58 “Parmi toutes les impressions qui m’atteignirent, je crois que la plus forte était celle-ci: c’est que jamais 
l’évidence de réalité n’avait été aussi pressante que dans ce glissement vers la disparition” (BLANCHOT, 
1953, p. 65)    
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vazio (o zero riscado, heráldico) não impedia de modo algum as voltas 
e os desvios de um percurso muito longo.59 
 

 É no espaço noturno que o companheiro pedirá ao narrador a descrição precisa 

do local onde se encontram no momento da escrita. Esse pedido se transforma em uma 

segunda produção textual associada à primeira produção textual que o narrador já vinha 

cumprindo. Nessa descrição, o personagem entra cada vez mais no espaço ficcional de 

sua escrita. Escrita que se condensa cada vez mais ao aproximar os dois amigos. 

Amigos que compartilhavam um mesmo corpo, seja de escrita, seja de um ser de escrita: 

“‘[...] Você quer dizer que nós estamos ligados?’ Ele pareceu pronto a estudar a questão, 

mas o exame resultou rapidamente nessas palavras: ‘Claro, você bem o sabe!’ que ele 

me endereçou com um tom que me remetia a mim mesmo.”60. Eles estavam vinculados 

pela escrita partilhada, uma escrita que se agravava continuamente devido ao 

aglomerado de textos dentro de outros textos, dentro de outros textos, semelhante às 

bonecas russas. Celui qui ne m’accompagnait pas é uma narrativa que se nutre 

autofagicamente de si mesma num processo ininterrupto, em que se destaca, agora, o 

texto descritivo sobre a casa, a pedido do companheiro, que assim se inicia: “Eu tive de 

permanecer muito tempo no mesmo lugar (eu estava em pé embaixo da escada, mas eu 

me sentei provavelmente um pouco mais tarde sobre um dos degraus).”61 

A singularidade dessa narrativa descritiva se encontra na questão do tempo. Essa 

questão será um tema bastante relevante para o personagem na sua compreensão de ser 

de escrita, como também será interessante como material de discussão sobre o que seria 

literatura para a própria escrita em questão. Um dos primeiros pontos de destaque é a 

questão do tempo maleável, um tempo liberto das categorias temporais, sem a 

dependência de uma rotina que o enclausurasse num começo, meio e fim. Esse tempo se 
                                                           
59 “J’essaierai en vain de me le représenter, celui que je n’étais pas et qui, sans le vouloir, commençait 
d’écrire, écrivant (et alors le sachant) de telle manière que par là le pur produit de ne rien faire 
s’introduisait dans le monde et dans son monde. Cela se passait ‘la nuit’. Le jour, il y avait les actes du 
jour, les paroles quotidiennes, l’écriture quotidienne, des affirmations, des valeurs, des habitudes, rien qui 
comptât et pourtant quelque chose qu’il fallait confusément nommer la vie. La certitude qu’en écrivant il 
mettait précisément entre parenthèses cette certitude, y compris la certitude de lui-même comme sujet 
d’écrire, le conduisit lentement, cependant aussitôt, dans un espace vide dont le vide (le zéro barré, 
héraldique) n’empêchait nullement les tours et les détours d’un cheminement très long”. (BLANCHOT, 
1973, p. 09)    
60 “‘[...] Vous voulez dire que nous sommes liés?’ Il sembla prêt à étudier la question, mais l’examen 
aboutit promptement à ces mots: ‘Eh bien, vous le savez bien!’ qu’il m’adressa sur un ton qui me 
renvoyait à moi-même.” (BLANCHOT, 1953, p. 27) 
61 “Je dus rester assez longtemps à la même place (j’étais debout en bas de l’escalier, mais je m’assis sans 
doute un peu plus tard sur l’une des marches).” (BLANCHOT, 1953, p. 32) 
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revela como um tempo próprio da narrativa, como assegura Blanchot, no texto “A 

experiência de Proust”, d’O livro por vir: “É o próprio tempo da narrativa, o tempo que 

não está fora do tempo, mas que se experimenta como um exterior, sob a forma de um 

espaço, esse espaço imaginário onde a arte encontra e dispõe seus recursos.” 

(BLANCHOT, 2005, p. 17). Um tempo que age de acordo com a necessidade da escrita 

literária, movimentando e coadunando as várias formas de tempo num ritmo, por vezes, 

angustiante de sobreposição de espaços, de imagens e de deslocamentos abruptos, como 

se exemplifica neste trecho da narrativa em análise: “Eu tinha sustentado tantas lutas, 

tinha estado tão longe, e tão longe, onde era? Ali, perto de uma mesa [...] a um certo 

momento, eu me encontrei na sala, e mais além da mesa”62. 

Com a flexibilidade absurda do tempo, os cômodos da casa parecem apenas um 

só cômodo e, no mesmo instante, parecem ter resguardado as características que fazem 

deles quarto, cozinha ou sala; entretanto, o que é bastante atordoador são as imagens 

descritas pelo narrador. À noite, os cômodos aparecem como imagens distendidas, 

fraturadas, sempre em porvir, sempre à beira de uma totalidade que se perde. O 

personagem, em sua descrição, adquire a característica de uma marionete, sendo 

arrastado, empurrado, deixado de lado, preso ao muro, jogado à cozinha com fome e 

sede: “Esse pensamento me arrastou fora do cômodo por um movimento do qual tive 

somente consciência quando me encontrei num lugar mais escuro.”63. Assim, a 

maleabilidade do tempo comprova a primazia da ficção em relação ao ser que a origina, 

como é o caso do narrador-escritor, fazendo dele um personagem que desconhece o 

local onde lhe foi imputado viver, análogo aos personagens kafkianos. A narrativa de 

Celui qui ne m’accompagnait pas não se faz no presente da enunciação, mas se repete, 

repetindo-se ad infinitum: “Eu imaginava que isso estava ligado ao tempo. Afinal de 

contas, nós falávamos, mas talvez tudo tivesse sido dito e o que eu dizia ainda era 

incapaz de consumir o tempo, incapaz também de detê-lo, de fixá-lo.”64 

As ações cotidianas, caso as pesemos cuidadosamente, não se formulam no 

presente, no tempo presente, no presente da enunciação. Elas, ao contrário, já se 

                                                           
62 “J’avais soutenu tant de luttes, j’avais été si loin, et si loin, où était-ce? Là, près d’une table. [...] à un 
certain moment, je me retrouvai dans la salle, et au delà de la table” (BLANCHOT, 1953, p. 35) 
63 “Cette pensée m’entraîna hors de la pièce par un mouvement dont j’eus seulement conscience quand je 
me retrouvai dans un endroit plus sombre.” (BLANCHOT, 1953, p. 46) 
64 “J’imaginais que cela avait trait au temps. En fin de compte, nous parlions, mais peut-être tout avait-il 
été dit et ce que je disais encore était incapable de consumer du temps, incapable aussi de l’arrêter, de le 
fixer.” (BLANCHOT, 1953, p. 29) 
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encontram formuladas ou ainda em devir; porém, o futuro que se configura já mantém 

com o presente uma relação de passado, pois o que virá já passou. A fala uma vez dita 

não poderá ser novamente dita no presente, mas sempre em relação com o passado que a 

originou ou com o futuro que a promoverá. O presente somente existe, como pensa 

Blanchot em Le pas au-delà, como instância do passado, daquilo que retorna, que, por 

sua vez, é o futuro do que se aproxima. Ambos vazios, esvaziados de presença, de 

acordos, de limites: “Saiba somente — injunção que não se apresenta — que a lei do 

retorno, valendo para todo o passado e para todo o futuro, não lhe permitirá nunca, salvo 

por um mal-entendido, lhe deixar um lugar num presente possível, nem de deixar 

nenhuma presença vir até você.”65. E o presente que pensamos dominar não nos é dado 

a conhecer, assim como as ações não são projetadas quando executadas, elas apenas se 

repetem. O narrador comenta várias vezes essa sensação de repetição na descrição do 

local: “como se tudo isso tivesse já tido lugar, e novamente, novamente.”66 e “Essa 

fórmula, espécie de parênteses onde o tempo circulava”67.  

Há um certo temor quando nos conscientizamos sobre o não-presente de nossas 

ações, que pensamos ser constituídas de atos imediatos provindos de um presente quase 

palpável. Nós, a cada minuto, estamos repetindo uma ação já ocorrida — e a rotina, em 

sua repetição, nos dá mostras disso. Enquanto escrevo, as ações passadas e futuras se 

misturam numa circularidade em que essas duas instâncias temporais não se misturam 

de fato, pois cada uma trabalha na sua temporalidade particular; todavia, a unidade de 

cada uma somente pode ser vista na conjunção de suas potencialidades, uma se 

afirmando na outra, embora ambas sejam independentes. Deve-se à repetição da 

temporalidade, que, se ponderarmos bem, acaba por se autodenominar atemporal, o 

reconhecimento do lugar onde o narrador se encontra errando. A sua narrativa se repete, 

é fruto de uma repetição já elaborada por palavras já ditas, por ideias já formuladas, mas 

que, ao se repetir, é sempre uma nova repetição do que antes já se dissera, como uma 

repetição sempre inaugural: “Isso me parecia explicar por que eu podia agora ir e vir 

nesse cômodo, fazendo as coisas que se fazem habitualmente”68.  

                                                           
65 “Sache seulement — injonction qui ne se présente pas — que la loi du retour, valant pour tout le passé 
et pour tout l’avenir, ne te permettra jamais, sauf par un malentendu, de te laisser une place dans un 
présent possible, ni de laisser nulle présence venir jusqu’à toi.” (BLANCHOT, 1973, p. 20-1) 
66 “comme si tout cela avait déjà eu lieu, et à nouveau, à nouveau.” (BLANCHOT, 1953, p. 37) 
67 “Cette formule, sorte de parenthèses où le temps circulait” (BLANCHOT, 1953, p. 39)  
68 “Cela me semblait expliquer pourquoi je pouvais maintenant aller et venir dans cette pièce, faisant les 
choses qu’on fait habituellement” (BLANCHOT, 1953, p. 48) 
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Nesse momento, a consciência literária é adquirida pelo personagem através do 

segundo texto que está escrevendo, produzindo-o sem a presença constante do seu 

companheiro: “Eu somente pude me voltar em direção a meu companheiro, aquele que 

não me acompanhava”69. A noção de que o companheiro o tinha deixado sozinho denota 

o afastamento progressivo do amigo e, também, a imersão do narrador nas águas turvas 

da literatura. A atemporalidade repetitiva que observo na narrativa Celui qui ne 

m’accompagnait pas confirma o que Blanchot comenta, em seus ensaios críticos, sobre 

a ausência do tempo normativo no vazio do espaço literário — característica importante 

que complementa as noções de silêncio, noite, pluralidade e ambiguidade utilizadas pelo 

escritor para expor a sua ideia de literatura: 

A escritura, a exigência de escrever não luta contra a presença em 
favor da ausência, nem por ela pretendendo preservá-la ou comunicá-
la. Escrever não se cumpre no presente, nem apresenta, nem se 
apresenta [...] Escrever, nesse sentido, é sempre primeiro reescrever, e 
reescrever não remete a nenhuma escritura prévia, não mais do que a 
uma anterioridade de palavra ou de presença ou de significação. 
Reescrever, desdobramento que sempre precede a unidade ou a 
suspende demarcando-a: reescrever se mantém à distância de toda 
iniciativa produtora e não pretende produzir nada, nem mesmo o 
passado ou o futuro ou o presente da escritura. Reescrever repetindo o 
que não tem lugar, não terá lugar, não teve lugar, se inscreve num 
sistema não unificado de relações que se cruzam sem que nenhum 
ponto de cruzamento afirme a sua coincidência, se inscrevendo assim 
sob a exigência do retorno pela qual nós somos arrancados aos modos 
da temporalidade que são sempre medidos por uma unidade de 
presença.70 
 

Primeiro, estar no presente demandaria uma noção de presente que se origina de 

uma série de regularidades, que, no mundo real, se apresentam bastantes falhas. Caso 

quiséssemos um presente, seria necessário que um Eu se apresentasse como aquele que 

englobasse os requisitos básicos para que a sua fala não se perdesse em um passado e 

                                                           
69 “Je ne pus que me tourner vers mon compagnon, celui qui ne m’accompagnait pas” (BLANCHOT, 
1953, p. 57) 
70 “L’écriture, l’exigence d’écrire ne lutte pas contre la présence en faveur de l’absence, ni pour elle en 
prétendant la préserver ou la communiquer. Écrire ne s’accomplit pas au présent, ni ne présente, ni ne se 
présente [...] Écrire, en ce sens, c’est toujours d’abord récrire, et récrire ne renvoie à aucune écriture 
préalable, pas plus qu’à une antériorité de parole ou de présence ou de signification. Récrire, 
dédoublement qui toujours précède l’unité ou la suspend en la démarquant: récrire se tient à l’écart de 
toute initiative productrice et ne prétent rien produire, pas même le passé ou l’avenir ou le présent 
d’écriture. Récrire en répétant ce qui n’a pas lieu, n’aura pas lieu, n’a pas eu lieu, s’inscrit dans un 
système non unifié de relations qui se croisent sans qu’aucun point de croisement en affirme la 
coïncidence, s’inscrivant ainsi sous l’exigence du retour par laquelle nous sommes arrachés aux modes de 
la temporalité qui sont toujours mesurés par une unité de présence.” (BLANCHOT, 1973, p. 48-9) 
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nem que se desviasse para um futuro. Esse Eu, que parece existir, não existe de fato, é 

apenas um ilusão. O Eu é o reforço de uma singularidade totalmente expatriada, que não 

se afirma como uma força capaz de se autonomear Eu, pois as palavras que o nomeiam 

e que formam o discurso desse ser são fáceis de serem questionadas, haja vista a 

possibilidade do desastre sempre iminente e presente na estrutura das palavras. Para a 

existência do presente, seria necessária a verdade do presente, a sua certeza, a categoria 

que retificaria o seu espaço no tempo. Seriam precisos nomes, conceitos, regras, morais, 

que se apresentassem como tais, mas esses elementos, também, são fáceis de serem 

contestados. 

 Seguindo esse raciocínio, a literatura escapa das categorias que são justificadas 

como modo de ser do presente ou de afirmá-lo enquanto tal. Como diz Georges Poulet, 

em seu ensaio “Maurice Blanchot, critique et romancier”, na Revue Critique – Maurice 

Blanchot, n. 229, a literatura é uma atividade póstuma: “A literatura é a atividade por 

assim dizer póstuma, que se dá por tarefa conferir um sentido ao que cessou de existir; 

ou, o que, nesse caso, dá no mesmo, fazer cessar de existir aquilo a que ela pretende 

conferir um sentido.” (POULET, 1966, p. 487). O que cessou de existir (passado) é o 

que será retomado mais a frente (retorno do mesmo), mas que cessará de existir logo no 

momento em que retornará. A literatura é atemporal quando é exigida dela a 

temporalidade; e como ela escapa ao tempo, ela não pode ser vinculada a um escritor 

que, contrariamente a sua posição, está preso a uma categoria de tempo que se quer 

presente, mesmo não o sendo. Desse modo, o escritor, como fica claro na imersão do 

narrador em seu segundo texto, somente pode chegar à literatura através de um outro 

tempo, o tempo próprio da literatura, que o acolherá no mesmo instante em que o 

rejeitará. Lembro que a noção de presente está associada à noção de ordem estabelecida 

no mundo em que vivemos. Com o calendário, o homem pode se afeiçoar a uma noção 

ilusória de presente, administrando as suas funções no mundo e o arregimentando para a 

civilização futura. São funções, regras e leis das quais a literatura se desvia, se 

desviando de qualquer elemento que a rotule, que a normatize, pois ela partilha da 

ambiguidade, consequentemente, da atemporalidade: “A escritura aliena, sob esse ponto 



57 

 

de vista, a presença (e se aliena). Instrumento e, como tal, mau instrumento; servindo 

para comunicar, mesmo se ela comunica imperfeitamente.”71.  

 Na narrativa Celui qui ne m’accompagnait pas, onde o fascínio da ausência de 

tempo se faz manifesta, o não-presente se materializa e nisso adquirimos uma maior 

visão do que seria a atemporalidade nesse discurso. Esse momento ocorre quando o 

narrador diz compartilhar com outros seres a sua escrita. Na verdade, esses seres são os 

antigos e futuros narradores que, juntamente com o narrador atual, compartilham e 

compartilharão desse mesmo texto, texto que, tanto no passado quanto no futuro, traz 

um traço de novidade no que se repete, confirmando que não há um discurso primeiro, 

mas um encadeamento de falas, pensamentos e ações que se repetem: “ali perto dessa 

mesa, cuja superfície eu via girar, ela também, com a leveza de um movimento vazio, e 

aquele que se encontrava ali, talvez ele estivesse escrevendo, e eu mesmo me apoiava 

sobre ele, sobre mim outra pessoa, sobre esse alguém alguém: na outra ponta da 

corrente, era ainda essa sala e essa mesa”72.  

Ao se saber muitos, ao se sobrecarregar da exigência de seus muitos eles, o texto 

do narrador avança na imagem de si mesmo, como se o próprio texto se fizesse reclamar 

a sua imagem no texto de um terceiro narrador cuja similaridade e aparência se 

constituem a partir de um só narrador. Há, por assim dizer, um afundamento 

progressivo de imagens, um texto incorporando o outro texto e retificando o anterior, 

semelhante a uma corrente, para usar o termo do personagem, em que a repetição de 

uma cena é transmutada em uma nova cena, embora essa nova constituição seja a 

mesma daquela que a originou. É importante salientar que no processo de 

reconhecimento de seu texto, o narrador percebe que nele existe alguém, ou melhor, que 

nele outras imagens de outros personagens surgem à sua revelia, o que denota o caráter 

repetitivo de seu discurso e a perda de sua autoria: “eu vi que mais além estava 

alguém”73 e “eu vi que mais além estava alguém”74. Em uma determinada cena, 

semelhante a Narciso embevecido por sua imagem, o narrador dialoga com o outro, 
                                                           
71 “L’écriture aliène, sous ce point de vue, la présence (et s’aliène). Instrument et, comme tel, mauvais 
instrument; servant à communiquer, même si elle communique imparfaitement.” (BLANCHOT, 1973, p. 
48) 
72 “là près de cette table, dont je voyais la surface tourner, elle aussi, avec la légèreté d’un mouvement 
vide, et celui qui se trouvait là, peut-être était-il en train d’écrire, et moi-même je m’appuyais sur lui, sur 
moi quelqu’un d’autre, sur celui-ci quelqu’un: à l’autre bout de la chaîne, c’était encore cette salle et cette 
table.” (BLANCHOT, 1953, p. 78)  
73 “je vis qu’au delà se tenait quelqu’un” (BLANCHOT, 1953, p. 33) 
74 “je vis qu’au delà se tenait quelqu’un” (BLANCHOT, 1953, p. 36)  
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personificação de si mesmo em um terceiro plano, tratando-o como uma terceira pessoa: 

“Quanto a calma, eu não podia me enganar: era como um lugar reservado num lugar, 

que todavia não se situava aqui [...] daquele que tinha ‘desaparecido’, eu tinha o direito 

de falar na terceira pessoa, era no entanto eu mesmo, que estava aqui e permanecia.”75 

 No trecho acima, o personagem-escritor toma consciência da exigência do jogo 

literário, da perda iminente, da multiplicidade de si, do texto que se repete e da 

ambiguidade da estrutura que o engloba. Todo esse processo que acompanhamos 

culmina na ideia de dissimulação obtida pelo personagem a partir de sua consciência, 

titubeante, do espaço literário. Sobre a dissimulação, o personagem escreve: “Nesse 

espaço, talvez porque eu tentasse reter ainda minha parte — e é por isso que eu ainda 

aguentava, por minha parte, eu ainda aguentava — é que eu vivia numa constante 

dissimulação, sem saber de onde ela se originava.”76. O personagem tem consciência da 

dissimulação, mas ainda teima em não reconhecer no que escreve a fonte dessa 

dissimulação, por mais que ele saiba da repetição do passado-futuro, por mais que ele 

veja a si mesmo enquanto terceira pessoa e por mais que o ambiente mude a todo 

instante. E a dissimulação, que pode ser vista como a ambiguidade do texto, traz 

consigo questões interessantes. Destaco três delas.  

Primeiro, temos que reconhecer em Blanchot a primazia na construção de seus 

personagens para que possamos perceber, na passagem em que é revelado o segredo do 

companheiro, o sentimento de perda daquele que era o acompanhante e o sentimento de 

perda do narrador. Ambos perdem nesse exato instante um ao outro para que o narrador 

possa pertencer definitivamente ao território literário, ocupando o lugar do 

companheiro/ele mesmo. Na perda do outro, há a falta e a desolação: “eu tinha sede, 

essa sede me direcionou para trás. ‘Dê-me um copo de água’, eu disse em voz baixa. 

Essas palavras, eu mal as ouvi. No entanto, ele respondeu distintamente: ‘Eu não posso 

                                                           
75 “Sur ce calme, je ne pouvais me tromper: c’était comme un lieu réservé dans un lieu, qui toutefois ne se 
situait pas ici [...] de celui qui avait ‘disparu’, j’avais le droit de parler à la troisième personne, c’était 
cependant moi-même, qui étais ici et demeurais.” (BLANCHOT, 1953, p. 49) 
76 “Dans cet espace, c’est peut-être parce que j’essayais de retenir encore ma part — et c’est pourquoi je 
n’étais pas à bout, pour ma part, je ne l’étais pas — que je vivais dans une constante dissimulation, sans 
savoir d’où elle prenait sa source.” (BLANCHOT, 1953, p. 92) 
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dá-lo a você. Você sabe, eu não posso fazer nada.’”77. A dissimulação trouxe para a 

narrativa a verdadeira face do companheiro, a face do próprio narrador.  

Em outro ponto, a dissimulação nos apresenta, ainda na voz do companheiro, o 

elemento ficcional no texto do personagem-narrador e, também, apresenta a 

metalinguagem do ato discursivo em seu texto, como uma escrita dentro de outra 

escrita: “‘Você está escrevendo, você está escrevendo nesse momento?’”78. Após a 

consciência da dissimulação, é recorrente a pergunta lançada ao narrador sobre o que 

escreve e se está escrevendo. Essa pergunta reforça, por outro lado, o caráter incessante 

do ato de escrita, como se a todo instante o narrador tivesse que escrever ou que 

precisasse escrever; no mais, a pergunta do companheiro se configura como o 

derradeiro auxílio à escrita do personagem-escritor, uma vez que ele está a um passo de 

entrar no território literário, embora ele já se encontrasse desde o primeiro momento de 

sua narrativa nesse território. Em uma das questões dirigidas ao narrador sobre o ato de 

escrita, ele responde: “‘Eu acredito que é isso, escrever’”79. E o “isso” é o texto que ele 

estava elaborando desde o início de sua narrativa. 

Em terceiro lugar, o ato dissimulador do discurso literário de Celui qui ne 

m’accompagnait pas, na contracorrente de sua característica, que seria disfarçar, 

ocultar, se destaca como o elemento narrativo que esclarece alguns fatos que estavam 

obscuros na narrativa e, principalmente, tem um papel fundamental na existência do 

narrador, pois é a partir da consciência da dissimulação que o personagem decide, bem 

antes de afirmá-la, permanecer do lado da literatura, do lado da ficção: “‘Eu continuarei 

a ir desse lado, nunca de outro.’/ ‘Desse lado’ designava, sem dúvida, para mim, aquele 

onde ele se encontrava, o interminável, ali onde os instantes me levavam a um tal ponto 

de incerteza e de esterilidade que se apagava o que os tinha precedido, que eles mesmos 

se apagavam.”80. Ao escolher o lado literário, o narrador se lança ao seu texto como o 

fez Orfeu ao se lançar à visão de Eurídice, mesmo sabendo que iria perdê-la. De acordo 

com Blanchot, em sua leitura do mito de Orfeu, no texto “O olhar de Orfeu”, do livro O 
                                                           
77 “j’avais soif, cette soif me ramena en arrière. ‘Donnez-moi un verre d’eau’, dis-je à voix basse. Ces 
mots, je les entendis à peine.  Cependant, il répondit distinctement: ‘Je ne puis vous le donner. Vous le 
savez, je ne puis rien faire.’” (BLANCHOT, 1953, p. 96, grifos meus) 
78 “‘Ecrivez-vous, écrivez-vous en ce moment?’” (BLANCHOT, 1953, p. 102) 
79 “‘Je crois que c’est cela, écrire’” (BLANCHOT, 1953, p. 107) 
80 “‘Je continuerai d’aller de ce côté, jamais d’un autre.’/ ‘De ce côté’ désignait, sans doute, pour moi, 
celui où il se trouvait, l’interminable, là où les instants me ramenaient à un tel point d’incertitude et de 
stérilité que s’effaçait ce qui les avait précédés, qu’ils s’effaçaient eux-mêmes.” (BLANCHOT, 1953, p. 
78, grifos meus) 
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espaço literário, Eurídice se configura como a arte em geral, que, perdida nos infernos, 

deve permanecer na noite obscura dessa região. Já Orfeu, o artista, o verdadeiro herói 

no moldes blanchotianos, deve ser aquele que se perde com a sua obra, aquele que se 

aventura pelos infernos para permanecer, mesmo desaparecendo, com a sua arte, 

eternamente fascinado por ela:  

A inspiração é o movimento da obra que vai em direção ao seu 
fracasso. Mas o fracasso da obra é primeiro o fracasso de Orfeu. Erro 
inelutável para o escritor que procura ir em direção à essência de sua 
obra, em direção às suas profundezas, em direção aos seus abismos. 
Nesse movimento do desejo, a essência se torna a não-essência, e a 
realidade o irreal.  

(LILTI, 2007, p. 164) 
 
 

O artista deve olhar, deve se voltar para trás. É necessário o risco e a perda 

contida nesse risco. É necessário permanecer no lado obscuro onde se encontra a sua 

amada, a sua amante, mesmo que seja no inferno: “Ele perde Eurídice e perde-se a si 

mesmo, mas esse desejo e Eurídice perdida e Orfeu disperso são necessários ao canto, 

tal como é necessária à obra a prova da ociosidade eterna.” (BLANCHOT, 1987, p. 

173). Em sua escolha pela literatura, o narrador é incorporado pelas palavras noturnas, 

que o levam a uma nova consciência de mundo ficcional: “eu chamo noturnas [as 

palavras], e elas mesmas me parecem profundamente noturnas”81. Em sua entrega, as 

palavras literárias tomam o seu corpo, invadem a sua alma, tornando-o escritor, 

percorrendo as suas veias como se não mais existisse sangue, mas somente elas, 

absolutamente elas. As palavras devastam o seu corpo da mesma forma como 

arquitetam a sua escrita. As palavras se autotatuam em sua pele, desfigurando-o, 

despersonalizando-o, decompondo-o em vários elementos literários, transformando Eu 

em ele:  

[...] elas que, em mim, desejam se inscrever como para me permitir ler 
sobre mim mesmo como sobre meu túmulo a palavra do fim, e é 
verdade que, durante esses momentos noturnos, eu tenho o sentimento 
de poder assim me ler, ler perigosamente, bem mais além de mim, até 
nesse ponto onde eu não estou mais ali, mas alguém está ali.82 
 

                                                           
81 “j’appelle nocturnes, et elles-mêmes me paraissent profondément nocturnes” (BLANCHOT, 1953, p. 
138) 
82 “[...] elles qui, en moi, désirent s’inscrire comme pour me permettre de lire sur moi-même comme sur 
ma tombe le mot de la fin, et il est vrai que, pendant ces moments nocturnes, j’ai le sentiment de pouvoir 
ainsi me lire, lire dangereusement, bien au delà de moi, jusqu’en ce point où je ne suis plus là, mais 
quelqu’un est là.” (BLANCHOT, 1953, p. 138-9, grifos meus)    
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 Agora, como ser literário, o narrador finalmente esquece o dia e se entrega ao 

espaço da noite. Em seu afundamento, o companheiro se ausenta em definitivo e surge, 

como que por acaso — e o acaso é a palavra mestra do jogo literário — o livro: “Eu 

sentia plenamente que o que eu chamava de minha tarefa era admiravelmente simples, 

que ela estava, na verdade, já inteiramente realizada, terminada, ali, diante de mim e que 

eu tinha apenas que me dar conta dela, torná-la aparente a meus olhos.”83. Essa obra, 

como diz o narrador, sempre existiu, antes mesmo dele, já que essa obra não se fez no 

presente, mas numa outra categoria de tempo, em seu próprio tempo, tempo que exigiu 

dele uma entrega absoluta, sedutora, em que a perda era iminente. O narrador nada 

obteve com sua aposta, em verdade, ele obteve apenas o erro. A chance, que o atraíra, se 

dispersou diante de seus próprios olhos quando ele temia a noite, quando ele não mais 

obtinha a luz do dia. No livro de sua autoria, escrever é voltar, voltar e se repetir. Como 

diz Blanchot, escrever é estar a errar: “Voltar seria vir novamente a se ex-centrar, a 

errar. Somente permanece a afirmação nômade.”84  

De sua longa partida, em que acompanhamos grande parte de suas apostas, a 

escrita do narrador continua, não estaciona, mesmo após a feitura de um livro, pois, 

como convém a todos que escrevem, a escrita nunca termina, sempre se está a escrever. 

Aqueles que escrevem não sabem que realmente escrevem literatura e desejam de sua 

escrita algo de literário, não sabendo eles que já estavam escrevendo literatura, que de 

sua escrita já se produzia o texto literário. Nas últimas páginas de Celui qui ne 

m’accompagnait pas, novos diálogos surgem, novas apostas são dadas, novas questões 

são colocadas, tudo num ritmo de algo já experimentado, semelhante ao que a 

madeleine nos faz sentir: “O que eu esqueci? por que tudo não desaparece? por que é 

um outro que entra na esfera? então de quem se trata? não fui eu quem tomou a 

beberagem? foi ele? fomos todos?”85. O desejo de permanecer no jogo da escrita, na 

consciência de ter a perda como parte inerente de sua aposta, torna evidente o fascínio 

                                                           
83 “Je sentais pleinement que ce que j’appelais ma tâche était étonnamment simple, qu’elle était, à la 
vérité, déjà tout entière réalisée, achevée, là, devant moi et que je n’avais plus qu’à m’en rendre compte, à 
la rendre apparente à mes yeux.” (BLANCHOT, 1953, p. 159) 
84 “Revenir, ce serait en venir de nouveau à s’ex-centrer, à errer. Seule demeure l’affirmation nomade.” 
(BLANCHOT, 1973, p. 49) 
85 “Qu’ai-je oublié? pourquoi tout ne disparaît-il pas? pourquoi est-ce un autre qui entre dans la sphère? 
de qui s’agit-il donc? n’est-ce pas moi qui ai pris le breuvage? était-ce lui? était-ce tous?” (BLANCHOT, 
1953, p. 173-4) 
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que a literatura exerce em seus jogadores escritores: “Mas jogar? Sim, jogar, mesmo se 

você não o pode. Jogar é desejar, desejar sem desejo, e já desejar jogar.”86 

Eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais e eles jogam. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
86 “Mais jouer? Oui, jouer, même si tu ne le peux pas. Jouer, c’est désirer, désirer sans désir, et déjà 
désirer jouer.” (BLANCHOT, 1973, p. 43) 
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CAPÍTULO 2 

 
“(a noite, tudo desapareceu.” 
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SCÈBE IV 
 

Hélicon, d’un bout de la scène à l’autre. 
Bonjour, Caïus. 
 

Caligula, avec naturel. 
Bonjour, Hélicon. 
 

Silence. 
Hélicon 

Tu sembles fatigué? 
 

Caligula 
J’ai beaucoup marché. 
 
 Hélicon 
Oui, ton absence a duré longtemps. 
 

Silence. 
Caligula 

C’était difficile à trouver. 
 
 Hélicon 
Quoi donc? 
 
 Caligula 
Ce que je voulais. 
 

Hélicon 
Et que voulais-tu? 
 

Caligula, toujours naturel. 
La lune. 
 

(Albert Camus)87 
 
 

 

                                                           
87 CAMUS, 1958, p. 45-6 
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“(a noite, tudo desapareceu.” 
 
 

Neste capítulo, proponho um diálogo entre quatro narrativas de Maurice 

Blanchot, tendo como ponto de partida uma ideia de continuidade que terá como 

resultado final o movimento da dispersão noturna na figura de um personagem 

enigmático e bastante marítimo, por isso maleável, por isso forte, por isso sedutor e por 

isso mesmo terrificante. Chama-se Thomas, o personagem deflagrador dessa dispersão 

noturna. Em minha leitura, mesmo burlando algumas regras, sejam elas editoriais, a 

ordem da publicação das narrativas, sejam elas de fator criativo, qual texto ficcional o 

autor escreveu primeiro, compreendo que há nesses quatro textos um fio condutor que 

marca a queda da ilusão do dia e a ascensão da noite, termos, para Blanchot, essenciais 

na compreensão do espaço literário. A minha proposta — que, à primeira vista, estaria 

maculando a ordem editorial-criativa do autor — segue, na verdade, uma premissa 

básica blanchotiana, no que se refere a entender a obra de um escritor não como uma 

confluência em que vários textos diferentes uns dos outros estão reunidos, mas sim em 

entendê-los como participantes de uma mesma indagação literária/criativa, em que se 

observa um só movimento de ir e vir quase obsessivo, que faz de todas as suas 

narrativas uma única narrativa, um único desastre: “Quando tudo está dito, o que resta 

a dizer é o desastre, ruína da palavra, desvanecimento pela escritura, rumor que 

murmura: o que resta sem resto (o fragmentário).”88  

 Este capítulo tem início com o texto de La folie du jour, narrativa que, como o 

próprio título ressalta, trabalha com a questão do dia, com todos os seus joguetes de 

propor, ao personagem que relata a história, uma ordem e uma lei, conceitos que rasgam 

a vista daquele que se propõe a olhar o dia mais cuidadosamente, questionando-o. 

Dialogo em La folie du jour com o prazer fugaz/ilusório do dia e com o seu contínuo 

ofuscamento. Ao observar a diminuição da luz solar, dialogo com uma segunda 

narrativa, “L’idylle”, na qual um personagem sem nome burla a lei ostentada pelo dia. 

Lei representada pelo administrador de um asilo ao qual ele foi entregue por ser um 

estrangeiro em terras estrangeiras. Diferente do personagem de La folie du jour, que 

deseja a lei por razões bastante complexas e contraditórias, o personagem de “L’idylle”, 

consciente da ilusão proporcionada pelo dia, deseja transpor o limite imposto pela lei do 
                                                           
88 “Quand tout est dit, ce qui reste à dire est le désastre, ruine de parole, défaillance par l’écriture, 
rumeur qui murmure: ce qui reste sans reste (le fragmentaire).” (BLANCHOT, 1980, p. 58)      
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asilo. O estrangeiro almejava a sua liberdade, o retorno de poder dispor de sua própria 

lei de sobrevivência, de ser o seu próprio guia. Entretanto, aquele que decide ir contra a 

lei é merecedor de uma punição. É preciso que o personagem morra para que a ordem 

seja restabelecida. Todavia, a sua morte é o fator que alardeará em todas as estruturas 

narrativas a fragilidade do asilo, provocando, por conseguinte, a queda do idílio. 

 Com o declínio solar, a noite começa a perscrutar os textos ficcionais 

blanchotianos. Se a sua presença se fazia sentir nos momentos de desespero do narrador 

de La folie du jour ou nas fugas do personagem de “L’idylle”, que sempre aconteciam à 

noite, como se a noite pudesse resguardar aqueles que buscavam nela uma cúmplice ou 

um refúgio, na narrativa de “Le dernier mot”, o texto se inaugura na penumbra da noite, 

com o personagem sem nome em busca da última palavra que traria novamente a 

linguagem, novamente a ordem. Contudo, a última palavra inscrita no corpo de uma 

mulher sucumbe com a queda da torre onde permaneciam escondidos dos revoltosos o 

narrador e a figura da última esperança. Destruindo a todos, a noite faz sumir qualquer 

expectativa de luminosidade, de centralidade, deixando correr com suavidade a maresia 

provinda do corpo de Thomas, esse nomeado pela noite, pela morte, pela palavra 

literária. Em Thomas l’obscur, texto que apresenta a ascensão do elemento noturno nas 

narrativas de Blanchot, Thomas é um dos poucos personagens nomeados da obra 

ficcional blanchotiana. É pela palavra e através da palavra que a noite arquiteta o seu 

espaço e transforma o personagem naquilo que ele é de fato: obscuro e literário. A 

palavra é o mal que cerca Thomas, é a própria noite. 

 Para uma melhor leitura, as narrativas La folie du jour, “L’idylle”, “Le dernier 

mot” e Thomas l’obscur serão apresentadas respectivamente em quatro subcapítulos, a 

saber: “O dia e sua loucura”, “O não-lugar do estrangeiro em ‘L’idylle’”, “‘Le dernier 

mot’ ou a torre de Babel” e “A outra noite pertence a Thomas.”  
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2.1. O dia e sua loucura 
 

 
Caligula 

 
Pourquoi me haïr? 

 (CAMUS, 1958, p. 130) 
 
 

 Em La folie du jour, as palavras fazem soar em cada componente discursivo uma 

pergunta, como se toda a arquitetura textual estivesse associada a uma indagação 

corrosiva: “Como acolher o que sobrevém pela força de uma tal irregularidade?”89. Essa 

pergunta pertence ao texto de Le pas au-delà, de Blanchot; entretanto, toda a obra 

ficcional blanchotiana a elabora constantemente, como um rito de observância e de 

completa disponibilidade ao neutro, ao que não pode ser tocado, afirmado ou negado, 

embora se afirme como o abismo que sempre está em vias de se fazer presente para 

fazer afundar e deixar na completa escuridão noturna as palavras que originam cada 

sentença das narrativas de Maurice Blanchot. Assim, se apresenta a narrativa de La folie 

du jour, na mais completa indeterminação: “La folie du jour não traz, pois, nenhuma 

menção de gênero ou de modo.” (DERRIDA, 1986, p. 267). 

 Sobre os constituintes formais que surgem antes do teor ficcional de La folie du 

jour, é imprescindível uma reflexão mais demorada. Refiro-me à questão do gênero 

literário e ao título.  A narrativa em análise não pertence a um gênero, não há marcação 

de gênero dada nem pelo autor, nem pela editora responsável por sua publicação. O 

texto nos é entregue sem qualquer comprometimento de nomenclatura, sem qualquer 

marca de domínio/propriedade formal. Com o livro em mãos, o que salta aos olhos é o 

seu título, o nome do autor e da editora, nenhuma informação a mais nos é dada. Após a 

primeira etapa da constituição gráfica do livro La folie du jour, temos contato com um 

amontoado de fragmentos que ora podem ser classificados como pequenos contos ora 

como pequenos poemas em prosa — destaque para o belíssimo fragmento poético do 

“carrinho de bebê”. Esses fragmentos, também, ora convergem na constituição de uma 

narrativa ora se dispersam como fragmentos de uma pluralidade inacessível. Derrida, 

sobre a questão do gênero em La folie du jour, no texto “La loi du genre”, do livro 

Parages, diz que: “Esse texto [...] parece pois feito, entre outras coisas, para fazer pouco 

                                                           
89 “Comment accueillir ce qui survient par la force d’une telle irrégularité?” (BLANCHOT, 1973, p. 66) 
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de todas as categorias tranquilas da teoria e da história dos gêneros, para inquietar suas 

seguranças taxonômicas, a distribuição de suas classes e as apelações controláveis de 

suas nomenclaturas clássicas.” (DERRIDA, 1986, p. 261-2). 

 É praticamente instantânea, ao mencionarmos a palavra gênero, a relação que ela 

estabelece com o significado de que algo está inscrito em um regimento delimitado, 

mensurável e organizado por regras a ocupar um espaço que lhe é dado nas 

normatizações previstas e acordadas por um grupo competente que trabalha exatamente 

para organizar os algos em suas determinadas prateleiras com as suas determinadas 

fichas catalográficas. A palavra gênero compartilha o campo semântico da palavra 

limitação, pois é preciso limitar ou, se preferirmos adicionar um prefixo, delimitar os 

textos ficcionais para que se possa ter o domínio, a partir do material organizado, do que 

se ensina, do que se vende, do que se compra. É necessário limitar para que essa linha 

de demarcação possa agir como informação do material catalogado, para que esse 

material não infrinja a lei do que é possível para uns e impossível para outros, do que 

pode servir para uma determinada faixa etária e não para outra, do que pode ser 

direcionado a um gênero sexual e não a outro: “Logo que se ouve a palavra ‘gênero’, 

logo que ela aparece, logo que se tenta pensá-la, um limite se desenha. E quando um 

limite vem a se assinalar, a norma e o interdito não se fazem esperar.” (DERRIDA, 

1986, p. 252). É nesse detalhe classificatório que se oculta uma complexa maquinaria de 

exclusão, de diferenciação e de rotulação, seja em relação a textos ficcionais, ao gênero 

humano, a vestimentas, a assentos em transportes públicos, ao acesso a lugares públicos 

ou privados. Estabelecer o gênero de algo é estabelecer o seu limite, o seu acesso, a sua 

palavra e o seu público. O gênero, como qualquer elemento limitador, é útil ao mundo, 

visto que é necessário classificá-lo para que nada escape de uma pretensa ordem que 

demorou séculos para se organizar. 

 Deve-se ficar claro que, por mais que o gênero exerça o caráter de exclusão, não 

nego a sua importância imediata para o mundo, no que se refere à tentativa de 

convivência pacífica entre os homens, bem como a sua função em estabelecer 

paradigmas necessários para uma melhor relação entre os homens e a natureza, por mais 

que a noção de natureza tenda a servir ao interesse humano, desrespeitando as leis de 

sobrevivência do gênero animal e vegetal. E não sou tão radical em acreditar que o algo 

possa escapar a um gênero, seja ele qual for. O que questiono, sobretudo, é o reforço na 

delimitação, no exaspero em determinar os limites entre os elementos. É preciso que os 
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limites se tornem mais flexíveis e, também, mais abrangentes, pois a comunicação entre 

as partes produzirá um acesso múltiplo entre os fatores participantes, bem como a 

comunicação auxiliará na compreensão do mundo não apenas como um conjunto de 

elementos enfileirados, diferenciados, mas participantes de uma mesma conjuntura 

complexa e produtiva. Essa perspectiva de quebra ou de encadeamento dos gêneros não 

é impossível, pois a literatura, como uma estrutura plural e produzida pelo homem, a 

confirma. Na questão do gênero, a literatura é fundamental, uma vez que tanto o 

discurso literário demonstra a fragilidade dos limites que o gênero impõe quanto 

demonstra a possibilidade de diálogo entre os vários gêneros, dando forma a linguagens 

multifacetadas e bastante sofisticadas: são discursos poéticos em prosa, crônicas 

poéticas, romances jornalísticos, dentre muitos outros gêneros. 

 Ainda pensando o gênero como classificação, a narrativa de La folie du jour não 

ambiciona sustentar um arranjo sistemático coeso, termo decisivamente abusivo, não 

pretendendo, assim, sustentar um único gênero, uma vez que todo o texto se afasta do 

que é normativo, estável, prévio ou conhecido para se aproximar da neutralidade da 

insinuação. Por isso a ausência do gênero na folha de informações do livro 

blanchotiano: o lugar está vazio não por falta de gênero, mas pelo excesso de gênero. 

Talvez alguém questione o lugar deixado vazio pelo gênero, afirmando que em outros 

textos ficcionais de Blanchot a marca do gênero aparece, estando presente como 

informação a mais ao leitor. Todavia, em se tratando das narrativas ficcionais de 

Blanchot, a classificação do gênero deve ser compreendida como uma questão a mais 

que envolve a narrativa lida, pois, em sua maioria, elas tematizam metalinguisticamente 

o processo de elaboração literária, as indagações que assolam o escritor, como também 

retratam a angústia do escritor que se sabe impotente em face de sua obra. Por essa 

razão, quando o gênero literário ocupa um lugar na folha de informações do livro de 

Blanchot, devemos pensá-lo como uma indagação a mais, visto que, nos livros com os 

gêneros nomeados, o texto não somente reflete sobre essa catalogação como rompe com 

os limites impostos pelo gênero literário previamente afirmado.  

E, a título de informação, “aconteceu mais de uma vez a Blanchot modificar a 

menção de gênero, de uma versão a outra ou de uma edição a outra.” (DERRIDA, 1986, 

p. 267). Acredito que, agora, se compreenda, com mais cautela, a sutileza que atravessa 

as narrativas blanchotianas quando se trata da marcação de gênero, esteja ela visível ou 

não. E não apenas o autor joga com a definição catalográfica de sua narrativa, trazendo 
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uma multiplicidade de questões que serão dialogadas com o texto, como o próprio texto 

se exonera de qualquer arroubo classificatório, pois o discurso literário aprecia a sua 

autonomia, a sua própria lei, a sua própria atemporalidade. Anteriormente, afirmei que a 

narrativa de La folie du jour não pertence a um gênero, embora afirmasse, logo em 

seguida, que não existe algo que se furte a uma classificação de gênero. É verdade, a 

narrativa de Blanchot não pertence a um gênero, ela participa de um ou mais gêneros: 

“um texto não saberia pertencer a nenhum gênero. Todo texto participa de um ou de 

vários gêneros, não existe texto sem gênero, existe sempre gênero e gêneros mas essa 

participação não é nunca uma pertença.” (DERRIDA, 1986, p. 264). Por ser obra 

literária, a narrativa de La folie du jour instaura, com sua incerteza de gênero, a 

instabilidade discursiva que acompanhará toda a elaboração de sua arquitetura textual, 

que não apenas se limita ao gênero, mas também ao título e a sua estrutura em 

fragmentos. Nesse primeiro momento, qualquer ideia mais arriscada de nomear essa 

narrativa se mostrará refutável e insignificante. Retomo a fala radical e irônica de 

Derrida: “Eu não direi esse drama, essa epopéia, esse romance, essa novela ou essa 

narrativa, sobretudo essa narrativa.” (DERRIDA, 1986, p. 265). 

 Em relação ao título, a noção comumente compartilhada é bem simples, 

significando tratar-se de um nome que intitula uma obra e que, de uma maneira ou de 

outra, esse nome tende a resumir e a direcionar um caminho de leitura para o que será 

lido logo em seguida. No entanto, a relação que o título de La folie du jour mantém com 

o corpo textual é de uma sutil complexidade, pois apresenta diversas micronarrativas 

importantes na leitura do conteúdo de sua narrativa, não sendo, por assim dizer, um 

simples nome, mas um texto produtivo. Em francês, a palavra jour se refere ao 

momento atual, ao ato de comunicação que se faz no agora, no instante em que eu digo 

falo e que essa fala se estabelece no presente do meu discurso. Jour é o agora. O artigo 

la, anterior a jour, vem a reforçar essa característica do imediato que já se inscreve na 

palavra dia. A noção de jour, aqui referida, dialoga com o ato de fala do personagem de 

La folie du jour, uma vez que a narrativa permanecerá sempre no tempo atual de sua 

enunciação. De acordo com Levinas, em “Exercices sur «La folie du jour»”, do livro 

Sur Maurice Blanchot, o imediatismo do agora faz da narrativa um texto sem exterior, 

sem possibilidade de mudança, na qual o discurso do personagem permanece no ato 

imediato se repetindo através da repetição de sua fala: “Dia que não passa. No coração 

do tempo que passa, nada se passa nem vem.” (LEVINAS, 2004, p. 59). 
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 A palavra jour, também, abrange o significado de claridade, de visibilidade, 

daquilo que pode ser visto, mensurado, estipulado. Jour é o sol que ilumina e ordena os 

espaços, é o caminho claro para que se determine os objetos e os lugares pelos quais se 

deseja passar com mais facilidade. O dia, nessa segunda perspectiva, se contrapõe à 

palavra noite, à indeterminação dos espaços que não podem ser mais mensurados. Há de 

se ter muito cuidado ao atravessar os subsolos superaquecidos, pois ali a luz falta e a 

noite espreita: “Loucura do Dia: loucura do hoje, mas loucura do dia também na medida 

em que o dia é desejado à loucura e na medida em que o dia — claridade e medida — 

entra em loucura e, logo — notadamente — na medida em que a loucura do dia se opõe 

à loucura ou à afobação da noite” (LEVINAS, 2004, p. 58). O vínculo, apontado por 

Levinas, entre jour e folie é significativo, na medida em que entre essas duas palavras, 

que formam o título, paira uma fina camada de ambiguidade que sustenta duas questões: 

não sabemos se a loucura é inerente ao dia ou se é o dia que se torna louco. 

A palavra folie, voltada ao texto literário blanchotiano, aponta para o caráter de 

indeterminação de sua estrutura, para o caráter apaixonado pelo qual se perde o 

personagem ao narrar a sua história sem-fim repetidamente e para o desejo do leitor em 

assimilar alguma compreensão do texto lido. Folie é a desrazão, é o ato literário em toda 

a sua inteireza, é a impossibilidade de parâmetros prévios, é a incerteza do gênero, é a 

pluralidade do título e, também, a estrutura em fragmentos da narrativa. Blanchot, a 

partir de uma variante da palavra folie, no texto Le pas au-delà, relaciona a palavra 

loucura à possibilidade da linguagem literária de se tornar não-falante e, por isso 

mesmo, neutra, palavra de afastamento, palavra desarrazoada: “A linguagem louca 

seria, em toda palavra, não somente a possibilidade que a faria falar com o risco de 

torná-la não-falante (risco sem o qual ela não falaria), mas o limite que detém toda 

língua”90. A loucura e o neutro compartilham do mesmo espaço, o espaço do 

afastamento e da não-decisão.  

Em La folie du jour, a loucura acompanha o dia e será, também, aquela que 

acompanhará a noite, quando do declínio da luz solar somente restarem algumas 

muralhas de algodão sobre os olhos de um enfermo que ofuscou o dia ao saber de seu 

falso idílio. Na leitura feita por Derrida sobre a narrativa blanchotiana em estudo, um 

                                                           
90 “Le langage fou serait, en toute parole, non seulement la possibilité qui la ferait parler au risque de la 
rendre non-parlante (risque sans lequel elle ne parlerait pas), mais la limite qui détient toute langue” 
(BLANCHOT, 1973, p. 66)  
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importante significado de luz nos é apresentado: “no idioma francês, ‘luz’ entra em 

composição com duas locuções que têm relação com nascimento, senão com 

ressurreição: ‘ver a luz’ para nascer e ‘dar à luz’ para gerar e dar nascimento.” 

(DERRIDA, 1986, p. 240). A interpretação da palavra luz como nascimento é de total 

relevância em minha análise, visto que o ato de gerar se relaciona não apenas ao 

personagem, mas à criação literária como um todo 91.  

Decorrida a leitura do título, entro no espaço ficcional de La folie du jour, cuja 

estrutura narrativa é edificada a partir de fragmentos, semelhante à estrutura de alguns 

livros ensaísticos de Blanchot, como, por exemplo, Le pas au-delà e L’écriture du 

désastre. O fragmento, na concepção blanchotiana, está associado ao neutro. Mas, antes 

de qualquer interpretação, é necessário compreendermos o fragmento não apenas como 

fator de desestruturação, de quebra ou de rompimento entre as partes: “Não mais poder 

escrever senão em relação com o fragmentário, isso não é escrever por fragmentos, 

salvo se o fragmento é ele mesmo sinal para o fragmentário.”92. Um texto fragmentado 

não é apenas aquele que possui as suas partes dispersas, mas aquele que traz em sua 

constituição a indeterminação de seus constituintes, por isso, segundo Blanchot, o 

fragmentado tanto pode estar relacionado ao texto fissurado quanto ao texto uniforme, 

uma vez que a essência do fragmentado não está somente associada à estrutura formal 

de um texto, mas, sobretudo, associada à impossibilidade em estabelecer padrões para a 

compreensão de uma narrativa literária. O fragmentado é a impossibilidade do texto 

servir para, é a impossibilidade de se instaurar uma verdade, um saber ou uma 

normatização nas estruturas discursivas do texto ficcional. O fragmentado é o que não 

pode se determinar, alcançar ou escolher. O fragmentado é o neutro: “Pensar o 

fragmentário, pensá-lo em relação com o neutro, um e outro parecendo se pronunciar 

                                                           
91 Um adendo interessante trazido por Derrida: antes de ser publicado em livro, o texto de La folie du jour 
já havia sido publicado na revista Empédocle – Revue Littéraire Mensuelle com um outro título, ou 
melhor, com dois outros títulos: na capa da revista, havia o título Un récit?, porém, no sumário e 
intitulando o texto, havia o título Un récit sem o sinal de interrogação; novamente, a questão do título e a 
relação com a narrativa que “intitula” é levantada, embora, agora, a relação desses dois títulos questione a 
própria narrativa intitulada, levando-nos à questão do que seria literatura, do que seria narrativa ficcional. 
92 “Ne pouvoir plus écrire qu’en rapport avec le fragmentaire, ce n’est pas écrire par fragments, sauf si le 
fragment est lui-même signe pour le fragmentaire.” (BLANCHOT, 1973, p. 61) 
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juntos, sem comunidade de presença e como no exterior um do outro.”93. É a partir da 

perspectiva do fragmento e do neutro que a narrativa La folie du jour se inicia.  

 Analisarei os fragmentos narrativos na ordem em que eles se apresentam ao 

leitor. Pretendo fazer o mesmo percurso daquele que lê pela primeira vez o corpo 

discursivo dessa narrativa, enfrentando os perigos inerentes ao texto fragmentado, tendo 

em vista que as relações entre os fragmentos não se dispõem em uma sucessão linear, 

mas em uma desordem contínua.  

Na página inicial, após um breve espaço em branco, o que nos convida a pensar 

desde já no espaço do silêncio blanchotiano, se lê o primeiro fragmento de La folie du 

jour: 

Eu não sou nem sábio nem ignorante. Eu conheci alegrias. É muito 
pouco dizer: eu vivo, e essa vida me dá o maior prazer. Então, a 
morte? Quando eu morrer (talvez daqui a pouco), eu conhecerei um 
prazer imenso. Eu não falo do gosto antecipado da morte que é 
insosso e frequentemente desagradável. Sofrer é embrutecedor. Mas 
tal é a verdade notável da qual eu estou seguro: eu experimento ao 
viver um prazer sem limites e eu terei ao morrer uma satisfação sem 
limites.94  
 

 O narrador, ao dizer que não é nem sábio e nem ignorante, inscreve a sua 

narrativa na particularidade do neutro. O neutro, numa larga concepção já enraizada em 

nossa cultura, é o ser passivo. Contudo, quando a palavra neutro passa a participar dos 

textos ensaísticos blanchotianos ou quando Blanchot faz uso dessa palavra em suas 

narrativas, o leitor deve estar atento, pois é preciso remover os conceitos que se aderem 

ao neutro, que fazem dele uma palavra já cristalizada socialmente, para que se possa 

estar aberto à nova concepção de neutro explorada por Blanchot. E lembro que na obra 

blanchotiana muitas palavras devem ser cuidadosamente interpretadas, como a palavra 

silêncio, desastre, passividade, noite, dia, esquecimento e morte. Nos seus textos, o 

neutro, longe de estabelecer um posicionamento de ser passivo, é ativo, como afirma 

Christophe Bident, no texto “Les mouvements du neutre”, na Revista Alea v.12 n. 01: 

                                                           
93 “Penser le fragmentaire, le penser en rapport avec le neutre, l’un et l’autre semblant se prononcer 
ensemble, sans communauté de présence et comme en dehors l’un de l’autre.” (BLANCHOT, 1973, p. 
61-2) 
94 “Je ne suis ni savant ni ignorant. J’ai connu des joies. C’est trop peu dire: je vis, et cette vie me fait le 
plaisir le plus grand. Alors, la mort? Quand je mourrai (peut-être tout à l’heure), je connaîtrai un plaisir 
immense. Je ne parle pas de l’avant-goût de la mort qui est fade et souvent désagréable. Souffrir est 
abrutissant. Mais telle est la vérité remarquable dont je suis sûr: j’éprouve à vivre un plaisir sans limites et 
j’aurai à mourir une satisfaction sans limites.” (BLANCHOT, 2002, p. 09)  
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“É preciso pois repetir que o neutro de Blanchot, bem como aquele de Barthes, é uma 

noção ativa.” (BIDENT, 2010, p. 14). 

 Pode-se questionar que a noção de neutro ativo não se ajusta à ideia de 

afastamento e de indeterminação. Por não se encaixar em nenhuma sistemática 

previamente estabelecida, por não desejar se determinar ou determinar-se, por se afastar 

de qualquer possibilidade determinante de escolha, o neutro blanchotiano opta por fugir 

da dialética, do cômodo sim ou não, do certo ou errado, para galgar uma nova 

possibilidade de escolha além do que a palavra pode representar ou significar. Nessa 

perspectiva, o neutro blanchotiano é uma escolha ainda por vir, um espaço 

indeterminado, onde a escolha se furta da dicotomia e da dialética. Desse modo, o 

neutro passa a ser um movimento ativo que deseja ainda o que não pode ser significado, 

mensurado, aquilo que somente pode ser vislumbrado pelo texto literário: “É por isso 

que a elaboração de um discurso sobre o neutro somente pode ser aquela de uma 

poética.” (BIDENT, 2010, p. 23).  

 O caráter de indeterminação associado ao neutro e, por conseguinte, associado à 

literatura por Blanchot não se transforma em um conceito em seus textos, uma vez que o 

escritor se recusa a definir ou a conceituar uma palavra. Não faz parte do estilo de 

escrita de Blanchot a formação de uma palavra-conceito, pois formalizar uma palavra, 

transformando-a em conceito, seria fazer ruir todo o pensamento sobre literatura 

presente em seus discursos, sejam eles ficcionais ou ensaísticos. A palavra literária, em 

sua perspectiva, é ambiguidade, é possibilidade, é produtividade. A interpretação que 

tomo da palavra neutro decorre da leitura de seus textos, da repetição de seu uso, do 

diálogo que ela mantém com outras estruturas de seu pensamento. O neutro é 

interpretado sempre como algo que está fora da demarcação, afastando-se do que pode 

ser catalogado ou discernível. Assim, a palavra continua aberta à significação, jamais 

estratificada em um conceito: “O próprio Blanchot multiplicou as proposições sobre o 

neutro sem jamais as reunir, as sistematizar, as sintetizar, as homogeneizar. [...] O 

neutro guarda assim sua força de questionamento.” (BIDENT, 2010, p. 31).  

Por não fazer parte de nenhum espaço conhecido, se instaurando num espaço 

ainda por vir, embora, já objeto de reflexão, o neutro blanchotiano produz naturalmente 

um questionamento por desafiar as estruturas básicas de compreensão que não atendem 

as suas especificidades básicas, como, por exemplo: a possibilidade de nada escolher, 

mas de optar pela possibilidade de ter acesso, ao mesmo tempo, ao tudo e ao nada 
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reunidos; de se afastar do previsível e ir ao encontro do jamais pensado; de desejar se 

expressar pela palavra ainda não ouvida; de ter acesso ao não-acessível; de poder fazer 

conjecturas sem uma finalidade, sem ter o dever de escolher (dialética) para poder 

sobreviver. Nesse ponto, a literatura converge para o espaço da neutralidade, da 

possibilidade. Ou seja, o neutro, ao se tornar questão, coloca a literatura, também, em 

discussão. Qual a finalidade, qual a intenção, qual o objetivo do texto literário? A essas 

indagações, a literatura responde através de seu próprio discurso, por isso, quando o 

narrador-personagem diz: “Eu não sou nem sábio nem ignorante”, ele não apenas se 

coloca no espaço do neutro, da não-dialética, mas, sobretudo, traz a questão da 

neutralidade para ser dialogada em sua narrativa. 

 O nem... nem... blanchotiano apresenta o neutro em seu discurso sem apresentá-

lo realmente. É o estar presente ainda por vir, uma vez que a frase neutra está 

materializada, mas não consolidada. Nós podemos analisá-la, dispor dela como 

desejarmos, porém, não há a concretização do que o personagem é ou virá a ser, pois a 

escolha que o caracteriza está além de seu próprio discurso, além da narrativa que se 

encontra no espaço da neutralidade. O neutro se afirma em sua afirmação que é 

ausência, espaço ainda por vir. O que se deixa pressentir através da primeira frase do 

personagem-narrador desliza por outras construções de seu discurso. O narrador não se 

determina através de um nome, ele é um ser anomeado ou não-nomeado. É por meio de 

um nome que podemos ser apreendidos pelo e no mundo, é a partir dele que uma lista 

de características nos é fixada. O nome é a nossa bula de instrução, é o nosso cartão de 

visita, é a palavra que se apresenta antes do próprio ser. É o que nos anterioriza, nos 

precede nos espaços, pois o nome, como determinante, pode ser utilizado em locais nos 

quais nós não estamos, haja vista que o nome nos representa. E, por optar pela 

transgressão do neutro, o personagem se afasta da demarcação oferecida pelo nome, 

como ele igualmente se afastará da rotulação/cunho de escritor que narra a sua própria 

narrativa, que pode ser conferida pelo título de La folie du jour. 

 No primeiro fragmento, após a primeira frase proferida, distingo, através da 

modalização do discurso do personagem, um traço interessante na armação da estrutura 

de sua narrativa: percebo uma estrutura predisposta de um diálogo. Claro, um diálogo 

diferenciado, no qual somente ouço aquele que é interrogado, o narrador, ainda que o 

segundo interlocutor se faça ouvir através das perguntas retomadas pelo primeiro 

personagem que adquire voz no início da narrativa, como pode ser observado no modo 
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como o narrador refaz a sua fala, na tentativa de se explicar melhor, e na forma como 

ele repete a pergunta feita provavelmente por um segundo personagem: “É muito pouco 

dizer: eu vivo, e essa vida me dá o maior prazer. Então, a morte? Quando eu morrer 

(talvez daqui a pouco), eu conhecerei um prazer imenso.”. Ao longo da leitura dos 

fragmentos, se constata como praticamente em todos eles há a presença de um segundo 

elemento que ganha voz através da repetição de suas perguntas retomadas pelo 

personagem-narrador no relato de sua narrativa. O processo de escrita se origina em boa 

parte pelas perguntas lançadas por um outro ao narrador, que, nos fragmentos finais, se 

corporifica na figura de dois médicos. Em meio a uma nuance tão elaborada, o narrador 

deixa transparecer, de um modo indireto, a presença de um segundo personagem que 

com ele mantém um diálogo. O outro será, também, aquele que manterá uma relação de 

afastamento com o personagem, não o acolhendo e se indispondo com ele. 

 Um segundo traço que faz da narrativa uma aproximação com o neutro é o 

modalizador talvez, que a indetermina, que faz do discurso do narrador não uma 

afirmação, mas uma possibilidade. O talvez concede ao material narrado uma incerteza 

que dialogará com o final imprevisto da narrativa. E juntamente com o talvez está a 

ideia da morte em duas perspectivas: ora a morte entendida enquanto fim, como 

constatamos no seguinte trecho: “Quando eu morrer (talvez daqui a pouco), eu 

conhecerei um prazer imenso.”, ora a morte na perspectiva do morrer, que se diferencia 

da primeira ideia de morte porque morrer é continuar a viver, é não ter acesso ao fim 

que poria um ponto final em seus sofrimentos: “Sofrer é embrutecedor.”. A última 

constituição frasal do fragmento em análise dialoga com a sua primeira frase, apontando 

uma outra perspectiva do neutro, não o que se afasta, mas o que se afirma em duas 

posições dissonantes, desejando as possibilidades a ele disponíveis. É o sim... sim... que, 

ao lado do nem... nem..., apresenta o neutro: “Mas tal é a verdade notável da qual eu 

estou seguro: eu experimento ao viver um prazer sem limites e eu terei ao morrer uma 

satisfação sem limites.”. O sim... sim... terá um papel fundamental na narrativa, pois está 

associado ao feminino, ao gerar, ao produzir. Seguindo a leitura da narrativa, lemos o 

próximo fragmento: 

Eu errei, eu passei de lugar em lugar. Estável, eu permaneci num só 
quarto. Eu fui pobre, depois muito rico, depois muito pobre. Em 
criança, eu tinha grandes paixões, e tudo o que eu desejava, eu o 
obtinha. Minha infância desapareceu, minha juventude está nas 
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estradas. Não importa: o que foi, eu estou feliz com isso, o que é me 
agrada, o que vem me convém.95 
 

 Como ocorre ao fragmento anterior, a primeira frase do que é dito pelo 

personagem se revela em uma reflexão que excede o espaço da narrativa, dialogando 

com o pensamento blanchotiano sobre o texto literário. Pontuo que os limites entre os 

textos ficcionais e ensaísticos de Blanchot são intercambiáveis, convergentes, jamais 

divergentes. Há uma composição de escrita muito firme e única entre o que o autor 

escreve sobre literatura e o que ele escreve como ficção. O modo como Blanchot se 

entrega ao texto criativo se assemelha à sua entrega ao falar de uma obra literária que, 

para ele, corresponde ao espaço compreendido como literário. Por essa razão, não é 

possível fazer uma distinção entre esses dois fluxos de escrita que se correspondem, 

pois não há uma diferenciação, mas uma complementação. Aquilo que erra e passa de 

lugar em lugar não é somente o personagem, mas também o seu próprio discurso 

literário. A literatura, como espaço independente e em transformação, não se estabelece 

em um lugar, não se determina, não se apresenta de uma única forma; ao contrário, a 

literatura é tudo aquilo que se move, que erra, que questiona a compreensão. Ela, 

também, faz errar, sem objetivo, os personagens que com ela dividem o espaço da 

neutralidade, como ocorre ao narrador dessa e de toda a narrativa ficcional blanchotiana. 

Não há saídas para os personagens, uma vez que o fluxo é intenso, é contínuo, é 

repetitivo. A repetição é mais um motor de execução do caráter errante dos personagens 

blanchotianos. Levinas, em uma comparação brilhante presente no texto “Le regard du 

poète”, do livro Sur Maurice Blanchot, associa a literatura compreendida por Blanchot 

ao nomadismo, cuja relação com o deserto é inevitável, onde o prosseguir do 

movimento é ininterrupto: 

Na obra de Blanchot, a obra descobre, de uma descoberta que não é 
verdade, uma obscuridade. De uma descoberta que não é verdade! — 
eis uma singular maneira de descobrir e ver o “conteúdo” que sua 
estrutura formal determina: obscuridade absolutamente exterior sobre 
a qual nenhuma tomada é possível. Como num deserto, aí não se pode 
encontrar domicílio. Do fundo da existência sedentária se levanta uma 
lembrança nômade. O nomadismo não é uma aproximação do estado 
sedentário. Ele é uma ligação irredutível com a terra: uma estadia sem 
lugar. Diante da obscuridade à qual a arte chama, como diante da 

                                                           
95 “J’ai erré, j’ai passé d’endroit en endroit. Stable, j’ai demeuré dans une seule chambre. J’ai été pauvre, 
puis plus riche, puis plus pauvre que beaucoup. Enfant, j’avais de grandes passions, et tout ce que je 
désirais, je l’obtenais. Mon enfance a disparu, ma jeunesse est sur les routes. Il n’importe: ce qui a été, 
j’en suis heureux, ce qui est me plaît, ce qui vient me convient.” (BLANCHOT, 2002, p. 09 - 10) 
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morte, o “eu”, suporte de poderes, se dissolve em “alguém” anônimo, 
sobre uma terra de peregrinações.  

(LEVINAS, 2004, p. 21-2) 
 

 Na leitura de Levinas, fora a bela construção metafórica por ele elaborada, três 

características marcantes da obra de Blanchot são mencionadas: a obscuridade que a 

obra blanchotiana apresenta, ressaltando que a obscuridade é o indeterminado, é a 

possibilidade do neutro; “uma estadia sem lugar”— a meu ver uma das imagens mais 

interessantes do texto levinasiano — que compreende a literatura como aquilo que erra 

e, por isso, aquilo que é nômade; e a morte, possivelmente, a morte do escritor, 

necessária ao ato de elaboração narrativa. A imagem do deserto, que surge no texto de 

Levinas, dialoga com a própria ideia de deserto que encontro na leitura dos textos 

blanchotianos. Blanchot apresenta um deserto em que a promessa de algo vindouro 

ainda está por vir, um deserto que não acolhe, espaço da errância e da ausência. Os dois 

escritores interpretam a literatura como um lugar em que a certeza falha, em que a 

verdade sucumbe diante da emergência da noite. Lugar de escrita onde eles apreciam o 

apelo ao vazio, à errância: 

O deserto ainda não é nem o tempo, nem o espaço, mas um espaço 
sem lugar e um tempo sem engendramento. Nele, pode-se apenas 
errar, e o tempo que passa nada deixa atrás de si, é um tempo sem 
passado, sem presente, tempo de uma promessa que só é real no vazio 
do céu e na esterilidade de uma terra nua, onde o homem nunca está, 
mas está sempre fora. O deserto é o fora, onde não se pode 
permanecer, já que estar nele é sempre já estar fora [...] 

(BLANCHOT, 2005, p. 115)  
 

 Destaco a palavra terra sendo retomada pelos dois escritores: uma ligação com a 

terra que nunca se efetiva, mas que sempre se mantém pelo fora, pela exclusão de se 

saber partidário do tempo sem tempo e do espaço sem espaço. Assim, se compreende, 

por um momento, o que é literatura. O movimento errante que atravessa o modo de ser 

do narrador-personagem não estaciona no quarto, como seria previsível, pois, se 

pensarmos na recorrência do quarto nas obras ficcionais de Blanchot, ele é tudo menos 

estável, uma vez que a esses espaços milimetricamente fechados corresponde o maior 

fluxo de reflexões sendo ressoadas, repetidas e retomadas angustiosamente. Desse 

modo, a errância não estaciona, mas continua. No segundo fragmento, pela primeira 

vez, surge a ideia do dia como compreensão de mundo que é compartilhada por todos, 

uma ideia de estabilidade de vida, de ordem, mesmo com as intempéries da pobreza ou 

da riqueza. Nesse fragmento, a noção de dia não é questionada. Em outras palavras, 
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observo a completa assimilação do personagem com o dia que o acolhe, com o mundo 

que reitera a sua existência enquanto tal, enquanto ser disposto no mundo: “Em criança, 

eu tinha grandes paixões, e tudo o que eu desejava, eu o obtinha. Minha infância 

desapareceu, minha juventude está nas estradas. Não importa: o que foi, eu estou feliz 

com isso, o que é me agrada, o que vem me convém.”. Na última frase, a predisposição 

do narrador para com o mundo possui um ar de alienação, semelhante às alienações 

escancaradamente exploradas em folhetins atuais ou em mantras de livros de auto-

ajuda: a felicidade a qualquer custo, como se para suportar o mundo fosse necessária a 

felicidade incondicional. Essa noção de felicidade continua no fragmento seguinte, mas 

com uma nuance a mais, a palavra luz é mencionada: 

Minha existência é melhor que a de todos? É possível. Eu tenho um 
teto, muitos não têm. Eu não tenho lepra, eu não sou cego, eu vejo o 
mundo, felicidade extraordinária. Eu a vejo, essa luz fora da qual não 
existe nada. Quem poderia me tirar isso? E essa luz se apagando, eu 
me apagarei com ela, pensamento, certeza que me transporta.96 
 

 Nesse terceiro fragmento, se pressente, novamente, quase a respiração do 

segundo interlocutor na pergunta retomada e repetida pelo narrador-personagem sobre a 

sua existência. E a resposta, que parecerá um tanto compreensível em sua comparação, 

já insinua a relação que o narrador manterá com o outro, uma relação de contrastes. Mas 

o que se sobressai, aqui, é a relação que ele diz manter com o dia a partir de sua 

alardeada felicidade em ver o mundo, em poder enxergar o mundo através da luz do dia. 

Levinas, em “Exercices sur «La folie du jour»”, define essa “felicidade extraordinária” 

como processo de estabilidade: “O que é pois a felicidade? A estabilidade — a 

positividade — do mundo posto antes de toda tese, repouso atrás de toda agitação e todo 

desejo e que suporta — ou engloba ou compreende — toda absurdidade; mundo se 

confirmando até nessas fórmulas já todas feitas sobre a absurdidade do mundo.” 

(LEVINAS, 2004, p. 60-1). A absurdidade do mundo é a sua formação em desastre, é a 

precária ordenação que faz dos homens seres que se acreditam apoiados por uma 

estrutura regida por leis que os protegem. No entanto, não há leis suficientes que 

possam demarcar, por exemplo, a linguagem utilizada como instrumento para a 

organização do mundo. A linguagem é arbitrária, logo, falha, não servindo para. E se a 

                                                           
96 “Mon existence est-elle meilleure que celle de tous? Il se peut. J’ai un toit, beaucoup n’en ont pas. Je 
n’ai pas la lèpre, je ne suis pas aveugle, je vois le monde, bonheur extraordinaire. Je le vois, ce jour hors 
duquel il n’est rien. Qui pourrait m’enlever cela? Et ce jour s’effaçant, je m’effacerai avec lui, pensée, 
certitude qui me transporte.” (BLANCHOT, 2002, p. 10) 
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linguagem não ordena o mundo, sendo a linguagem o modo pelo qual o mundo tende a 

se organizar, a debilidade do mundo se deixa entrever. E nessa pretensa estabilidade se 

encontra, no momento, o personagem. Nas reflexões sobre o texto-título, uma delas 

correspondia a essa noção de dia como claridade, “felicidade extraordinária”, como 

visão aberta à possibilidade de ver o mundo. 

 Em seus ensaios, Blanchot interpreta o dia como uma instância em que se 

enquadram a norma, o poder, a verdade, a estabilidade, a mensagem edificante, o que 

pode ser mensurado, tocado, elementos que dialogam com o superficial de uma 

imagem, com a propensão de uma alienação que estabelece a ordem no mundo. 

Elementos que não compactuam com o literário. O dia, com sua luz que torna claro o 

antes escuro, é a ordem que prospera no mundo, é a regra, a lei. O dia é o identificável, é 

o não-neutro. Nas palavras de Levinas, o dia na compreensão blanchotiana “É o Mundo, 

o Poder, a Ação onde se aloja toda a extensão do Humano.” (LEVINAS, 2004, p. 11). É 

seguindo essa noção de dia que o narrador se diz totalmente interligado ao mundo, a 

“essa luz fora da qual não existe nada.”. Nesse momento, a relação do narrador com o 

mundo é de total harmonia. Contudo, a segunda pergunta — “Quem poderia me tirar 

isso?” — presente nesse terceiro fragmento anuncia o declínio da emancipação do dia, o 

qual nós veremos no fragmento seguinte. O dia é tornado desarmônico, falso. As 

rachaduras de seus pilares já se fazem ouvir. Antes de ruir, o dia contentava e 

transportava o narrador: “E essa luz se apagando, eu me apagarei com ela, pensamento, 

certeza que me transporta.”. No próximo fragmento, é notória a mudança de tom em sua 

composição, a voz do personagem ganha uma angústia e um desespero que não 

sentíamos nos fragmentos anteriores. A comodidade da felicidade a qualquer preço é 

deixada de lado. A relação estável com o dia, com a estrutura que o comportava, se 

torna matéria de reflexão: 

Eu amei seres, eu os perdi. Eu me tornei louco quando essa pancada 
me marcou, pois é um inferno. Mas minha loucura ficou sem 
testemunha, meu extravio não aparecia, apenas minha intimidade 
estava louca. Às vezes, eu me tornava furioso. Diziam-me: Por que 
você está tão calmo? Porém, eu estava queimado dos pés à cabeça; à 
noite, eu corria pelas ruas, eu berrava; de dia, eu trabalhava 
tranquilamente.97 

                                                           
97 “J’ai aimé des êtres, je les ai perdus. Je suis devenu fou quand ce coup m’a frappé, car c’est un enfer. 
Mais ma folie est restée sans témoin, mon égarement n’apparaissait pas, mon intimité seule était folle. 
Quelquefois, je devenais furieux. On me disait: Pourquoi êtes-vous si calme? Or, j’étais brûlé des pieds à 
la tête; la nuit, je courais les rues, je hurlais; le jour, je travaillais tranquillement.” (BLANCHOT, 2002, p. 
10) 
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 A estabilidade mantida nos outros fragmentos é rompida, algo se quebra, se 

deflagra como relação impossível. O primeiro traço da loucura que observo no relato do 

personagem advém da perda dos seres, ou melhor, da perda da relação que o narrador 

mantinha com as outras pessoas, embora ele não comente a que tipo de perda se refere e 

nem mesmo como ocorreu essa perda. A supressão das informações, como é própria aos 

fragmentos, deixa em suspenso os motivos que levaram o personagem a perder o 

contato com os seres, bem como não me autoriza simplesmente a pensar essa pancada 

como metáfora, pois, em alguns fragmentos depois, sabemos que um homem feriu o 

narrador com uma faca, o que pode muito bem vir a ser essa pancada sofrida pelo 

personagem. Esse golpe deixa transparecer a incompatibilidade que marcará a relação 

contrastiva entre o narrador e o outro. O fragmento do golpe sofrido pelo narrador 

marca, também, a estrutura fragmentada/golpeada de sua narrativa, violência entre 

corpos de escrita: “A escrita é já (ainda) violência: o que existe de ruptura, de quebra, de 

despedaçamento, o rasgão do rasgado em cada fragmento, singularidade aguda, ponta 

afiada.”98. Ressalto que o relato proferido pelo narrador-personagem perpassa a linha 

tênue que separa o metafórico do real, um relato que se indetermina de tal maneira que 

faz os sentidos se multiplicarem igualmente a um prisma. A perda da relação com o 

outro, na perspectiva de Levinas, é um dos efeitos sofridos pelo personagem quando se 

conscientiza da queda do idílio solar, quando, na visão mais apurada da realidade em 

que se situa, o outro não é mais o ser que acolhe ou o ser que lhe é identificável, mas o 

separado, aquele que participa ainda da relação estável com o mundo.  

Assim, o narrador se vê sozinho na compreensão do dia como farsa e isso “é um 

inferno”. O inferno que é a consciência de se saber sozinho, de ter a sua loucura sem 

testemunha, de ter o seu extravio tornado imperceptível, somente sentido por ele, 

ninguém mais. O inferno se converterá em abertura para a real disposição da narrativa: 

o caráter imediato do tempo que dará ao texto um tom de não-exterioridade. Sem 

exterioridade, a narrativa se repete, se repetindo e se fixando ao ato presente daquele 

que a narra. A estabilidade do dia se repete, como também se repete a sua queda: “A 

estrutura do presente, do atual, do Hoje, é assim? O infernal.” (LEVINAS, 2004, p. 60). 

Na situação infernal, o outro não mais o compreende, e essa não-compreensão, à medida 

que os fragmentos são lidos, se acirra, transbordando no levante de desespero do outro 

                                                           
98 “L’écriture est déjà (encore) violence: ce qu’il y a de rupture, brisure, morcellement, le déchirement du 
déchiré dans chaque fragment, singularité aiguë, point acérée.” (BLANCHOT, 1980, p. 78) 
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que apunhala o personagem sem entender o porquê de tal investida. A única saída que 

resta ao narrador é a noite. A noite é o único modo que o personagem encontra para 

extravasar a consciência da perda, a consciência do dia como perda. E qual é o resultado 

de se saber preso em um mundo que não o protege, que se arquiteta com pilares falsos e 

enganosos? Mais uma vez, cedo a palavra a Levinas: 

[...] a felicidade em sua própria permanência se obceca, a explosão em 
loucura se fecha em loucura, em opressão, em irrespirável 
interioridade sem exterior. [...] A extrema consciência seria a 
consciência do sem saída e assim não o exterior, mas a ideia do 
exterior e, assim, obsessão. Um exterior pensado na impossibilidade 
do exterior, o pensamento produzindo o desejo do impossível exterior. 

 (LEVINAS, 2004, p. 63) 
 

 A obsessão pelo exterior se configura na noite. A noite se apresenta, no 

fragmento em análise, como a necessidade de uma saída, de um exterior que, na 

verdade, não é possível tocar, se aproximar: “à noite, eu corria pelas ruas, eu berrava.”. 

No deslocamento efetuado pelo personagem, a noite é o espaço da possibilidade, do 

indeterminado, que se opõe ao espaço da instrumentalidade do dia. A noite, na leitura 

blanchotiana, é o: “Velar sobre o sentido ausente.”99. O espaço noturno se revela como 

o espaço em que a literatura pode transgredir através da palavra poética. A noite é o 

espaço do abominável, é por onde o escritor vaga sem rumo, sem direção, é a escrita 

que não se efetiva em norma ou em verdade. A noite é o espaço da ausência, que se 

configura como pluralidade, é o deserto plural, é o excesso por onde a palavra 

transborda o seu sentido multifacetado. A noite é, na concepção blanchotiana, o espaço 

do neutro, da morte, do texto sem sentido de verdade, da explosão da luz noturna, 

escurecida, sem entendimento, espaço da produtividade literária, do descompasso do 

texto, da ambiguidade que assola a narrativa, fazendo dela um experimento 

metapoético, em que o próprio texto desenvolve uma série de complexas reflexões sobre 

o próprio texto, sobre a própria estrutura literária, sobre as suas perdas, sobre as suas 

desilusões, sobre as suas loucuras. É na noite que o demônio interior invade Woolf, 

desesperando-a. É a noite, num sentido muito mais amplo do que posso nomear, 

significar, que desafia os escritores, desafiando-os, bem como é a noite que trará do mar 

Thomas, o obscuro: “A luz brilha — brilho, o que, na claridade, se clama e não aclara (a 

                                                           
99  “Veiller sur le sens absent.” (BLANCHOT, 1980, p. 72) 
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dispersão que ressoa ou vibra até ao deslumbramento). Brilho, o ressôo quebrante de 

uma linguagem sem acordo.”100 

 No fragmento em estudo, aparecem três elementos importantes na configuração 

da narrativa: a queda do idílio, a presença da noite e a primeira vez que ouvimos a 

palavra loucura — palavra que terá o seu retorno no próximo fragmento: “Pouco 

depois, a loucura do mundo se desencadeou.”101. A loucura do mundo se diferencia da 

loucura do personagem. O que é louco no mundo é a sua falsa ordem, a sua constituição 

frágil, que esconde um abismo entre tudo aquilo que formula, como a ideia de harmonia 

entre os seres. Já a loucura do personagem se refere à loucura que é o inferno de ter a 

consciência da loucura do mundo. Uma loucura que tenta a experiência do exterior 

através da noite. Loucura ainda em ritmo de saída, de toque, enquanto a loucura do 

mundo se fixa num alinhamento de uma ordem fictícia. Mas a loucura do personagem 

“é uma saída ou a saída é uma loucura?” (LEVINAS, 2004, p. 63). Em resposta à 

pergunta lançada, é possível afirmar que a loucura do personagem passeia tanto pela 

tentativa de saída quanto, desde sempre, a tentativa de saída já se apresentava como uma 

loucura, pois nunca houve exterior. No mesmo fragmento, o narrador nos diz: “Eu fui 

posto contra o muro como muitos outros. Por quê? Por nada. Os fuzis não dispararam. 

Eu disse a mim mesmo: Deus, o que fazes? Eu cessei então de ser insensato. O mundo 

hesitou, depois retomou o seu equilíbrio.”102. O momento de quase-morte sugerido pelo 

narrador em tempos de guerra se assemelha ao momento de quase-morte de outro 

personagem blanchotiano, também, sem nome e presente na narrativa L’instant de ma 

mort.   

 Essa semelhança confirma o amálgama entre a obra crítica e ficcional de 

Blanchot. É relevante pontuar que a quase-morte do personagem participa de um 

fragmento que não terá relação imediata com os demais fragmentos, os fuzis não são 

mencionados novamente, nem os possíveis tiros. A experiência de quase-morte do 

personagem permanece afastada do todo da narrativa, somente trazendo à baila uma 

experiência que se repete em uma outra narrativa blanchotiana, como se os fatos 

                                                           
100 “La lumière éclate — éclat, ce qui, dans la clarté, se clame et n’éclaire pas (la dispersion qui résonne 
ou vibre jusqu’à l’éblouissement). Éclat, le retentissement brisant d’un langage sans entente.” 
(BLANCHOT, 1980, p. 67) 
101 “Peu après, la folie du monde se déchaîna.”  (BLANCHOT, 2002, p. 11) 
102 “Je fus mis au mur comme beaucoup d’autres. Pourquoi? Pour rien. Les fusils ne partirent pas. Je me 
dis: Dieu, que fais-tu? Je cessai alors d’être insensé. Le monde hésita, puis reprit son équilibre.” 
(BLANCHOT, 2002, p. 11) 
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destacados em La folie du jour pertencessem à L’instant de ma mort, texto no qual o 

traçado do muro será revelador. A insensatez que tanto pode se referir ou não ao 

momento do muro, acredito que não, se relaciona, a meu ver, com a visão antes mantida 

pelo narrador acerca da noção do dia, de mundo estável. E, por mais que o mundo 

retome o seu equilíbrio, será sempre um equilíbrio falso, em vias de ruir, como 

comprova o fragmento seguinte:  

Com a razão, a lembrança me voltou e eu vi que mesmo nos piores 
dias, quando eu me acreditava perfeitamente e inteiramente infeliz, eu 
estava no entanto, e quase todo o tempo, extremamente feliz. Isso me 
fazia refletir. Essa descoberta não era agradável. Parecia-me que eu 
perdia muito. Eu me interroguei: eu não estava triste, eu não tinha 
sentido minha vida se rachar? Sim, isso tinha sido, mas, a cada 
minuto, quando eu me levantava e corria pelas ruas, quando eu ficava 
imóvel num canto do quarto, a frescura da noite, a estabilidade do 
chão me faziam respirar e repousar sobre a alegria.103   
 

 Após a pancada tê-lo marcado, o narrador, nos próximos fragmentos, comentará 

o tempo desperdiçado em favor de uma ilusão de mundo que não condizia com a 

realidade na qual ele estava inserido, uma ilusão causada pelo dia, pela centralidade sem 

centro do mundo. Além da questão da perda de tempo, há, no fragmento acima, um 

segundo movimento de reflexão que pontua a dualidade do narrador-personagem, que já 

se apresentava desde o primeiro fragmento do texto em estudo: o personagem se 

encontra tanto no espaço da infelicidade/morte quanto no espaço da felicidade/vida, 

ambos satisfaziam o narrador. Precisando bem, não existe permanência fixa, escolha 

única, mas a possibilidade de estar em dois territórios diametralmente opostos, uma vez 

que tanto ele permanecia na temporalidade de um quarto escuro quanto na 

atemporalidade de uma noite feliz. Sendo um ser duplo, o personagem reitera a 

característica do neutro que o particulariza. Essa dualidade se manterá, também, na 

perspectiva que teremos da lei, que tanto será a lei presente no mundo quanto a lei que 

arquiteta a narrativa, a lei do espaço literário. Dois movimentos contrários que 

convergem para um mesmo termo. As relações duais mantidas pelo personagem fazem 

dele um ser fora do espaço do mundo, um ser dessemelhante, um pária que será 

                                                           
103 “Avec la raison, le souvenir me revint et je vis que même aux pires jours, quando je me croyais 
parfaitement et entièrement malheureux, j’étais cependant, et presque tout le temps, extrêmement 
heureux. Cela me donna à réfléchir. Cette découverte n’était pas agréable. Il me semblait que je perdais 
beaucoup. Je m’interrogeai: n’étais-je pas triste, n’avais-je pas senti ma vie se fendre? Oui, cela avait été; 
mais, à chaque minute, quand je me levais et courais par les rues, quand je restais immobile dans un coin 
de chambre, la fraîcheur de la nuit, la stabilité du sol me faisaient respirer et reposer sur l’allégresse.” 
(BLANCHOT, 2002, p. 11) 
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maculado pelo outro que não encontrará nele uma identificação, um comprometimento 

identitário. E mais uma vez é possível vislumbrar a noite como espaço de fuga, terra que 

acolhe os desventurados, embora sem conceder a eles o abrigo necessário, por isso o 

movimento errante do ir e vir, pois, por mais que a noite não acolha, ainda assim, ela é a 

esperança de exterioridade: “a frescura da noite, a estabilidade do chão me faziam 

respirar e repousar sobre a alegria.”.  

O próximo fragmento dialoga com o primeiro fragmento da narrativa La folie du 

jour ao diferenciar a ideia de morte como fim, a única certeza dos homens no mundo, da 

ideia de morte enquanto refúgio, refúgio para aqueles que veem na existência um 

sofrimento capaz de ser quitado quando se morre: “Os homens gostariam de escapar da 

morte, estranha espécie. E alguns gritam, morrer, morrer, porque eles gostariam de 

escapar da vida. ‘Que vida, eu me mato, eu me rendo.’ Isso é lastimoso e estranho, é um 

erro.”104. É um erro, visto que se vive para morrer, e não para viver. O nosso nascimento 

assim comprova a morte como o nosso objetivo mais verdadeiro, ninguém que viva 

escapa a ela, as diferenças que existem no mundo não a afetam, todos morrerão. É um 

erro quando se vê na morte a possibilidade de se estancar a dor, pois, como nada 

sabemos do espaço da morte, o além da vida pode ser muito bem uma continuação do 

viver, do estar a morrer, do continuar a sofrer. Esse fragmento é importante no que se 

refere à diferença entre as duas ideias de morte, que tem como módulo propulsor o 

homem de um modo geral, marcando a diferença entre o gênero humano no texto 

blanchotiano em análise, dividindo-o em gênero feminino e masculino, dando-me a 

pensar a literatura enquanto criação pela via do feminino, peculiaridade que vejo traçada 

na constituição do narrador-personagem no fragmento que se segue: 

Eu, no entanto, encontrei seres que nunca disseram à vida, cala-te, e 
nunca à morte, vai-te. Quase sempre mulheres, belas criaturas. Os 
homens, o terror os sitia, a noite os atravessa, eles veem seus projetos 
aniquilados, seu trabalho reduzido ao pó, eles ficam estupefatos, eles 
tão importantes que queriam fazer o mundo, tudo sucumbe.105 
 

                                                           
104 “Les hommes voudraient échapper à la mort, bizarre espèce. Et quelques-uns crient, mourir, mourir, 
parce qu’ils voudraient échapper à la vie. ‘Quelle vie, je me tue, je me rend.’ Cela est pitoyable et étrange, 
c’est une erreur.” (BLANCHOT, 2002, p. 11-2) 
105 “J’ai pourtant rencontré des êtres qui n’ont jamais dit à la vie, tais-toi, et jamais à la mort, va-t’en. 
Presque toujours des femmes, de belles créatures. Les hommes, la terreur les assiège, la nuit les perce, ils 
voient leurs projets anéantis, leur travail réduit en poussière, ils sont stupéfaits, eux si importants qui 
voulaient faire le monde, tout s’écroule.” (BLANCHOT, 2002, p. 12) 
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 Os seres que dizem sim... sim... tanto à vida quanto à morte são as mulheres, ou 

melhor, como diz o narrador, quase sempre são as mulheres que se afirmam na 

neutralidade da escolha. Notemos o caráter ético do discurso blanchotiano ao não 

afirmar presunçosamente que são todas as mulheres, mas algumas, utilizando-se do 

modalizador quase, que, juntamente com o talvez, faz da narrativa um fluxo de 

indeterminação inerente ao neutro. O feminino é o neutro. Em minha análise, um 

segundo ser, também, se faz afirmador, também, diz sim... sim.... Esse ser é o narrador, 

quando diz, no primeiro fragmento, sim...sim... à vida e à morte. E, como o narrador nos 

lembra, o sim... sim... é da ordem do feminino. Assim, o personagem, mesmo na 

categoria do masculino, participa da categoria do feminino. Ele, também, uma bela 

criatura: 

Porém eu mesmo, que não “sou nem sábio nem ignorante”, “eu 
experimento ao viver um prazer sem limite e eu terei ao morrer uma 
satisfação sem limite”. Nessa presunção aleatória que liga a afirmação 
quase sempre às mulheres, e belas, é pois mais que provável que, na 
medida em que eu diga sim, sim, eu seja mulher, e bela. Eu sou 
mulher, e bela. O sexo gramatical (ou também anatômico, em todo 
caso o sexo submetido à lei da objetividade), o gênero masculino é 
então afetado pela afirmação por uma deriva aleatória que pode 
sempre fazê-lo outro. Existiria ali uma espécie de acasalamento 
secreto, um hímen irregular, um casal irregular pois nada disso pode 
ser regido por uma lei objetiva, natural ou civil. O “quase sempre” é a 
marca desse hímen secreto ou irregular, desse acasalamento que é 
também talvez mistura de gêneros. Os gêneros entram um no outro. E 
não nos proibirão de acreditar que entre essa mistura de gêneros como 
loucura da diferença sexual e a mistura de gêneros literários exista 
alguma relação. 

 (DERRIDA, 1986, p. 279-280) 
 

A transgressão dos gêneros faz pensar o ato literário como gerador, como o 

processo que dá origem a algo, nesse caso, ao discurso literário. O feminino, seguindo 

esse raciocínio, tem parte em todo escritor que se envolve no processo de dar à luz a 

uma narrativa, a qual, por mais que o filho se volte contra a mãe, possui traços do ser 

materno que a originou. Seguindo esse raciocínio um pouco mais longe, o feminino 

pode ser interpretado como a própria literatura, haja vista que ela é o neutro e a 

indeterminação, como somente soem serem as belas criaturas. O feminino e a literatura 

se relacionam não apenas no modo de engendrar, mas, sobretudo, na questão da escrita 

literária como devir, uma vez que a significação da palavra mulher — diferente da 

significação da palavra homem, e isso é salientado pelo narrador — revela um ser que 

não se impõe, que não alimenta uma verdade como poder, que não se encontra como 
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formadora de verdades estratificadas. Essas características não fazem da significação da 

palavra mulher uma significação menor, e sim uma significação mais imponente do que 

possa parecer, associada de imediato à palavra poética, à fala essencial blanchotiana: “A 

fala essencial é, nesse aspecto, o oposto. Por si mesma, ela é imponente, ela impõe-se, 

mas nada impõe. Muito longe também de todo o pensamento, desse pensamento que 

repele sempre a obscuridade elementar [...] nele as palavras voltam a ser ‘elementos’, e 

a palavra noite, apesar de sua claridade, ganha intimidade com a noite.” (BLANCHOT, 

1987, p. 33). 

No espaço do feminino se encontram todos aqueles que compreendem o mundo 

de uma forma diferenciada, de uma forma mais livre da imposição das leis e da ordem. 

São aqueles que veem na literatura uma proliferação de significados, podendo sentir a 

presença da falibilidade do mundo a partir da ilusão que as palavras mecanizadas 

oferecem. O feminino é o que se encontra além do superficial. E o feminino é ainda a 

escrita que está por vir; vindo, embora já estando entre nós. Uma escrita do feminino 

que não compartilha da ordem e do poder do mundo, ausentando-se do que é dado como 

verdade indiscutível. Uma escrita que se deixa seduzir seduzindo, que mascara o desejo 

enganando; que sugestiona ao afirmar, que, ao falar, declama poemas: 

Escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) a uma 
matéria vivida. A literatura está antes do lado do informe, ou do 
inacabamento, como Gombrowicz o disse e fez. Escrever é um caso 
de devir, sempre inacabado, sempre em vias de fazer-se, e que 
extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, 
uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido. A escrita é 
inseparável do devir: ao escrever, estamos num devir-mulher, num 
devir-animal ou vegetal, num devir-molécula, até num devir-
imperceptível. 

(DELEUZE, 1997, p. 11, grifos meus) 
 

 No trecho retirado do livro Crítica e clínica, Deleuze relaciona o escrever não 

apenas ao devir-mulher, mas também ao devir-animal e vegetal, duas categorias de 

gêneros que ainda semeiam a indeterminação em suas classificações. Ou seja, nem tudo 

foi discutido, comentado, sobre eles. Alguma coisa se evade, alguma significação mais 

precisa se perde. Os cientistas não catalogaram todas as espécies, algo foge 

constantemente, como foge a compreensão do gênero/palavra mulher, como escapa a 

compreensão totalitária de uma narrativa ficcional. Em La folie du jour, a relação do 

narrador-personagem com o feminino, na identificação com o espaço do neutro-

feminino, corresponde à elaboração efetuada por ele ao dar à luz a tudo aquilo que é 
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proferido em seu discurso, a tudo aquilo que lemos, desde os personagens, os temas, as 

reflexões, aos elementos mais comuns, como os sinais de pontuação. O narrador, ao 

relatar a sua história, dá à luz ao conteúdo do texto blanchotiano: “Eu gostava bastante 

dos médicos, eu não me sentia diminuído por suas dúvidas. [...] Eles interpelavam 

minha história: Fale, e ela se colocava a seu serviço. Depressa, eu me despojava de mim 

mesmo. Eu lhes distribuía meu sangue, minha intimidade, eu lhes emprestava o 

universo, eu lhes dava à luz.”106. Derrida, no texto “La loi du genre”, comenta que o 

“‘Eu’ guarda pois a chance de ser mulher ou de mudar de sexo. A trans-sexualidade me 

permite, de maneira mais que metafórica e transferêncial, engendrar. ‘Eu’ pode dar 

nascimento, e isso se marca entre muitos outros sinais que não posso destacar aqui, ao 

fato que, repetidamente, eu ‘dou à luz’.” (DERRIDA, 1986, p. 280). 

O narrador dará à luz a um texto, por mais que esse texto seja negado por ele no 

último fragmento de La folie du jour, como sendo um texto de um terceiro, pois o 

personagem é incapaz, enquanto escritor, diz ele, de dar à luz a qualquer narrativa. Essa 

suposta incapacidade de poder construir uma história indica a característica do 

personagem em não se colocar numa estrutura previamente estabelecida, em não se 

enquadrar no rótulo de escritor. Claro que, ao negar a sua obra, o narrador negará a si 

mesmo enquanto narrador, dando à narrativa blanchotiana uma característica inovadora. 

Do lado do feminino, as mulheres saúdam o narrador como aquele que deve ser 

respeitado, como a grande fêmea: “As mulheres se deitavam no chão para me dar a 

mão.”107. Uma fêmea que se diferencia do homem, do homem enquanto entidade do 

mundo, enquanto símbolo do poder, das leis, do mando. Na elaboração de seu discurso, 

o personagem comenta as agruras de se saber incompatível, fora da luz do dia: 

Eu posso descrever meus sofrimentos? Eu não podia nem andar, nem 
respirar, nem me alimentar. Meu sopro era pedra, meu corpo água, e 
no entanto eu morria de sede. Um dia, alguém me afundou no chão, os 
médicos me encobriram de lama. Que trabalho no fundo dessa terra. 
Quem a disse fria? É fogo, é um arvoredo de espinhos. Eu me levantei 
perfeitamente insensível. Meu tato errava a dois metros: se alguém 
entrava em meu quarto, eu gritava, mas a faca me cortava 
tranquilamente. Sim, eu me tornei um esqueleto. Minha magreza, à 

                                                           
106 “J’aimais assez les médecins, je ne me sentais pas diminué par leurs doutes. [...] Ils interpellaient mon 
histoire: Parle, et elle se mettait à leur service. En hâte, je me dépouillais de moi-même. Je leur distribuais 
mon sang, mon intimité, je leur prêtais l’univers, je leur donnais le jour.” (BLANCHOT, 2002, p. 23, 
grifos meus) 
107 “Les femmes se couchaient par terre pour me donner la main.” (BLANCHOT, 2002, p. 13) 
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noite, se erguia diante de mim para me apavorar. Ela me injuriava, me 
fatigava a ir e vir; ah, eu estava bem fatigado.108 
 

 Na fala lamuriosa do narrador, ouço, novamente, o tom nômade do personagem, 

que não anda e nem respira, embora continue vivo e tentando dar prosseguimento ao seu 

relato. É-lhe própria a noção da dispersão, mesmo no sofrimento, o sofrimento daquele 

que não tem saída. No desenvolvimento de sua fala, surge, pela primeira vez, a menção 

aos seus interlocutores: os médicos. Porém, sabemos que a presença dos médicos se 

revela desde o começo de seu texto. É por trás dos médicos que a lei surgirá para tentar 

organizar a narrativa, tentando, por esse motivo, seduzir o narrador. É a eles que o 

personagem prestará contas sobre o atentado a sua visão. Os médicos são a lei. É 

seguindo as ordens de uma lei que os médicos exporão o personagem à lama, na 

tentativa de sensibilizá-lo através do trabalho com a terra, com o que alimenta o mundo; 

entretanto, o tratamento de choque se revela inútil, pois o narrador, sem nenhuma 

mudança de perspectiva, deixa a lama insensivelmente. Ele deixa a lama tendo a certeza 

de que antes, na “felicidade extraordinária”, fora um tolo, somente um pedaço de carne 

trabalhando pelo mundo, um mundo de pilastras frágeis: “Da cova da lama, eu saí com 

o vigor da maturidade. Antes, o que eu era? Um saco de água, eu era uma extensão 

morta, uma profundidade adormecida.”109. A noite, como espaço de evasão, também, se 

apresenta como o espaço da impossibilidade de saída, da inexistência de exterior, 

injuriando e amedrontando o narrador. Afirmação negativa que, da mesma forma, a 

literatura, compactuando com o lado sombrio da noite, deixará transparecer, assustando 

o narrador, mostrando-lhe a sua situação de besta enjaulada: 

Eu ia às bibliotecas. Eu tinha feito amizade com um empregado que 
me fazia descer nos subsolos superaquecidos. Para lhe fazer um favor, 
eu corria alegremente sobre as passarelas minúsculas e eu lhe devolvia 
os volumes que ele transmitia em seguida ao sombrio espírito da 
leitura. Mas esse espírito lançou contra mim palavras pouco amáveis; 

                                                           
108 “Puis-je décrire mes épreuves? Je ne pouvais ni marcher, ni respirer, ni me nourrir. Mon souffle était 
de la pierre, mon corps de l’eau, et pourtant je mourais de soif. Un jour, on m’enfonça dans le sol, les 
médecins me couvrirent de boue. Quel travail au fond de cette terre. Qui la dit froide? C’est du feu, c’est 
un buisson de ronces. Je me relevai tout à fait insensible. Mon tact errait à deux mètres: si l’on entrait 
dans ma chambre, je criais, mais le couteau me découpait tranquillement. Oui, je devins un squelette. Ma 
maigreur, la nuit, se dressait devant moi pour m’épouvanter. Elle m’injuriait, me fatiguait à aller et venir; 
ah, j’etais bien fatigué.” (BLANCHOT, 2002, p. 12-3) 
109 “De la fosse de boue, je suis sorti avec la vigueur de la maturité. Avant, qu’étais-je? Un sac d’eau, 
j’étais une étendue morte, une profondeur dormante.” (BLANCHOT, 2002, p. 13)     
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sob seus olhos, eu minguava; ele me viu tal qual eu era, um inseto, 
uma besta com mandíbulas vinda das regiões obscuras da miséria.110 
 

Não existe mais saída para o narrador. A noite já lhe avisara. E a literatura, 

agora, confirma a sua situação de ser do fora, embora sem saída, mantido prisioneiro 

por sua própria narrativa. Nos últimos fragmentos que analisei, a presença do outro se 

fez muito constante, marcando a relação desgastada entre ele e o narrador. O narrador, 

por não ter com quem dividir a revelação infernal, permanece distanciado, sozinho. A 

cadência da precipitação violenta, que marcará o narrador e que depois, como leremos, 

será o real motivo de seu relato, tem como resultado um golpe de faca sofrido pelo 

personagem. Esse golpe, também, revela metaforicamente o golpe que sofre aquele que 

não se enquadra no espaço das leis vigentes, o pária que não encontra afinidade com os 

demais transeuntes que compartilham com ele o espaço em que habita. A faca é a 

precipitação do estranhamento, é a imposição do afastamento: 

Eu não sou receoso, eu recebi pancadas. Alguém (um homem 
exasperado) me tomou a mão e plantou a sua faca nela. Tanto sangue. 
Depois, ele tremia. Ele me oferecia sua mão para que eu a pregasse 
sobre a mesa ou contra uma porta. Porque ele me tinha feito esse 
corte, o homem, um louco, se acreditava tornado meu amigo; ele 
empurrava sua mulher nos meus braços; ele me seguia nas ruas 
gritando: “Eu estou condenado, eu sou o joguete de um delírio imoral, 
confissão, confissão.” Um estranho louco. Durante esse tempo, o 
sangue pingava em meu único terno.111  
 

 Nós reconhecemos o outro a partir do momento em que nós nos vemos e nos 

reconhecemos no outro, nos reconhecendo a nós mesmos. Esse reconhecimento é mais 

uma forma de, no outro, buscarmos uma interpretação para os nossos atos. Assim, 

quando nos reconhecemos no outro, o outro passa a existir, passa a se tornar visível. 

Contudo, a facada é o caminho oposto da identificação, pontuando a dissimetria que se 

inscreve entre o narrador e o outro. Não há mais o caminho da compatibilidade, uma 

                                                           
110 “J’allai dans les bibliothèques. Je m’étais lié avec un employé qui me faisait descendre dans les bas-
fons surchauffés. Pour lui rendre service, je galopais joyeusement sur des passerelles minuscules et je lui 
rapportais des volumes qu’il transmettait ensuite au sombre esprit de la lecture. Mais cet esprit lança 
contre moi des paroles peu aimables; sous ses yeux, je rapetissais; il me vit tel que j’étais, un insecte, une 
bête à mandibules venue des régions obscures de la misère.” (BLANCHOT, 2002, p. 15-6)   
111 “Je ne suis pas craintif, j’ai reçu des coups. Quelqu’un (un homme exaspéré) m’a pris la main et y a 
planté son couteau. Que de sang. Après, il tremblait. Il m’offrait sa main pour que je la cloue sur la table 
ou contre une porte. Parce qu’il m’avait fait cette entaille, l’homme, un fou, se croyait devenu mon ami; il 
me poussait sa femme dans les bras; il me suivait dans la rue en criant: «Je suis damné, je suis le jouet 
d’un délire immoral, confession, confession.» Un étrange fou. Pendant ce temps, le sang dégouttait sur 
mon unique costume.” (BLANCHOT, 2002, p. 14)     
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vez que somente o narrador se dispõe a ver o mundo de uma forma diferenciada, 

enquanto o outro permanece disposto na ilusão do idílio, na segurança falsa das leis e da 

ordem. O narrador, como um vírus que invade um corpo sadio, é golpeado por um 

suposto anticorpo. A mão que pede ajuda, implorando por uma concordância, é 

golpeada. Qualquer movimento de hospitalidade lhe é negado. Nesse momento, é mais 

do que clara a oposição entre o narrador e o outro. 

Há, também, de um modo interessante, o excesso de compreensão de si no outro, 

compreensão que sufoca o narrador, pois, a partir da prefiguração de sua imagem no 

rosto de um terceiro, se instaura a sua impossibilidade de atingir o lado oposto da 

margem, continuando a existir sem saída, preso a um mundo sem exterior, que continua 

a se repetir: “Esse imenso outrem me devolveu a mim mesmo bem mais do que eu teria 

desejado.”112. No texto blanchotiano, destaca-se a incompatibilidade do narrador em 

estabelecer uma relação com outrem mesmo quando existe, por um momento, a 

identificação.  

Na leitura de La folie du jour, Levinas compreende a necessidade do narrador 

pela compreensão do outro como mais uma possibilidade de saída que ele intenta obter 

na relação de acolhimento que manteria com o outro caso pudesse dividir com ele a 

conscientização do mundo em ruína: “Relação com outrem — última saída. De uma 

ponta a outra da narrativa essa relação se rememora.” (LEVINAS, 2004, p. 68). 

Possibilidade que não se efetiva. Todavia, lembro que, na expressão aterrorizada do 

homem, existe uma possível cumplicidade entre ele e o narrador. No contato com o 

personagem, na troca de fluidos, o homem, tendo tomado consciência do que antes ele 

acreditava não existir, passa a falar de um modo quase babélico, mencionando a 

condenação e a maquinaria imoral. O homem estava possivelmente se referindo à 

maquinaria do mundo, que se excede em seu controle, tornando cada homem um 

brinquedo de sua demência. Agora, ele, também, um pária: “Eu estou condenado, eu sou 

o joguete de um delírio imoral, confissão, confissão.” A essa admissível conscientização 

se acrescenta a conscientização sofrida pelo narrador quando teve os olhos rasgados 

pela luminosidade ofuscante do dia. Após o golpe sofrido, ainda permanece no narrador 

o desejo de cumplicidade com o outro. Esse desejo é retomado no fragmento em que ele 

observa um carrinho de bebê, quando, novamente, ressurge nele a esperança de uma 

                                                           
112 “Cet immense autrui m’a rendu moi-même bien plus que je ne l’aurais voulu.” (BLANCHOT, 2002, p. 
15) 
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nova possibilidade de contato com o outro, uma possibilidade de acolhimento 

proporcionado pelo dar o passo, dar a passagem: 

Do lado de fora, eu tive uma curta visão: havia a dois passos, justo na 
esquina da rua que eu devia deixar, uma mulher parada com um 
carrinho de bebê, eu apenas a avistava muito mal, ela manobrava o 
carrinho para fazê-lo entrar pelo grande portão. Neste instante entrou 
por esse portão um homem que eu não tinha visto se aproximar. Ele já 
tinha atravessado a entrada quando fez um movimento para trás e 
tornou a sair. Enquanto ele se mantinha ao lado do portão, o carrinho 
de bebê, passando diante dele, levantou-se levemente para transpor a 
entrada e a jovem mulher, depois de ter levantado a cabeça para olhá-
lo, desapareceu por sua vez.113 
 

Nesse excerto extraordinário, todo construído pelo não-dito e pelo subversivo, o 

poético se faz ao acaso, na perdida troca de olhares entre um homem e uma jovem 

mulher, ambos desconhecidos, mas aproximados por uma situação de completa 

cumplicidade. A esperança do narrador é retomada ao observar o movimento do 

carrinho de bebê, que, por um motivo desconhecido, não ultrapassa direito a entrada, 

fazendo com que um homem, que já tinha entrado no ambiente em que desejaria entrar a 

jovem, retornasse e, nesse retorno, em que sentimos a cumplicidade entre os seres, a 

identificação mútua, cedesse o passo, concedendo à mulher a passagem. Nessa 

passagem, há a presença do fálico, do desejo daquele que pode ceder para deixar entrar 

o outro, e o outro corresponde à passagem aberta, se deixando penetrar no local antes 

impossibilitado pela entrada. Nesse fragmento em que o fálico está para a passagem 

assim como a passagem está para o fálico, o narrador observa uma possibilidade de 

ainda ter com o outro um traço de cumplicidade, de identificação, pois “a jovem mulher, 

depois de ter levantado a cabeça para olhá-lo”, olhar o homem que lhe cedeu o passo, 

está para o homem assim como o homem está para ela. Ou seja, ambos ainda 

compartilhando de uma parceria mútua: “É a pequena cena onde, diante de um grande 

portão um homem cede o passo a um carrinho de bebê, que é o acontecimento onde 

alguma coisa advém — ou seja, advém ‘sem convir’ — um se retira diante do outro, um 

                                                           
113 “Dehors, j’eus une courte vision: il y avait à deux pas, juste à l’angle de la rue que je devais quitter, 
une femme arrêtée avec une voiture d’enfant, je ne l’apercevais qu’assez mal, elle manœuvrait la voiture 
pour la faire entrer par la porte cochère. À cet instant entra par cette porte un homme que je n’avais pas 
vu s’approcher. Il avait déjà enjambé le seuil quand il fit un mouvement en arrière et ressortit. Tandis 
qu’il se tenait à côté de la porte, la voiture d’enfant, passant devant lui, se souleva légèrement pour 
franchir le seuil et la jeune femme, après avoir levé la tête pour le regarder, disparut à son tour.” 
(BLANCHOT, 2002, p. 16) 
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está para o outro. De onde a alegria do narrador. Ela parece elevá-lo acima do ser.” 

(LEVINAS, 2004, p. 68). 

A alegria do narrador é provocada a partir da relação que se apresenta entre o 

casal, relação que antes ele havia perdido e que, com essa perda, o impulsionava a ver o 

dia em sua realidade: um dia louco, despropositado, fora da norma imputada aos demais 

seres. Esse estado de alegria se confunde com o gozo amoroso, proporcionando ao 

narrador um estado de pura dispersão e de delírio, acreditando que o dia, finalmente, 

findaria — tanto o dia que finda para a chegada da noite quanto o dia que finda 

enquanto lei absurda: “Essa curta cena me elevou até ao delírio. Eu não podia 

provavelmente explicá-la toda e no entanto eu estava seguro, eu tinha apanhado o 

instante a partir do qual o dia, tendo se deparado com um acontecimento verdadeiro, ia 

se apressar em direção ao seu fim.”114. Contudo, o passo oferecido à mulher na 

cumplicidade daquele que se identifica e, ao se identificar, deseja; bem como o espaço 

em que essa identificação ocorre, não mais pertence ao personagem, uma vez que esse 

passo ocorre à luz do dia, à luz do mundo, espaço interditado ao narrador por ele 

permanecer fora da norma, por ele perceber o dia em sua alegoria enganosa. No estado 

ainda de gozo, o narrador espreita, de uma fresta do muro, uma casa, em que estava 

provavelmente o casal compartilhando com os demais seres de uma cumplicidade 

pertencente àqueles que se identificam. Casa que, pela distância do pátio, distância 

obscura e pouco nítida, se afasta do narrador, imputando-lhe metaforicamente uma 

proibição, como também o alertando que, no outro, ele não encontrará saída, 

reafirmando a sua solidão: “Eu fui a essa casa, mas sem entrar lá. Pelo orifício, eu via o 

começo escuro de um pátio. Eu me apoiei no muro pelo lado de fora, eu tinha decerto 

muito frio; o frio me envolvendo dos pés à cabeça”115. 

 A relação conflituosa entre o narrador e o outro é retomada em grande parte dos 

fragmentos, como salienta Levinas. É uma relação sempre rememorada como 

possibilidade de poder tocar o exterior, de experimentar a exclusão total, de se enxergar 

livre do que intenta fazer dele um escravo. A consciência do mundo em ruína se revela, 

                                                           
114 “Cette courte scène me souleva jusqu’au délire. Je ne pouvais sans doute pas complètement me 
l’expliquer et cependant j’en étais sûr, j’avais saisi l’instant à partir duquel le jour, ayant buté sur un 
événement vrai, allait se hâter vers sa fin.” (BLANCHOT, 2002, p. 17) 
115 “J’allai à cette maison, mais sans y entrer. Par l’orifice, je voyais le commencement noir d’une cour. Je 
m’appuyai au mur du dehors, j’avais certes très froid; le froid m’enveloppant des pieds à la tête” 
(BLANCHOT, 2002, p. 17) 
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consequentemente, em uma grande obsessão pelo fora: “A consciência extrema é 

obsessão, asfixia, opressão, esmagamento contra um muro.” (LEVINAS, 2004, p. 63). 

Essa obsessão se torna tão alarmante que o personagem se deixa encerrar em uma casa 

de saúde, provavelmente, na tentativa de identificação com os doentes, com os loucos 

que, como ele, compartilhavam do espaço do fora, da impossibilidade em aderir à lei. 

Entretanto, mesmo compactuando e interagindo com os doentes, o narrador não 

encontra ainda a hospitalidade desejada, o conforto da identificação. O personagem, não 

podendo compactuar com os demais em sua volta, carrega a consciência da fragilidade 

do mundo nas costas, e, por essa razão, é tornado cavalo pelos doentes, tendo que, por 

esse motivo, suportar o acúmulo de débeis senhores que pensam que ordenam o mundo, 

mas que, na verdade, ordenam o nada, a completa ordenação do vazio: 

Eu tinha aceitado me deixar encerrar. Momentaneamente, me diziam. 
Bem, momentaneamente. Durante as horas ao ar livre, um outro 
interno, velho de barba branca, saltava-me sobre os ombros e 
gesticulava por cima de minha cabeça. Eu lhe dizia: “Então, você é 
Tolstói?” O médico me julgava por isso bem louco. Eu levava 
finalmente todo o mundo sobre minhas costas, um nó de seres 
apertadamente abraçados, uma sociedade de homens maduros, 
atraídos ali em cima por um vão desejo de dominar, por uma criancice 
infeliz, e quando eu sucumbia (porque afinal eu não era realmente um 
cavalo), a maior parte de meus colegas, desabados eles também, 
espancava-me. Eram momentos felizes.116  
 

 Definitivamente, para o narrador, não há saída: “Outrem — o único ponto onde 

se abre um exterior — não tem saída.” (LEVINAS, 2004, p. 72). Do mesmo modo 

como alguém apunhala o narrador com uma faca, é, novamente, um alguém que fere os 

seus olhos: “Eu quase perdi a vista, pois alguém esmagou vidro sobre meus olhos. Essa 

pancada me abalou, eu reconheço.”117. É por esse motivo, na busca em encontrar o 

infrator desconhecido, que o relato do personagem é originado. A razão pela qual lemos 

a narrativa La folie du jour decorre de um possível interrogatório, em que dois médicos 

exigem do narrador um relato do acontecido em seus detalhes, porém, ele será incapaz 

                                                           
116 “J’avais accepté de me laisser enfermer. Momentanément, me disait-on. Bien, momentanément. 
Pendant les heures de plein air, un autre résident, vieillard à la barbe blanche, me sautait sur les épaules et 
gesticulait au-dessus de ma tête. Je lui disait: ‘Tu es donc Tolstoï?’ Le médecin me jugeait pour cela bien 
fou. Je promenais finalement tout le monde sur mon dos, un nœud d’êtres étroitement enlacés, une société 
d’hommes mûrs, attirés là-haut par un vain désir de dominer, par un enfantillage malheureux, et lorsque je 
m’écroulais (parce que je n’étais tout de même pas un cheval), la plupart de mes camarades, dégringolés 
eux aussi, me rouaient de coups. C’étaient de joyeux moments.” (BLANCHOT, 2002, p. 25-6) 
117 “Je faillis perdre la vue, quelqu’un ayant écrasé du verre sur mes yeux. Ce coup m’ébranla, je le 
reconnais.” (BLANCHOT, 2002, p. 18)  
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de relatar os fatos como desejavam os médicos: “Quem jogou vidro em seu rosto? Essa 

questão voltava em todas as questões.”118. O discurso do narrador tem como base o 

outro, visto que praticamente todo o seu texto tem como impulso o movimento 

deflagrado por um alguém. O relato somente existe através do outro. A investida sofrida 

pelo personagem deriva de dois motivos: primeiro, a provável cegueira decorreria do 

excesso de saber que o narrador sustenta sobre o dia, da verdade sobre como é 

desestruturada a ordem do mundo e como o dia é louco em sua essência. É por se 

aproximar muito da luz do dia, interpretando-a, investigando-a, dissecando-a, que o 

narrador tem a vista corrompida. É o excesso de luz que faz dele um quase cego: “Que 

essa abertura da verdade — que essa claridade — atingindo a transparência do vazio — 

pudesse ferir a retina como um vidro que se quebra sobre o olho do qual ele aguça a 

vista e que essa ferida seja, no entanto, procurada como lucidez e sobriedade, eis 

novamente a loucura do dia.” (LEVINAS, 2004, p. 64). 

 Segundo, semelhante à facada, o alguém, não tendo afinidade com o narrador e, 

provavelmente, vendo nele uma ameaça, procura machucá-lo a qualquer preço para 

distanciá-lo, para negá-lo, bem como para afirmá-lo como um ser não-partidário com o 

mundo. Os homens, em relação ao conhecimento, apenas conseguem permutar o 

conhecível. Aquilo que não pode ser conhecido, eles deixam de lado ou, como muitas 

vezes ocorre, preferem negá-lo: “A inteligência onde os homens comunicam é um jogo 

onde se trocam as fichas do conhecido.” (LEVINAS, 2004, p. 70). Em um momento 

anterior, a mão que pedia acolhimento foi ferida, agora, a visão necessária para que o 

narrador se mantivesse em pleno domínio de suas habilidades para observar o dia em 

sua fragilidade, para se manter apto a caminhar e a se distanciar do que não lhe 

convinha, foi o alvo do alguém, com codinomes como dia, lei e homens. Com os olhos 

feridos, o dia passou a afligi-lo, pois a luz retirou o sentido mais importante que lhe 

permitia ainda continuar a procurar uma saída: “O pior, era a brusca, a terrível crueldade 

do dia, eu não podia nem olhar nem não olhar; ver era o pavor, e cessar de ver me 

dilacerava da testa à garganta.”119. A necessidade do personagem em continuar a olhar a 

luz do dia para se manter protegido e para tentar alcançar a possibilidade de fuga o 

machucava. No entanto, deixar de olhar o dia lhe era praticamente impossível, pois a 

                                                           
118  “Qui vous a jeté du verre à la face? Cette question revenait dans toutes les questions.” (BLANCHOT, 
2002, p. 28) 
119 “Le pire, c’était la brusque, l’affreuse cruauté du jour; je ne pouvais ni regarder ni ne pas regarder; voir 
c’était l’épouvante, et cesser de voir me déchirait du front à la gorge.” (BLANCHOT, 2002, p. 18)  
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sua possibilidade de fuga comungava com a sua possibilidade de ver a claridade solar: 

“É a verdade e sua felicidade, é a evidência mesma que se voltam contra sua fonte, tanto 

mais fatalmente quanto eles são inevitavelmente atraentes e procurados.” (LEVINAS, 

2004, p. 65). Com os olhos feridos, o personagem escuta um animal acuado, cujo perfil 

era análogo ao seu: “Além disso, eu ouvia gritos de hiena que me colocavam sob a 

ameaça de uma besta selvagem (esses gritos, eu acredito, eram os meus).”120. No 

fragmento que surge após o relato do incidente acometido ao narrador, velamos a sua 

recuperação: 

Retirado o vidro, alguém deslizou sob as pálpebras uma película e 
sobre as pálpebras muralhas de algodão. Eu não devia falar, pois a fala 
puxava as faixas da bandagem. “Você dormia”, disse-me o médico 
mais tarde. Eu dormia! Eu tinha que encarar a luz de sete dias: um 
belo abrasamento! Sim, sete dias juntos, as sete claridades capitais 
tornadas a vivacidade de um só instante me pediam contas.121 
 

 Os sete dias imprescindíveis à sua recuperação são os sete dias que testemunham 

o nascimento de uma nova proposta de linguagem efetuada pelo narrador-personagem, 

em que se confirma o declínio final do dia compreendido enquanto ordem. Esses sete 

dias, como nos lembra a Bíblia, dialogam com os sete dias da criação do mundo. É 

importante que não nos esqueçamos que no ato da criação do mundo se construía a 

linguagem necessária para a existência do mundo. Ou seja, na criação do mundo, criou-

se a linguagem, dois acontecimentos simultâneos: “A luz de sete dias da criação ainda 

não ocultada pelos compromissos da história — luz primeira intolerável e necessária.” 

(LEVINAS, 2004, p. 67). No trecho levinasiano, o intolerável da luz é a presença da 

linguagem enquanto desastre, possibilidade da permuta linguística que, a bem da 

verdade, oculta a impossibilidade de toda maquinaria da linguagem, por isso o 

desagradável em toda língua quando se adquire conhecimento sobre ela. Já o necessário 

é a própria indispensabilidade da linguagem, não podemos dela sair e nem dela nos 

afastar por mais que saibamos que ela seja falha, pois sem a linguagem não estaríamos 

dialogando nesse exato instante. Como afirma Michel Deguy, no texto “Apartes para a 

poética”, do livro Reabertura após obras, tudo está envolto pela linguagem: “A ideia é 
                                                           
120 “En outre, j’entendais des cris d’hyène qui me mettaient sous la menace d’une bête sauvage (ces cris, 
je crois, étaient les miens).” (BLANCHOT, 2002, p. 18) 
121 “Le verre ôté, on glissa sous les paupières une pellicule et sur les paupières des murailles d’ouate. Je 
ne devais pas parler, car la parole tirait sur les clous du pansement. ‘Vous dormiez’, me dit le médecin 
plus tard. Je dormais! J’avais à tenir tête à la lumière de sept jours: un bel embrasement! Oui, sept jours 
ensemble, les sept clartés capitales devenues la vivacité d’un seul instant me demandaient des comptes.” 
(BLANCHOT, 2002, p. 18) 
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feita de palavras. No começo, era o verbo. [...] A esfera do pensamento é a da 

linguagem — e linguística. [...] Existe a linguagem, o pensar na língua, as palavras.” 

(DEGUY, 2010, p. 88). 

 Ainda exposto à luz, o narrador avista novamente a loucura do dia: “Com o 

tempo, eu fiquei convencido que eu via face a face a loucura do dia; tal era a verdade: a 

luz se tornava louca, a claridade tinha perdido todo bom senso; ela me assaltava sem 

razão, sem regra, sem objetivo.”122. Com a perspectiva renovada, o narrador, a partir 

desse momento, “rebenta a linguagem obscurecida por toda a turvação de sua 

genealogia, o olho constantemente ferido por partículas — ou os fantasmas que dançam 

no vazio da transparência — eis a lucidez onde o espírito é fechamento.” (LEVINAS, 

2004, p. 66). O novo rumo que o personagem intenciona é tão paradoxal à luz do 

mundo, ávida em reger o seu relato, que é preciso que a lei surja enquanto personagem 

para fazê-lo parar. No fragmento em que o personagem se recupera, “as sete claridades 

capitais tornadas a vivacidade de um só instante” exigem que o narrador preste contas a 

elas. Nesse momento, o dia, também, se apresenta como a lei que exige o relato 

coerente do ocorrido. A lei se faz presente em La folie du jour:  

Atrás de suas costas, eu avistava a silhueta da lei. Não a lei que se 
conhece, que é rigorosa e pouco agradável: essa era outra. Longe de 
cair sob sua ameaça, era eu quem parecia assustá-la. Se fosse acreditar 
nela, meu olhar era o raio e minhas mãos ocasiões de perecer. Além 
disso, ela me atribuía ridiculamente todos os poderes, ela se declarava 
perpetuamente a meus joelhos. Mas ela não me deixava perguntar 
nada e quando ela tinha reconhecido o meu direito de estar em todos 
os lugares, isso significava que eu não tinha lugar em nenhuma parte. 
Quando ela me colocava acima das autoridades, isso queria dizer: 
você não está autorizado a nada. Se ela se humilhava: você não me 
respeita.123 
 

                                                           
122 “À la longue, je fus convaincu que je voyais face à face la folie du jour; telle était la vérité: la lumière 
devenait folle, la clarté avait perdu tout bon sens; elle m’assaillait déraisonnablement, sans règle, sans 
but.” (BLANCHOT, 2002, p. 19) 
123 “Derrière leur dos, j'apercevais la silhouette de la loi. Non pas la loi que l'on connaît, qui est rigoureuse 
et peu agréable: celle-ci était autre. Loin de tomber sous sa menace c'est moi qui semblais l'effrayer. À la 
croire, mon regard était la foudre et mes mains des occasions de périr. En outre, elle m'attribuait 
ridiculement tous les pouvoirs, elle se déclarait perpétuellement à mes genoux. Mais, elle ne me laissait 
rien demander et quand elle m'avait reconnu le droit d'être en tous lieux, cela signifiait que je n'avais de 
place nulle part. Quand elle me mettait au-dessus des autorités, cela voulait dire: vous n'êtes autorisés à 
rien. Si elle s’humiliait: vous ne me respectez pas.” (BLANCHOT, 2002, p. 24) 
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 Apenas a silhueta da lei se manifesta: “Para seduzi-la, eu chamava docemente a 

lei [...]. Imprudente chamado, o que eu teria feito se ela tivesse respondido?”124. Não é o 

todo da lei que se distingue, mas somente um fio de presença, algo que se dissipa, que 

está no instante em que não está. Não sendo exclusivamente a lei de que tomamos 

conhecimento no mundo, essa lei, lei do totalmente diferente, é a lei, também, da 

literatura. Lei do texto proferido pelo narrador, lei que seduz não apenas para fazê-lo 

voltar à ordem do dia, que, aqui, definha, mas sedução que origina a linguagem, que 

origina o relato. Lei do literário. Lei, também, do lado do feminino: “A lei, em seu 

elemento feminino, é uma silhueta que joga.” (DERRIDA, 1986, p. 284). Por sabermos 

que o perfil projetado atrás das costas dos médicos é, também, o espectro do dúbio, nós 

compreendemos melhor o temor que esse nada presente sente ao se aproximar daquele 

que o originou. Antes do fim da narrativa, quem estabelece as leis da narração, por mais 

que seja o seu ele, é o narrador de La folie du jour. Todos devem temê-lo, todos 

dependem dele enquanto o texto não finaliza, enquanto a elaboração continua o seu 

passo errante. A constante ameaça é o personagem-narrador: “era eu quem parecia 

assustá-la”. Em seguida, após um breve momento de reconhecimento, se inicia o jogo 

irônico da lei, atribuindo regalias e poderes ao narrador, sabendo, por ser a lei da 

narrativa, que esses atributos, sugeridos como dons dados por ela, na verdade, eram os 

dons daquele que escrevia, daquele que participava do ato de escrita literária. O direito 

de estar em todos os lugares é o princípio básico, de acordo com o pensamento 

blanchotiano, do escritor que precisa se despojar do eu para se tornar ele, interagindo 

com as múltiplas categorias do texto que escreve, estando em todo o lugar no instante 

em que o eu não está. 

Nesse jogo, a lei faz com que o narrador participe de sua brincadeira nada 

convincente, mas que o convence, pois creio que o novo rumo dado pelo personagem é 

se acreditar não mais autor de sua história, mas personagem dela, se eximindo de 

qualquer responsabilidade, se inscrevendo como mais um participante da história que 

narra, se enredando cada vez mais no que cria, elabora. Sabemos que o narrador já se 

encontra na posição de personagem de La folie du jour, embora na posição de 

personagem que narra, e, ao se acreditar somente personagem e não mais autor do que 

relata, o narrador se duplica como personagem, bem como se posiciona como o sujeito 

                                                           
124 “Pour la tenter, j’appelai doucement la loi [...] Imprudent appel, qu’aurais-je fait si elle avait 
répondu?” (BLANCHOT, 2002, p. 14) 
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que não escreveu a narrativa. Essa é uma das interpretações para a negação proferida ao 

final da obra pelo narrador. A comprovação de sua imersão no que relata é a prestação 

de contas que o dia exige dele. Se observado bem, o dia, a lei e os médicos são criações 

do narrador-personagem, ou seja, quem exige que o narrador preste contas não é a lei, 

mas o próprio narrador. Todavia, ele se acreditava, desde então, como personagem do 

espaço ficcional que originou, não como autor: “É o ‘eu’ sem ‘eu’ da voz narrativa, o eu 

‘despojado’ dele mesmo, aquele que não tem lugar, é ele quem lhes dá à luz, quem 

engendra esses homens da lei lhes dando a ver o que os concerne e não deveria os 

concernir” (DERRIDA, 1986, p. 281). A lei, em sua dupla significação, age como a lei 

que deseja trazer o narrador à ordem do mundo, exigindo que ele relate, à luz do dia, o 

fato que quase fez com que ele perdesse a visão para que alguma atitude seja tomada, 

para que se fizesse justiça, para que ele sentisse mais um vez a integridade do mundo: 

Eu sabia que um de seus objetivos era de me fazer “dar justiça”. Ela 
me dizia: “Agora, você é um ser à parte; ninguém pode nada contra 
você. Você pode falar, nada o compromete; os juramentos não o 
prendem mais; seus atos permanecem sem consequência. Você me 
despreza, e eis-me eternamente sua serva.” Uma serva? Eu não queria 
isso de modo algum.125 
 

 Pelo tutoyer entre os personagens, no original em francês, percebemos o grau de 

intimidade que a lei deseja imprimir no seu diálogo persuasivo, apostando as 

possibilidades que encontra, até mesmo na humilhação, para fazer com que o narrador 

relate os fatos na intenção de que a justiça — aqui, também, a ordem, a lei, o dia — seja 

efetivada e os componentes do mundo sejam ordenados em seus devidos lugares na 

composição da lei. Mas, relação absurda, para que a ordem do mundo se estabeleça é 

necessário que o narrador continue a infringi-la, pois, como ressalta Blanchot, a lei 

somente existe a partir do desejo de desrespeitá-la: “Ela me dizia: ‘Você ama a justiça. – 

Sim, me parece. – Porque você deixa ofender a justiça em sua pessoa tão notável? 

[...]’”126. É interessante como a existência da lei se apresenta através do desejo de 

infringi-la, pois é preciso que se burle a lei para que o seu limite seja estabelecido, um 

limite que pode agir como interdito para que o desejo de infração, logo, desejo pela lei, 

                                                           
125 “Je savais qu’un de ses buts, c’était de me faire ‘rendre justice’. Elle me disait: ‘Maintenant, tu es un 
être à part; personne ne peut rien contre toi. Tu peux parler, rien ne t’engage; les serments ne te lient plus; 
tes actes demeurent sans conséquence. Tu me foules aux pieds, et me voilà à jamais ta servante.’ Une 
servante? Je n’en voulais à aucun prix.” (BLANCHOT, 2002, p. 24) 
126 “ Elle me disait : ‘Tu aimes la justice. – Oui, il me semble. – Pourquoi laisses-tu offenser la justice 
dans ta personne si remarquable? [...]’” (BLANCHOT, 2002, p. 25) 
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se afirme: “O círculo da lei é este: é preciso que exista transposição para que exista 

limite, mas somente o limite, na qualidade de intransponível, chama a transpor, afirma o 

desejo (o passo em falso) que sempre já, pelo movimento imprevisível, transpôs a 

linha.”127. Na leitura de La folie du jour, Levinas interpreta a lei como uma necessidade 

que se impõe sem falar e que é surda a todo discurso, lei do imediato, da organização. 

Lei sem interioridade e sem fala. Lei da superficialidade, pois pertence ao imediato das 

relações. Lei que surge porque é preciso que o narrador volte ao mundo para que o idílio 

se refaça. No texto levinasiano, a lei é a intimidade do logro, é a sedução que concede 

ao homem não o objeto de seu desejo, mas um paliativo, um atenuante, na ressalva de 

que a ordem continue estável:  

É verdade que a Lei pode falar uma outra linguagem — aquela da 
serva do homem, lei do humanismo personalista, da fraternidade ou 
mesmo da caridade. Mas sua diaconia indo até a servidão é incessante 
censura, mesmo se às vezes ela está em medida de compensar o 
homem assim sobrecarregado pela pequena felicidade de “liberdades 
ancilares, como se o ser humano fosse homem de se contentar com um 
joelho” e não arriscasse enganar seus desejos por tais contentamentos 
de erotismo de péssima qualidade ou do conforto ou do cinema de 
domingo. 

 (LEVINAS, 2004, p. 72) 
 

 No interesse amoroso pelo narrador, a lei se declara, se expondo além do 

necessário. Mas essa humilhação não importa, pois ela o deseja, ela o quer novamente 

na “felicidade extraordinária”. É preciso que ele retorne à ordem: “Ela passava a 

palavras fúteis: ‘A verdade é que nós não podemos nos separar. Eu o seguirei em todo 

lugar, eu viverei debaixo de seu teto, nós teremos o mesmo sono.’”128. Contudo, o 

elemento sedutor da lei não surte o efeito esperado, a lei fracassa. Em outro momento, 

com a silhueta dirigida à literatura, a lei explora mais outros jogos com o narrador, 

lembrando-lhe que está sem saída, sem exterior, que, mesmo autor ou personagem, ele 

não possui um modo de sair do texto que cria/inventa/processa: “Eis um de seus jogos. 

Ela me mostrava uma porção do espaço, entre o alto da janela e o teto: ‘Você está ali’, 

ela dizia. Eu olhava esse ponto com intensidade. ‘Você está ali?’ Eu o olhava com toda 

minha potência. ‘Então?’ [...] De repente, ela exclamava: ‘Ah, eu vejo a luz, ah, Deus’, 

                                                           
127 “Le cercle de la loi est celui-ci: il faut qu’il y ait franchissement pour qu’il y ait limite, mais seule la 
limite, en tant qu’infranchissable, appelle à franchir, affirme le désir (le faux pas) qui a toujours déjà, par 
le mouvement imprévisible, franchi la ligne.” (BLANCHOT, 1973, p. 38 )  
128 “Elle en venait à des paroles futiles: ‘La vérité, c’est que nous ne pouvons plus nous séparer. Je te 
suivrai partout, je vivrai sous ton toit, nous aurons le même sommeil.’” (BLANCHOT, 2002, p. 25)    
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etc. Eu protestava que esse jogo me fatigava enormemente, mas ela era insaciável de 

minha glória.”129. Como adivinhar esse jogo? Talvez, observando as peças que o 

constituem. Na visão de uma possível casa, que, provavelmente, é a narrativa La folie 

du jour materializada e metalinguisticamente representada, a lei da narrativa diz ao 

personagem que ele está entre duas porções significativas desse imóvel: o teto, que lhe 

conferiria abrigo, proteção, embora não lhe desse segurança, seria o próprio texto que 

narra, que o encerra; e a janela, possibilidade de visão, um meio que possibilitaria a 

saída, seria o elemento propulsor da narrativa, uma vez que a narrativa se constitui, 

também, a partir da obsessão pelo exterior.  

Assim pensando, o narrador se encontraria tanto no abrigo da obra que narra 

quanto na possibilidade de poder, relatando, tocar o exterior. A lei, ao ver a luz, que não 

é mais o dia da ordem, mas o dia tornado noite, saúda a glória daquele que promove o 

movimento discursivo, saudando o conjunto de fatores que impulsiona o 

enfraquecimento do dia: “Porém a possibilidade de ver o dia, o dia como elemento da 

visibilidade e meio do visível, esse dia ali não é visível, não mais que o sol de Platão. 

Ele é, nesse sentido, a noite, o cegamento — o que acontece ao dia ou faz acontecer ao 

dia.” (DERRIDA, 1986, p. 238). Em outro processo de saudação, quando o narrador 

toca o joelho da lei, ele está tocando não somente a lei, personagem de sua criação, mas 

também a si e a todo o material criado por ele, os médicos, os velhos do asilo, o 

empregador, a todos: “Ela era nesse meio superpovoado de homens o único elemento 

feminino. Ela me tinha feito uma vez tocar seu joelho: uma bizarra impressão.”130. Em 

francês, a palavra genou/joelho, como nos lembra Derrida, tem a sonoridade das 

palavras je/eu e nous/nós reunidas, o que, a meu ver, afirma a potencialidade do 

amálgama entre o narrador, aquele que diz je, e os demais personagens presentes em La 

folie du jour que estão concentrados no espaço do nous. Nesse instante, no 

estranhamento em tocar o outro, tocando a si mesmo, todos são tocados através do ato 

de comunhão entre os personagens e seu criador, ambos se veem como seres enjaulados 

                                                           
129 “Voici un de ses jeux. Elle me montrait une portion de l'espace, entre le haut de la fenêtre et le 
plafond: ‘Vous êtes là’, disait-elle. Je regardais ce point avec intensité. ‘Y êtes vous?’ Je le regardais avec 
toute ma puissance. ‘Eh bien?’ [...] Soudain, elle s'écriait: ‘Ah, je vois le jour, ah, Dieu’, etc. Je protestais 
que ce jeu me fatiguait énormément, mais elle était insatiable de ma gloire.”  (BLANCHOT, 2002, p. 27) 
130 “Elle était dans ce milieu surpeuplé d’hommes le seul élément féminin. Elle m’avait une fois fait 
toucher son genou: une bizarre impression.” (BLANCHOT, 2002, p. 27)  
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numa mesma perspectiva de escrita, a escrita sem exterior, escrita impossível por ser 

fragmentada e por estar em fragmentos: 

O fragmento, na qualidade de fragmentos, tende a dissolver a 
totalidade que ele supõe e que ele leva em direção à dissolução de 
onde ele não se forma (propriamente falando), a qual ele se expõe 
para, desaparecendo, e, com ele, toda identidade, se manter como 
energia de desaparecer, energia repetitiva, limite do infinito mortal — 
ou obra de ausência de obra (para redizê-lo e calá-lo redizendo-o).131 
 

 No antepenúltimo fragmento da narrativa blanchotiana, se confirma o passo 

errante do personagem em seu texto sem saída:  

Alguém me tinha pedido: Conte-nos como as coisas se passaram “ao 
certo”. – Uma narrativa? Eu comecei: Eu não sou nem sábio nem 
ignorante. Eu conheci alegrias. É muito pouco dizer. Eu lhes contei a 
história inteira que eles escutavam, me pareceu, com interesse, ao 
menos no início. Mas o fim foi para nós uma comum surpresa. 
“Depois deste começo, eles diziam, você passará aos fatos.” Como 
assim! A narrativa estava terminada.132 
 

 A resposta dada ao alguém não-identificado revela o desabar da estrutura do 

discurso elaborado pelo narrador-personagem, em que observamos o início do seu 

primeiro fragmento despencar, sendo deslocado abruptamente para dar ensejo ao 

fragmento que lemos acima. A primeira frase de La folie du jour é arrastada, passando e 

destruindo as demais construções frasais para poder ser novamente proferida pelo 

narrador no antepenúltimo fragmento da narrativa. E, desse modo, sendo novamente 

reconstruída a partir dos pedaços de palavras deixados pela passagem do fragmento 

inicial. A narrativa blanchotiana se reestrutura a partir de sua ruína. Com a estrutura 

refeita, passa a ser novamente ruína, movimento errante, movimento repetitivo: 

“Iteração de uma narrativa contando a si mesma.” (LEVINAS, 2004, p. 59). O retorno 

do “Eu não sou nem sábio nem ignorante.” concede ao texto do personagem uma 

repetição metalinguística de seu próprio discurso.  

                                                           
131 “Le fragment, en tant que fragments, tend à dissoudre la totalité qu’il suppose et qu’il emporte vers la 
dissolution d’où il ne se forme pas (à proprement parler), à laquelle il s’expose pour, disparaissant, et, 
avec lui, toute identité, se maintenir comme énergie de disparaître, énergie répétitive, limite de l’infini 
mortel — ou œuvre de l’absence d’œuvre (pour le redire et le taire en le redisant).” (BLANCHOT, 1980, 
p. 99-100) 
132 “On m'avait demandé: Racontez-nous comment les choses se sont passées ‘au juste’. – Un récit? Je 
commençai: Je ne suis ni savant ni ignorant. J'ai connu des joies. C'est trop peu dire. Je leur racontai 
l'histoire tout entière qu'ils écoutaient, me semble-t-il, avec intérêt, du moins au début. Mais la fin fut 
pour nous une commune surprise. ‘Après ce commencement, disaient-ils, vous en viendrez aux faits.’ 
Comment cela! Le récit était terminé.” (BLANCHOT, 2002, p. 29) 
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No excerto acima, o que nos é apresentado já foi apresentado, sendo redito uma 

segunda vez em uma perspectiva da repetição que dá o tom da atemporalidade do 

discurso blanchotiano, pois a repetição se processa a partir da categoria do tempo atual, 

a partir do presente da enunciação do narrador, não havendo outra categoria temporal a 

não ser a categoria do agora. Categoria que se torna atemporal devido ao caráter 

imediato do tempo excluir outras instâncias temporais. A narrativa que se elabora no 

presente é sem exterioridade, haja vista que nada escapa ao agora: “Movimento sem 

exterior, ex-pulsão sem vazio para acolher a diáspora. ‘O vazio me decepcionou 

mesmo’. Movimento mantido em uma manutenção que, em um Si humano, é o 

sufocamento em si. Loucura do agora, loucura do dia.” (LEVINAS, 2004, p. 60). 

O movimento sem exterior, comentado por Levinas, é o passo errante dado pelo 

narrador desde o momento inicial de sua narrativa. Com a leitura do antepenúltimo 

fragmento, se certifica que não há e nunca houve saída. No entanto, é nessa 

(im)possibilidade de saída, através da visão da janela, que o diálogo de La folie du jour 

pode se realizar. Não por menos, em seu relato, a noite apavorante e a leitura atordoante 

já insinuavam o não-exterior. E mesmo não podendo tocar o fora, o narrador procurava 

pôr as mãos no inescrutável. É pelo possível impossível que podemos ter em mãos o 

texto da loucura do dia. Derrida, em “La loi du genre”, chamará esse movimento errante 

de invaginação, quando a borda superior atinge a borda inferior: 

Vê-se, sem ver, lê-se o desmoronamento da borda superior ou da 
borda inicial de La folie du jour desenvolvida segundo a ordem 
“normal”, aquela que regem a lei comum, a convenção editorial, o 
direito positivo, o regime da competência em nossa cultura logo-
alfabética, etc. De repente a borda superior ou inicial, o que se chama 
a primeira linha de um livro, vem a fazer um bolso no interior do 
corpus. Ela vem tomar a forma de uma invaginação pela qual o traço 
da primeira linha, a “borderline” se vocês desejam, se divide 
permanecendo a mesma e atravessa o corpus que, no entanto, ela 
margeia.  

(DERRIDA, 1986, p. 271) 
 

 O processo de invaginação derridiana levará ao que antes comentei sobre a 

repetição, pois o ato de se invaginar da narrativa produzirá outras múltiplas 

invaginações, no instante em que, proferida pelo narrador, a arquitetura discursiva do 

que é relatado passa a ganhar a liberdade errante da narração literária. A precipitação do 

erro dar-se-á novamente no penúltimo fragmento do texto de La folie du jour: 

Eu tive de reconhecer que eu não era capaz de formar uma narrativa 
com esses acontecimentos. Eu tinha perdido o sentido da história, isso 
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acontece em muitas doenças. Mas essa explicação somente os deixou 
mais exigentes. Eu percebi então pela primeira vez que eles eram dois, 
que esse entorse ao método tradicional, embora se explicando pelo 
fato que um era um técnico da vista, o outro um especialista das 
doenças mentais, dava constantemente a nossa conversa a 
característica de um interrogatório autoritário, vigiado e controlado 
por uma regra estrita. Nem um nem outro, decerto, era o delegado de 
polícia. Mas, sendo dois, por causa disso eles eram três, e esse terceiro 
permanecia firmemente convencido, eu estou seguro disso, que um 
escritor, um homem que fala e que raciocina com distinção, é sempre 
capaz de contar fatos dos quais ele se lembra.133 
 

 No fragmento acima, há algumas questões importantes a serem comentadas. 

Agora, não se discute apenas a questão da despersonalização do narrador-personagem 

ao negar ser capaz de escrever uma narrativa com os acontecimentos que ocorreram a 

ele, bem como acontecimentos que ele narra durante todo o texto. Ao negar, ele nega ser 

aquele que diz je no início da narrativa, negando a si mesmo ele nega a narrativa como 

sua elaboração, embora a narrativa somente se produza a partir do momento em que o 

narrador diz je. Derrida levantará a hipótese de multiplicação da voz narrativa, 

afirmando a possibilidade de existirem vários je, várias vozes que se complementam ao 

longo do texto de La folie du jour: “aquele que diz ‘eu’, que não é forçosamente um 

narrador e não necessariamente o mesmo sempre” (DERRIDA, 1986, p. 269). Derrida 

comentará a dissonância complexa entre o je do primeiro fragmento e o je do penúltimo, 

destacando a impossibilidade do último se constituir narrador ao negar o primeiro. 

Compartilho da ideia do crítico; entretanto, acredito numa complexidade ainda maior, 

na complexidade do neutro. Nesse estágio de negar ser aquele que diz je no início da 

narrativa, ao negar ser instruído, negando que seja um escritor, pois diz não ser capaz de 

contar os fatos dos quais se lembra, o narrador se inscreve definitivamente no espaço da 

neutralidade, afastando-se de qualquer normatização da língua, normatização da cultura. 

O narrador é a possibilidade de contar os fatos ocorridos a ele sem ser, necessariamente, 

um escritor, um ser da razão, uma vez que ele pertence ao grito mudo da noite. O 

                                                           
133 “Je dus reconnaître que je n'étais pas capable de former un récit avec ces événements. J'avais perdu le 
sens de l'histoire, cela arrive dans bien des maladies. Mais cette explication ne les rendit que plus 
exigeants. Je remarquai alors pour la première fois qu'ils étaient deux, que cette entorse à la méthode 
traditionnelle, quoique s'expliquant par le fait que l'un était un technicien de la vue, l'autre un spécialiste 
des maladies mentales, donnait constamment à notre conversation le caractère d'un interrogatoire 
autoritaire, surveillé et contrôlé par une règle stricte. Ni l'un ni l'autre, certes, n'était le commissaire de 
police. Mais, étant deux, à cause de cela ils étaient trois, et ce troisième restait fermement convaincu, j'en 
suis sûr, qu'un écrivain, un homme qui parle et qui raisonne avec distinction, est toujours capable de 
raconter des faits dont il se souvient.” (BLANCHOT, 2002, p. 29) 



106 

 

narrador é a dispersão, a decadência do dia: “Quem eu era? Responder a essa questão 

me teria lançado em grandes tormentos.”134.  

 O narrador se afasta da imposição da palavra do mundo, da palavra previamente 

estabelecida. O personagem é a incógnita sem possibilidade de resposta que surge desde 

o início da narrativa, pois a palavra que nos instrui é incapaz de proferir o que se diz e o 

que se ouve no espaço da neutralidade. O personagem-neutro não é instruído, não é 

capaz. Ele é a evanescência da possibilidade, é o sim... sim..., nem... nem..., não 

precisando de sentido para existir. A sua fala não possui um único sentido, mas 

múltiplios, produtividade que se repete, repetindo-se: “utilizando de um neologismo 

neo-derridiano: o neutro é a ausância de sentido.” (BIDENT, 2010, p. 23). No dizer não 

ao que escreveu, o narrador se inscreve, também, na questão da autoria levantada por 

Blanchot no livro O espaço literário, em que a obra se basta a ela mesma, não 

precisando do cunho do escritor para sobreviver. Assim, o narrador se afasta da 

categoria que, logo mais, o seu próprio texto o expulsaria, a categoria de escritor, de 

detentor do que escreveu, do que proferiu. Por essas razões, o narrador é o que não pode 

ser tocado, é o exterior, ele mesmo inatingível. No derradeiro fragmento, lemos a 

neutralidade de La folie du jour e a segunda invaginação: “Uma narrativa? Não, não 

uma narrativa, nunca.”135.   

 A segunda invaginação ocorre na pergunta “Uma narrativa?”, em que, dessa vez, 

é o antepenúltimo fragmento que é arrastado para comparecer no último fragmento que 

lemos acima. Dessas duas invaginações, se sobressaem o movimento errante e a 

impossibilidade de atarmos uma única compreensão dos fatos, pois o texto blanchotiano 

se hospeda no espaço da neutralidade literária. A impossibilidade de uma única via de 

acesso à narrativa blanchotiana, nos leva, compreensivelmente, a uma impossibilidade 

de dizermos onde começa ou termina La folie du jour: “Essa dupla invaginação 

quiasmática das bordas impede de discernir na leitura o limite indivisível de um começo 

e de um fim.” (DERRIDA, 1986, p. 244).  

Em La folie du jour, não existe fim, como também não existe exterior, saída 

disponível. A janela continua fechada, e aquele que narra, não sendo o narrador, mas o 

alguém que se fere com uma faca, que fere os próprios olhos com cacos de vidro, o 

                                                           
134 “Qui étais-je? Répondre à cette question m’aurait jeté dans de grands soucis.” (BLANCHOT, 2002, p. 
16) 
135 “Un récit? Non, pas de récit, plus jamais.” (BLANCHOT, 2002, p. 30) 
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alguém que pergunta, o homem que cede o passo, o bebê que observa o rosto da mãe se 

direcionar ao rosto do homem estranho, a lei que se faz promíscua, esse alguém sendo o 

dia tornado noite e a noite tornada luz dispersante, esse não-narrador ainda continua lá, 

olhando para nós, dizendo-se preso no próprio enredo que originou. Essa, 

definitivamente, é a loucura do dia. 

 

*** *** *** 

De um canto escuro, escuto. 

Ele ainda está lá com seus olhos inertes a me olhar. 

Ele pede ajuda. 

Mas como lhe dizer que não há Saída? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

2.2. O não-lugar do estrangeiro em “L’idylle” 

 

Caligula 
 

Il est vrai. Mais je ne le savais pas 
auparavant. Maintenant, je sais. 
(Toujours naturel.) Ce monde, tel qu’il 
est fait, n’est pas supportable. J’ai donc 
besoin de la lune, ou du bonheur, ou de 
l’immortalité, de quelque chose qui soit 
dément peut-être, mais qui ne soit pas de 
ce monde. 

(CAMUS, 1958, p. 48) 
 
 

 Do outro lado da margem, observamos vir chegar, cada vez mais próximo, o 

perfil, ainda desconhecido, de um certo estrangeiro. Seu perfil, talvez, pela 

luminosidade ainda deixada vislumbrar pela loucura do dia, continua disperso, meio 

apagado. Quem sabe, não sabemos ao certo, ele venha de muito longe para buscar ajuda 

ou, por motivos ainda mais desconhecidos como aqueles do agrimensor, venha em 

busca de uma proposta de trabalho ou de um trabalho ainda futuro ou, uma última 

palavra deve ser dita, talvez, seja ele o Estrangeiro ou a própria Errância: “O 

estrangeiro, quem é? Não há aqui definição suficiente. Ele vem do fora.”136. Por vir do 

fora, espaço que ainda se mantém enquanto espaço por vir, espaço desconhecido, sem 

origem e sem pouso certo, por ser um estrangeiro em terras continuamente a ele 

estranhas, o estrangeiro perde a necessidade de nomeação, não lhe é necessário carregar 

um nome quando se carrega no dorso a própria indefinição de si. Em seu caminhar meio 

diletante, o estrangeiro se aproxima, está quase na divisa da cidade que se encontra em 

seu caminho. Cidade meio complexa, embora complexidade não deva existir em 

nenhuma cidade, pois o homem há muito tempo perdeu a noção de complexidade para 

se aprofundar na noção de superficialidade de tudo e de todos. Ele vem. Os passos 

conseguem chegar mais perto. A cidade se aproxima. Vemo-lo mais perto. Olhamo-nos. 

Percebemos um diferencial. Destaca-se em seu olhar de estrangeiro a obscuridade de 

seu fim trágico. Abaixamos a cabeça. Estamos preparados para ele? Ele está preparado 

para nós? Os passos finais são dados, o que nos lembra o percurso da paixão, o rito da 

                                                           
136 “L’étranger, qui est-ce? Il n’y a pas ici de définition suffisante. Il vient du dehors.” (BLANCHOT, 
1983, p. 94 ) 
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morte que não nos deixa e não nos deixará jamais, pois a incompreensão foi nossa. 

Então, expiemos. 

 O estrangeiro, ao se deixar entrar no interior da cidade, perceberá que o dia, 

mesmo em seu declínio constatado em La folie du jour, se reerguera, auxiliado pelo que 

existe de mais emblemático quando se conjectura sobre os movimentos de ordenação do 

mundo: a prisão. Aqui, em “L’idylle”, texto blanchotiano presente em Le ressassement 

éternel, que, por sua vez, precede o texto Après coup que intitula o livro, a prisão 

ganhará um outro nome, não menos assustador: asilo. Nas duas acepções da palavra 

asilo, estabelecimento em que se acolhem órfãos, mendigos ou velhos ou 

estabelecimento que recolhe e trata de doentes mentais, o que atesto é a noção, nos dois 

significados, de exclusão, de separação ou de divisão. O asilo, enquanto 

estabelecimento social, seja ele público ou privado, tem como dever acolher todos 

aqueles que se encontram à margem da sociedade, fora dos grupos sãos de pessoas 

produtivas e, principalmente, deve agir como espaço de reeducação e de tratamento dos 

doentes para que eles possam retornar à sociedade sem que a sua presença macule de 

alguma forma a ordem estabelecida no contexto social. É importante ressaltar que uma 

vez excluído dos padrões socialmente estipulados, o ser do fora, o estrangeiro, deve ser 

recolhido, deve ser afastado do meio social, deve permanecer, enquanto desequilibrado, 

no setor de tratamento do asilo, preso, enclausurado, sem a possibilidade de, doente, ter 

novamente a sua liberdade. E a palavra doente se configura não apenas como referência 

àqueles que realmente estão passando por uma enfermidade, e sim a todo e qualquer ser 

que esteja fora do padrão, seja ele mendigo, órfão, velho ou estrangeiro. Em sua entrada 

pela cidade, o estrangeiro é levado diretamente ao asilo da cidade. Ele deve ser 

recolhido, uma vez que, agindo como estrangeiro, ele deve ser reeducado, retrabalhado, 

a partir das leis da cidade em que se encontra. 

Antes de acompanharmos a passagem do estrangeiro pela cidade desconhecida, é 

necessário que nos desviemos um pouco de sua história para analisarmos, por alguns 

instantes, o processo criativo que a originou. “L’idylle”, narrativa que divide espaço em 

Le ressassement éternel com uma segunda narrativa, intitulada “Le dernier mot”, é 

concebida, ou melhor, as duas narrativas são concebidas durante a elaboração criativa 

de um terceiro texto de Blanchot, atestado como a primeira publicação ficcional do 

autor: Thomas l’obscur. A criação desse terceiro texto, como nos lembra Christophe 

Bident, em Maurice Blanchot — partenaire invisible, dura exatamente oito anos. É 
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nesse longo período de escrita, absorvido pela necessidade de se deixar escrever sobre 

um personagem demasiadamente ausente, em que sua presença desafia a estrutura 

narrativa que o circunscreve, que Blanchot, nesse percurso de escrita exaustiva, dedica 

um período para a elaboração dessas duas narrativas: “Do ritmo desses oito anos de 

trabalho, nós sabemos ainda isto, que eles foram interrompidos em seu meio pela 

redação de duas narrativas, ‘Le dernier mot’ (1935) e ‘L’idylle’ (1936).” (BIDENT, 

1998, p. 130). Desse modo, tanto “Le dernier mot” quanto “L’idylle” participam da 

mesma atmosfera de escrita na qual estava absorvido Maurice Blanchot no ato de 

criação de Thomas. Não há, aqui, somente uma simples interrupção para se escrever 

algo de diferente, mas sim uma interrupção que coaduna nesses três textos uma única 

experiência de escrita. E se podemos diferenciá-los, pontuando a expressividade 

complexa de um e a expressividade linear dos outros dois, somente podemos fazer tal 

análise compreendendo os outros dois, “Le dernier mot” e “L’idylle”, que narram 

aparentemente uma história simples, como textos basilares para se compreender, o 

mínimo possível, o que será apresentado na narrativa atordoante de Thomas l’obscur.  

As narrativas compreendidas em Le ressassement éternel expõem as angústias, a 

falta de liberdade, a morte (“L’idylle”), bem como o arrebatamento da noite (“Le 

dernier mot”) que observaremos em nível alarmante na narrativa de Thomas. À 

interrupção referida por Bident, Blanchot, em Après coup, confirma: “seria desonesto 

esquecer que, no mesmo tempo ou no entretempo, eu escrevia Thomas l’Obscur”137. Na 

mesma atmosfera criativa de uma narrativa “interminable”, como nos diz o próprio 

escritor no texto acima citado, que “encontrava na procura do aniquilamento (a 

ausência) a impossibilidade de escapar ao ser (a presença)”138, houve espaço para a 

elaboração de mais dois textos ficcionais, textos que se excedem pela linearidade que, 

por um instante, deixam refletir. Na leitura de Après coup, somos tomados por um certo 

estranhamento, uma vez que, pela primeira e única vez, Blanchot comenta o processo 

criativo de suas narrativas. No entanto, antes de intentar comentar os seus textos, ele 

trafega pela impossibilidade do escritor, tendo concluído o processo de escrita, de se 

aproximar como autoridade de seu texto. É através da referência a Mallarmé, a Kafka e 

a Bataille que Blanchot, em Après coup, nos diz: “Mas se a obra escrita produz e prova 

                                                           
137 “il serait malhonnête d’oublier que, dans le même temps ou entre-temps, j’écrivais Thomas l’Obscur” 
(BLANCHOT, 1983, p. 92)    
138 “rencontrait dans la recherche de l’anéantissement (l’absence) l’impossibilité d’échapper à l’être (la 
présence)” (BLANCHOT, 1983, p. 92)  
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o escritor, uma vez feita ela somente testemunha a dissolução deste, seu 

desaparecimento, sua derrota e, para exprimir mais brutalmente, sua morte, de resto 

nunca definitivamente constatada: morte que não pode dar lugar a uma constatação.”139 

Todavia, se Blanchot confirma a morte do autor após a conclusão da obra, por 

que é necessário ainda a ele se aventurar no comentário de sua narrativa, já que a obra é 

“Boli me legere”? Essa questão é bastante significativa em se tratando de Blanchot, pois 

o escritor, que se dedica em seus textos ensaísticos a afirmar a impotência do autor em 

relação ao texto que elabora140, se coloca, em Après coup, como testemunha de um 

relato sobre a impossibilidade dele mesmo, autor de ficção, de se aproximar e, assim, de 

interpretar o seu próprio texto, marcando a sua incapacidade frente à incógnita textual 

que concebera, haja vista que “a narrativa não se traduz”141. Na leitura de Après coup, 

podemos fazer múltiplas considerações, podemos interpretá-lo como metáfora do ato de 

escrita, como exemplo ilustrativo da impotência do escritor, como fábula ou mesmo 

como uma grande tentativa blanchotiana de enfrentar o perigo tão alardeado pelo 

escritor em seus textos críticos: o desejo do autor de ser a autoridade máxima do texto 

ficcional que origina, embora esse desejo seja um fracasso completo. Contudo, a 

interpretação que acredito mais cabível seja a de vê-lo como mais uma ficção 

dialogando com as ficções que o precedem, como a história de um personagem incapaz 

de reconhecer no reflexo de uma narrativa a sua imagem. Não por menos, acredito que o 

título Le ressassement éternel deveria ser o título principal, e não o título segundo, visto 

que esse título agrega brilhantemente essas três narrativas, num processo de ruminação 

convergente e divergente ad infinitum: “Quem escreve está no exílio da escritura: ali é 

sua pátria onde ele não é profeta.”142 

Agora, que comentei o princípio, vou ao verbo. Em sua chegada à cidade, 

prontamente, o estrangeiro é levado por um guarda à porta do asilo: “Mal entrou na 

cidade, o estrangeiro foi conduzido ao asilo.”143. Em sua companhia, o guarda, por duas 

vezes, o aconselha a não acreditar em tudo a que ele, estrangeiro, será exposto. Ele não 
                                                           
139 “Mais si l’œuvre écrite produit et prouve l’écrivain, une fois faite elle ne témoigne que de la 
dissolution de celui-ci, de sa disparition, de sa défection et, pour s’exprimer plus brutalement, de sa mort, 
au reste jamais définitivement constatée: mort qui ne peut donner lieu à un constat.” (BLANCHOT, 1983, 
p. 86)  
140 O livro O espaço literário é praticamente dedicado a esse tema. 
141 “le récit ne se traduit pas.” (BLANCHOT, 1983, p. 96) 
142 “Qui écrit est en exil de l’écriture: là est sa patrie où il n’est pas prophète.” (BLANCHOT, 1980, p. 
105) 
143 “A peine entré dans la ville, l’étranger fut conduit à l’hospice.” (BLANCHOT, 1983, p. 09) 
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deverá acreditar no espetáculo da felicidade, espetáculo grosseiro que desencadeará a 

queda do véu que envolve os diretores do asilo. Espetáculo de um idílio em constante 

ruína. Nem tudo está ordenado como se acredita: “Mas eu lhe peço, siga meu conselho: 

não confie nas aparências.”144. Contudo, ao aviso, que não foi devidamente acolhido, o 

estrangeiro continua o seu passo, ele nada teme, até o momento. Logo após ser deixado 

à porta do asilo, o personagem é recebido por uma bela mulher, a esposa do diretor, 

cujas atitudes ambíguas resvalarão ao longo da narrativa como modo propulsor, 

também, da vontade de liberdade daquele que não mais a possui quando se viu levado, 

pela primeira vez, à instituição de recuperação da cidade: “— Bom dia, ela lhe disse. 

Não tema nada, a casa está aberta a você.”145. Há, na amabilidade da jovem esposa e no 

modo como ela acolhe o ser desconhecido, o início de uma cadência típica de literatura 

de suspense, como se a qualquer momento pudesse haver uma reviravolta e o assassino 

surpreendesse o personagem, exterminando-o. Como veremos, nenhum ato da amável 

esposa escapa a um ranço de obscuridade. 

Ao ceder o passo à entrada do estrangeiro, a diretora nos lembra, inversamente, 

o passo cedido pelo homem à mulher com o carrinho de bebê na narrativa La folie du 

jour, e, semelhante à entrada deixada aberta para que o outro entre, observamos em 

“L’idylle”, mais uma vez, a sedução do passo, o deixar-se invadir. A partir desse 

momento, a sedução da esposa acompanhará o estrangeiro em todos os ambientes da 

instituição, desde a entrada à apresentação ao seu esposo, o diretor, o criador das leis, da 

constituição do asilo. É preciso que tudo esteja previamente estabelecido, as regras 

devem ser postas e, sedutoramente, devem ser respeitadas através da visão perfeita do 

ilustre casal. Nada, por um momento, parece fugir da ordem: “— Você amará a nós 

todos, naturalmente, acrescentou o homem com alegria.”146. De algum modo, o novato 

deve ser emaranhado na teia da hospitalidade do casal, é necessário que ele se sinta 

acolhido, respeitado, para que o trabalho de reeducação seja posto em ação. Porém, a 

chegada do estrangeiro trará à base da instituição organizada pelo diretor uma verdade 

que antes se mantinha abafada, ou melhor, dissimulada pelas paredes levantadas pela 

ordem. Essa verdade é a impotência das leis diante daqueles que não podem ser 

acolhidos ou que não se deixam acolher, aqueles que possuem a sua verdadeira cartilha 

                                                           
144 “Mais je vous en prie, suivez mon conseil: ne vous fiez pas aux apparences.” (BLANCHOT, 1983, p. 
09)  
145 “— Bonjour, lui dit-elle. Ne craignez rien, la maison vous est ouverte.” (BLANCHOT, 1983, p. 09)  
146 “— Vous nous aimerez tous, naturellement, ajouta l’homme avec gaîté.” (BLANCHOT, 1983, p. 10) 
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de regras, o seu particular modus operandi: “todo recém-chegado propõe uma verdade 

que não se deve pôr porta afora; mas, se a acolhemos, quem sabe até onde ela nos 

conduzirá?” (BLANCHOT, 2007, p. 24). A simples presença do estrangeiro no espaço 

da ordem do asilo já se configura como uma proposta de verdade que escapa à verdade 

estipulada pela organização do local. Essa verdade é exposta e levantada não pelo 

estrangeiro, mas pela pergunta lançada por Pierre, o esposo de Louise: “Eu posso lhe 

perguntar de onde você vem?”147 

Qual crime cometeu o estrangeiro para ser levado ao asilo? Onde está a sua 

falta? O que ele busca? As perguntas continuarão sem respostas, pois, desde o primeiro 

instante, a narrativa “L’idylle” omite as causas que levaram o desconhecido a ser 

entregue ao asilo. Não sabemos o motivo pelo qual ele foi levado imediatamente à 

instituição de tratamento da cidade. Talvez, a falta cometida por aquele que nós 

avistamos chegar à entrada da cidade seja a de ser ele próprio o Estrangeiro, o ser que 

continuamente se mantém afastado, aquele que não possui origem, não porque ele não a 

possua, mas porque ele a desconhece: “O estrangeiro, com a garganta apertada, não 

conseguiu responder./ — Mais tarde, disse a jovem mulher, mais tarde, você nos dirá 

tudo.”148. Maurice Blanchot, em “A medida, o suplicante”, texto presente no livro A 

conversa infinita II: a experiência limite, reflete sobre a questão do estrangeiro: “é o 

homem da vinda, sempre a caminho porque sem lugar, a propósito de quem deve-se 

colocar a questão a mais misteriosa de todas, a da origem” (BLANCHOT, 2007, p. 24). 

A relação que o estrangeiro mantém com o mundo, uma relação sempre esvaziada de 

laços mais estreitos, esvaziada de uma relação direta com o espaço em que se encontra, 

é semelhante à relação que a literatura estabelece com a realidade a que está exposta, 

com o mundo que dela dispõe como mercadoria e como resultado de suas engrenagens. 

A literatura, bem como o desconhecido, é o absolutamente exterior, é o que se afasta das 

hierarquias, é o espaço do fora, lembrando um texto de Blanchot. Não se pode exigir 

dos dois uma relação produtiva com o espaço em que se encontram estabelecidos. Aqui, 

a palavra produtividade não se refere à polissemia literária, mas à produção em massa 

do meio social, à necessidade de tornar qualquer coisa em instrumento, em material 

laboral, em material que sirva para.  

                                                           
147 “Puis-je vous demander d’où vous venez?” (BLANCHOT, 1983, p. 10) 
148 “L’étranger, la gorge serrée ne réussit pas à répondre./ — Plus tard, dit la jeune femme, plus tarde, 
vous nous direz tout.” (BLANCHOT, 1983, p. 10) 
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A intenção de servir para não é compartilhada pela literatura, na perspectiva 

blanchotiana: “Só importa a obra, a afirmação que está na obra, o poema em sua 

singularidade compacta, o quadro em seu espaço próprio.” (BLANCHOT, 2005, p. 

293). Nesse ponto, tanto a literatura quanto o estrangeiro são inúteis, por isso o medo 

manifestado pela ordem ao divisar um estrangeiro ou quando se percebe que a literatura 

passou a ter uma importância maior do que o regimento laboral. A literatura e o 

estrangeiro são instâncias perigosas, causam verdadeiros transtornos aos representantes 

da lei, por isso se deve afastar o que já é o afastado, se deve prender o que é a 

prefiguração da liberdade, se deve tratar o irremediável, se deve esconder o que já se 

esconde por si mesmo, se deve reutilizar o que é inútil: “a essência da literatura escapa a 

toda determinação essencial, a toda afirmação que a estabilize ou mesmo que a realize; 

ela nunca está ali previamente, deve ser sempre reencontrada ou reinventada.” 

(BLANCHOT, 2005, p. 294). A literatura, com sua parcela de culpa, muitas vezes, faz 

de sua inutilidade uma utilidade necessária àqueles que veem nela a possibilidade de 

interação com um novo mundo, bem como uma possibilidade de observar o mundo real 

a partir de múltiplas perspectivas, interpretando-o e reinterpretando-o diversas vezes, 

mesmo que o texto literário mantenha dele um certo afastamento — uma relação 

indireta, caso desejemos nomear a relação que a literatura mantém com o mundo real. 

Em minha leitura, a inutilidade literária se revela em produtividade literária, em 

estímulo para novas e intermináveis leituras, o que fomenta a criatividade e a formação 

humana daquele que dedica tempo à leitura ficcional. Ao contrário do que se pensa 

comumente, o homem, ao ler, está se relendo e se autoformando. 

A incapacidade do estrangeiro de traçar o percurso de sua origem faz dele um 

nômade, o ser sem moradia e sem pouso certo, o totalmente desapegado, o 

desconhecido. Seguindo esse pensamento, o personagem de “L’idylle” se torna uma 

analogia do pensamento blanchotiano sobre o texto literário, o que demonstra a 

simbiose entre os textos críticos e ficcionais de Maurice Blanchot. Em sua obra, não há 

divergência, mas convergência, intimidade entre as partes, toque mútuo entre os corpos 

de escrita. À imagem do nômade, temos a imagem literária blanchotiana: “Cabanas no 

deserto. Não se trata de voltar atrás. Mas para Blanchot, a literatura lembra a essência 

humana do nomadismo.” (LEVINAS, 2004, p. 23-4). E à questão do nomadismo, temos 

a questão da origem. Nos textos blanchotianos sobre o fazer literário, cada palavra 

literária se oferece como uma promessa vã de se aproximar da origem da palavra, da 
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origem da linguagem. Cada obra é uma tentativa de se dirigir à essencialidade do verbo, 

à essencialidade da linguagem livre de todo e qualquer aparato mundano. E somente a 

literatura poderia empreender um desejo tão impossível; porém, é na impossibilidade do 

discurso literário que se encontra a possibilidade de se aproximar da origem da palavra: 

“Em sua essência, a linguagem não é expressão e nem atividade do homem. A 

linguagem fala. O que buscamos no poema é o falar da linguagem. O que procuramos se 

encontra, portanto, na poética do que se diz.” (HEIDEGGER, 2008, p. 14).  

Ainda na questão da origem, me pergunto: de onde vem o estrangeiro? Nem o 

próprio estrangeiro saberia responder a essa questão. E, fato interessante, o seu desejo 

de fuga, após o desespero de se saber preso à instituição, mesmo com a possibilidade de 

sair quando se casasse com uma estranha, é anódina, medíocre, é simplesmente 

insignificante, pois a volta à cidade natal se apresenta como impossível, uma vez que, 

sendo o Estrangeiro, nenhuma cidade poderia acolhê-lo, nem mesmo aquela que lhe 

concebeu. Ao ser indagado pelos colegas sobre a sua origem, o personagem, entregue ao 

seu status de Estrangeiro, responde aos mais curiosos: “— Então, você também, você 

espiona, ele respondeu malvadamente. E isso conta, que eu seja de um país em vez de 

um outro? Eu sou estrangeiro, eis tudo.”149 

Em sua liberdade vigiada pela cidade, pois os recém-chegados, decorrido um 

período, podiam sair um pouco do asilo, o estrangeiro dedicará grande parte de seu 

tempo em entender como se estrutura o espaço em que ele está preso, como as ruas e as 

vielas da cidade se organizam, quais os acessos mais fáceis para se chegar à saída, qual 

o recurso necessário para a fuga. Nesses passeios, o personagem se depara com uma 

livraria. Ao entrar no estabelecimento, ele pergunta ao vendedor: “Você tem um mapa 

detalhado da cidade e dos arredores?”150. O vendedor poderá disponibilizar um mapa da 

cidade, porém, dos arredores não: “Mas nós não nos interessamos quase nada pelas 

outras regiões.”151. Notemos como a cidade se fecha em si mesma, impossibilitando a 

passagem para outros locais, pois, ao ocultar o que está do outro lado da margem, não 

revelando os perigos que o outro lado ofereceria, a cidade, através das leis regidas pelo 

asilo, pressiona a permanência submissa dos estrangeiros, bem como do restante da 

população distribuída em seu entorno. Na falta de conhecimento dos arredores da 

                                                           
149 “— Alors, vous aussi, vous espionnez, répondit-il méchamment. Est-ce que cela compte que je sois 
d’un pays plutôt que d’un autre? Je suis étranger, voilà tout.” (BLANCHOT, 1983, p. 12) 
150 “Avez-vous une carte détailée de la ville et des environs?” (BLANCHOT, 1983, p. 25) 
151 “Mais nous ne nous intéressons guère aux autres régions.” (BLANCHOT, 1983, p. 25) 
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cidade, a situação do personagem surge como uma característica inerente à cidade que o 

aprisiona, como também às cidades vizinhas, se é que existe, realmente, alguma 

vizinhança para além dos limites do território da cidade na qual o estrangeiro está 

estabelecido, no momento, como prisioneiro-enfermo. Essa situação estrangeira o 

esgota. Ele, estrangeiro, se encontra em uma terra, também, estrangeira, sem acesso e 

sem possibilidade de saída. Ele, o estrangeiro, se encontra exilado de tudo, até mesmo 

dele: “— Você não tem mesmo uma obra sobre as regiões ao redor, ele perguntou, nem 

cartão-postal, nem quadro?”152. A situação do estrangeiro em terras estrangeiras faz 

crescer nele a ideia de voltar ao seu país, à sua terra natal: “Eu não compreendo os usos 

da casa e eu sofro com isso, eis tudo. Que me permitam voltar ao meu país e eu 

guardarei a melhor lembrança de sua acolhida.”153 

Entretanto, como desejar algo que nunca pode se realizar, como desejar um país 

de origem se ele não possui nenhum, como desejar o que não pode ser objeto de desejo? 

Eis tudo: o seu país, na verdade, não é o seu país, mas o país qualquer, um país de 

qualquer um, pois, sendo estrangeiro, país nenhum pode pertencê-lo e nem ele pode 

pertencer a país nenhum. O que ele deseja é o retorno ao nomadismo, retorno à busca, 

possivelmente, de sua origem, origem que se afasta à medida que o estrangeiro inicia o 

seu passo errante. Não há pouso para o estrangeiro, haja vista que, por ser aquele que 

pertence ao fora, o seu país é o exílio formado dentro de si, exílio que o faz vagar sem 

rumo, sem centralidade, exílio sem fim, exílio de estrangeiro:  

— A busca seria então da mesma espécie que o erro. Errar é voltar e 
retornar, abandonar-se à magia do desvio. O desencaminhado, aquele 
que saiu da proteção do centro, gira em torno de si mesmo, entregue 
ao centro e não mais cuidado por ele.  
[...] 
— E ele não está no mesmo lugar, embora aí encontre-se na volta. Isto 
deve ser considerado. A volta apaga a partida, o erro é sem caminho, 
ele é essa força árida que desenraiza a paisagem, devasta o deserto, 
estraga o lugar.  

(BLANCHOT, 2001, p. 64) 
 

 Ao personagem, o que realmente importa é a volta de sua liberdade, o desejo de 

voltar a errar: “— Ser livre, eis o que conta”154. Ele próprio deve reconhecer a 

                                                           
152 “— Vous n’avez vraiment pas d’ouvrage sur les pays environnants, demanda-t-il, pas de carte postale, 
pas de tableau?” (BLANCHOT, 1983, p. 39) 
153 “Je ne comprends pas les usages de la maison et j’en souffre, voilà tout. Qu’on me permette de rentrer 
dans mon pays et je garderai le meilleur souvenir de votre accueil.” (BLANCHOT, 1983, p. 31)  
154 “— Etre libre, voilà ce qui compte” (BLANCHOT, 1983, p. 45) 
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inexatidão do seu desejo, quando pede a Louise que o deixem voltar ao seu país de 

origem, pois, diferente desse desejo, há um outro, o desejo de errar: “Eu sofro por não 

ser livre. Deixem-me voltar a ser o homem que eu era.”155. Em relação à posição de 

estrangeiro, um fato bastante interessante surge no desenvolvimento da narrativa. O 

mais velho dos enclausurados, após muito tempo preso no asilo, ganha o direito de 

retornar à sua casa; no entanto, o que poderia vir a ser um motivo de orgulho e de 

esperança para os demais enclausurados se configura como um aviso, em que se lê a 

impossibilidade de se despojar das vestes de estrangeiro e a impossibilidade de se 

readequar ao ambiente familiar: uma vez saído de casa, uma vez se tornado estrangeiro, 

não é possível regressar ao ambiente doméstico. Vale lembrar novamente que ser 

estrangeiro é estar sem a proteção do centro, impulsionado a vagar sem uma razão 

coerente: “Eu não reconheci ninguém na aldeia, disse o velho. Eu me sinto deslocado 

entre os meus. A lembrança da pátria não resiste ao tempo.”156. O velho, de estrangeiro 

que era nas dependências do asilo, passou a ser estrangeiro entre os seus, entre aqueles 

que supunham conhecê-lo, uma vez estrangeiro, sempre estrangeiro. Não há saída para 

o ser do fora, somente o exílio. Aos novatos que eram enviados ao asilo, mesmo 

desafiando as leis que regiam a instituição, o personagem, aquele que vimos entrar na 

cidade, comunica aos mais esperançosos: 

Você aprenderá nesta casa que é duro ser estrangeiro. Você aprenderá 
que não é fácil cessar de sê-lo. Se você sente falta do seu país, você 
encontrará aqui cada dia mais razões de sentir falta dele; mas se você 
chega a esquecê-lo e a amar sua nova estadia, devolverão você a sua 
casa, onde, deslocado uma vez mais, você recomeçará um novo 
exílio.157 
 

 Os novatos passarão por processo semelhante ao que atravessou o estrangeiro, 

passando por sentimentos confusos de sedução e de angústia, muitos não resistindo a 

esse impasse. Em “L’idylle”, os aspectos constituintes do todo narrativo compactuam 

com a noção de estrangeiro trazida pelo personagem. Diferente do que possa parecer, a 

estrutura narrativa central não se baseia exclusivamente no império da ordem mantido 

                                                           
155 “Je souffre de n’être pas libre. Laissez-moi redevenir l’homme que j’étais.” (BLANCHOT, 1983, p. 
24) 
156 “— Je n’ai reconnu personne au village, dit le vieux. Je me sens dépaysé parmi les miens. Le souvenir 
de la patrie ne résiste pas au temps.” (BLANCHOT, 1983, p. 39) 
157 “— Vous apprendrez dans cette maison qu’il est dur d’être étranger. Vous apprendrez aussi qu’il n’est 
pas facile de cesser de l’être. Si vous regrettez votre pays, vous trouverez ici chaque jour plus de raisons 
de le regretter; mais si vous parvenez à l’oublier et à aimer votre nouveau séjour, on vous renverra chez 
vous, où, dépaysé une fois de plus, vous recommencerez un nouvel exil.” (BLANCHOT, 1983, p. 41-2) 
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pelo asilo, mas sim na desestruturação em que a palavra estrangeiro fará sucumbir os 

detentores da lei, nesse caso, os administradores da instituição. Todavia, antes da ruína, 

a ordem do asilo é severa. Qualquer movimento é passível de ser organizado, aqueles 

que chegam devem ser imediatamente limpos, pois a ordem se faz necessária nos mais 

simplórios rituais, como o do banho, por exemplo, onde se exige a higiene, mas, 

principalmente, onde se exige, metaforicamente, o despojamento de rastros vindos de 

outros locais, a limpeza do seu passado, sendo essa limpeza um primeiro modo de 

reeducação do asilo: “Ela o arrastou fora do cômodo e, chegando ao primeiro andar, ao 

lugar onde se abria uma vasta instalação de duchas, ela lhe entregou um roupão, uma 

escova e sabão.”158. Já limpo, o estrangeiro é levado ao refeitório. Nesse espaço 

dedicado à alimentação, duas situações desarmônicas ocorrem: primeiro, ao avistar a 

jovem esposa servindo a refeição aos outros habitantes da instituição; segundo, o 

personagem é tomado por um susto repentino, quando terminada a refeição, a esposa 

exemplar segura o seu braço e exige dele uma posição em relação ao seu esposo: “‘O 

que você acha de meu marido?’ O estrangeiro recebeu essa pergunta como um 

choque.”159.  

Como se constata, o casamento perfeito não era tão perfeito como alardeavam 

ser. A ordem representada pelo casamento deixa entrever o seu apodrecimento. E a 

ambiguidade da ação da jovem perdura no ar, não se sabe se isso figura um teste ou se a 

pergunta é uma via de acesso para alguma sedução com um propósito bastante definido.  

À resposta evasiva do personagem, ela retruca: “— Agora, até logo, Alexandre 

Akim.”160. A frase proferida pela personagem relaciona à imagem do estrangeiro a um 

nome, nome que, não apenas para o personagem, mas para nós, também, leitores, deixa 

um grande vácuo, pois como o Estrangeiro pode assumir um nome, marca de pertença 

de um lugar, de uma origem, quando sabemos que origem nenhuma lhe é cabível? O 

nome representa uma instituição social pela qual o ser nomeado representa uma função 

e recebe desse meio deveres e direitos. O nome marca, como são marcados, na pecuária, 

os rebanhos. Com a titulação de um nome/marca se pode perfeitamente apontar, falar 

sobre, definir, designar, ofender, caluniar o ser. Todavia, não se calunia o ser 

                                                           
158 “Elle l’entraîna hors de la pièce et, parvenue au premier étage, à l’endroit où s’ouvrait une vaste 
installation de douches, elle lui remit un peignoir, une brosse et du savon.” (BLANCHOT, 1983, p. 10)    
159 “‘Que pensez-vous de mon mari?’ L’étranger reçut cette question comme un choc.” (BLANCHOT, 
1983, p. 12) 
160 “— Maintenant, à bientôt, Alexandre Akim.” (BLANCHOT, 1983, p. 12) 
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representado/nomeado propriamente, mas o não-ser, a imagem que resta da ausência do 

ser nomeado: “Nomear traz o jogo mortal da palavra. O arbitrário do nome, o anonimato 

que o precede ou o acompanha, a impessoalidade da nomeação arrebentam à maneira de 

um terrível, nessa situação onde a linguagem desempenha seu papel assassino.”161. Na 

construção da linguagem no espaço cotidiano, há a morte e dessa morte se faz a 

linguagem.  

Ao nomear alguém, acabamos por matá-lo, pois lhe retiramos a presença para 

que em seu lugar seja posto um nome, uma representatividade, embora esse nome nada 

represente. Em nenhum momento, o nome Alexandre Akim terá uma relação íntima 

com o estrangeiro a quem foi imputado esse nome. A relação continuará arbitrária, 

como se nome ele continuasse a não ter: “O nome próprio — um número — é 

desapropriado pela potência mesma que o designa e pela potência da linguagem 

interminável.”162. Desse modo, nomeá-lo é ainda fazer do personagem um ser 

estrangeiro, sem nenhuma representatividade ou uma marca de pertença. Ao 

personagem, qualquer nome poderia substituir o revestimento sem modelo dado pelo 

nome Alexandre Akim, outros nomes poderiam ser ditos por Louise: “Esse nome 

estrangeiro lhe convinha tão bem quanto um outro: ele somente era aqui uma espécie de 

mendigo.”163. Em relação aos nomes daqueles que habitavam o asilo, quando se 

conseguia a alforria, os libertos podiam reivindicar as marcas de pertença que 

escorreram pelo ralo na primeira medida reeducativa da instituição: o banho. Eles 

poderiam barganhar novamente a representatividade que possuíam antes de serem 

aprisionados. Com o nome novamente em mãos, os libertos poderiam tentar uma 

segunda recolocação no mundo: “É o velho Piotl — agora ele podia usar seu verdadeiro 

nome”164. 

Destaco que antes de ser alforriado, o ser que é representado por Piotl não era 

nomeado, ninguém lhe atribuía um nome. O único modo de se referir a ele era através 

da alcunha velho, nada mais. Contudo, a possibilidade de reintegração à pátria perdida 

                                                           
161 “Nommer porte le jeu mortel de la parole. L’arbitraire du nom, l’anonymat qui le devance ou 
l’accompagne, l’impersonnalité de la nomination éclatent à la manière d’un terrible, dans cette situation 
où le langage joue son rôle meurtrier.” (BLANCHOT, 1973, p. 56)  
162 “Le nom propre — un chiffre — est désapproprié par la puissance même qui le désigne et par la 
puissance du langage interminable.” (BLANCHOT, 1973, p. 56)   
163 “Ce nom étranger lui convenait aussi bien qu’un autre: il n’était ici qu’une sorte de mendiant.” 
(BLANCHOT, 1983, p. 12) 
164 “C’est le vieux Piotl — maintenant il pouvait porter son vrai nom” (BLANCHOT, 1983, p. 43) 
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através do nome de batismo se apresenta falha, basta recordarmos a indiferença com que 

é tratado esse mesmo velho quando na presença de seus familiares. O nome não o 

ajudou na reaproximação de sua terra, o nome não o representou; por fim, o nome não 

limpou as suas chagas de estrangeiro. Mesmo após ter sido rebatizado, o velho continua 

a ser o velho: “O interdito de ter algo de seu e de guardar algo quanto a si é pronunciado 

pela proclamação do nome ou do que tem lugar de nome.”165. Alguns dos demais 

detentos possuíam nomes, embora esses nomes não fossem verdadeiramente os seus 

nomes, mas nomes imputados pela administração do local à revelia daqueles que os 

levavam nos ombros. Mas, e o que dizer de um ser que nem nome antes possuía? Como 

tentar marcar o Estrangeiro? O início da narrativa “L’idylle” pontua a chegada de um 

estrangeiro, não simplesmente de um homem, mas proclama a vinda daquele que vem 

do fora, espaço sem exterioridade, espaço por vir. Em nenhum momento, em seu 

começo, a narrativa se refere ao personagem a partir de um nome, pois seria desdizer 

tudo o que se refere ao modus operandi de ser estrangeiro. No entanto, logo depois da 

nomeação de Louise, a narrativa, traindo o seu começo, se refere ao personagem como 

personagem nomeado, personagem Akim. O nome próprio reforçado pela narrativa não 

desqualifica a posição de estrangeiro do personagem, antes apresenta a arbitrariedade do 

nome, a inutilidade da referência: 

O que significa o “nome próprio” aqui? Não o direito de estar ali em 
pessoa; ao contrário a obrigação terrível pela qual é puxado em praça 
pública, no frio, no esgotamento do exterior e sem nada que possa 
assegurar um refúgio, o que queria se preservar a título de infelicidade 
privada.166 
 

 No entanto, com toda a inutilidade do nome, a ordem do asilo desejava nomear, 

desejava classificar os recolhidos. Era preciso fixar o rótulo, demarcar os estrangeiros, 

era preciso a utilização ineficaz do nome. O nome é ordem. No conjunto de leis 

trabalhadas pelo asilo, temos, também, a ordem prefigurada pela instituição do 

casamento, o que se observa desde o início da narrativa, quando a jovem esposa leva o 

novato ao encontro do seu esposo, deixando transparecer a amabilidade do local na 

teatralização do casal. É de comum conhecimento que o casamento representa um 

                                                           
165 “L’interdit d’avoir rien à soi et de rien garder quant à soi est prononcé par la proclamation du nom ou 
de ce qui en tient lieu.” (BLANCHOT, 1973, p. 56) 
166 “Que signifie le ‘nom propre’ ici? Non pas le droit à être là en personne; au contraire l’obligation 
effrayante par laquelle est tiré sur la place publique, dans le froid, l’épuisement du dehors et sans rien qui 
puisse assurer un refuge, ce qui voudrait se préserver à titre de malheur privé.” (BLANCHOT, 1973, p. 
56) 
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seguimento da ordem, estimulado e estipulado pelas leis sociais. Na garantia do bom 

funcionamento do asilo, os diretores precisavam encorajar nos novatos o respeito à lei 

através do exemplo do casamento. Ordem inabalável, diriam aqueles que viam Pierre e 

Louise pela primeira vez. A questão do casamento, bem como a questão do estrangeiro 

será retomada diversas vezes no decorrer da narrativa como premissa básica no auxílio 

da reeducação dos seres recolhidos. Em uma primeira entrevista com o estrangeiro, o 

administrador pergunta a Akim:  

Você é casado? disse ele docemente. Você sabe o que é ter 
encontrado, quando se teme já a idade madura, uma mulher jovem que 
tem mais alegria, mais frescor que todas as outras, um ser que o 
compreende perfeitamente, do qual seu pensamento nunca se afasta, 
que o procura, que você procura e que está justamente ali, junto de 
você, todo o tempo?167 
 

 Nesse excerto, se lê um pequeno sermão, uns diriam se tratar de um pequeno 

esboço de uma mensagem subliminar, mas, acima de qualquer interpretação, se lê uma 

tentativa de apresentar o resultado benéfico do casamento. Se antes, em La folie du jour, 

a sedução exercida pela lei não surtiu o efeito desejado, agora, em “L’idylle”, a tentativa 

da lei em manter a sua organicidade se concentra na instituição do casamento. Mas, ao 

final de seu sermão, Pierre, assim como ocorreu a Louise, libera um traço ambíguo em 

sua fala: “Você conhece isso? Você tem um pressentimento da reviravolta que se 

produz em toda sua vida? É de deixar louco.”168. Pierre omite e não desenvolve a 

significação da palavra loucura em sua fala, não sabemos se o transtorno advindo com o 

casamento é da ordem do amor ou do prejudicial. Em outras passagens, o transtorno 

apresentado pelo administrador mostra o ranço apodrecido deixado por uma comunhão 

que não se efetivou de fato em sua profundidade. A paixão inicial se apresentou 

insuficiente para a permanência harmônica do casal, embora a manutenção da ordem 

através da superficialidade da imagem de casal emitida diante dos demais habitantes da 

instituição coubesse a ambos. Como diz o mais velho dos moradores do asilo, os dois 

não se amavam e ninguém entendia o porquê deles ainda permanecerem casados, 

pactuando de uma felicidade que, para alguns, já se configurava como um traço de 

                                                           
167 “Etes-vous marié? dit-il doucement. Savez-vous ce que c’est que d’avoir rencontré, alors qu’on craint 
déjà l’âge mûr, une femme jeune qui a plus de gaîté, plus de fraîcheur que toutes les autres, un être qui 
vous comprend tout à fait, dont vous ne quittez jamais la pensée, qui vous cherche, que vous cherchez et 
qui est justement là, auprès de vous, tout le temps?” (BLANCHOT, 1983, p. 14) 
168 “Connaissez-vous cela? Avez-vous un pressentiment du bouleversement qui se produit dans toute 
votre vie? C’est à devenir fou.” (BLANCHOT, 1983, p. 14, grifos meus) 
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desespero. Pierre e Louise não podiam se separar, se divorciar, uma vez que, ao 

abdicarem do casamento, eles teriam que abdicar do poder/administração que 

adquiriram com a teatralização de sua representação: 

— Eles cometeram um erro fatal, ele [o velho] retomou. Eles 
acreditaram que o amor os atraía um em direção ao outro, enquanto 
que eles se detestavam. Eles sentiram por certos sinais que eles 
estavam ligados ao mesmo destino, mas era pelo desejo de se dilacerar 
na desunião e nos tormentos. Durante quanto tempo eles se 
enganaram? [...] eles somente podiam continuar a se amar para 
continuar a se odiar.169 
 

 Antes se resignar à infelicidade a renunciar ao poder. Poder que a luz do dia já 

não ilumina direito. Idílio já em corrosão. A lei fracassa, o dia fracassa, a ordem 

fracassa. E a noite começa a surgir. No esforço de ainda representarem para a 

organização do asilo, os diretores se apresentam extenuados. Pierre se mostra cansado: 

“A porta se abriu e Pierre apareceu, o rosto mais pálido ainda que o de sua mulher, um 

casaco jogado sobre os ombros.”170. E Louise já se desesperara: “— Ele está ali, ela 

disse designando a porta da sala de recepção, e ele vai me matar.”171. Embora 

desesperados, ambos continuavam administrando a instituição e a representar diante dos 

demais o idílio de suas vidas. Fantasia utópica que o estrangeiro demora a acreditar que 

esteja em estado avançado de decomposição, desacreditando nas palavras do velho 

Piotl. Logo depois, o personagem pergunta ao vendedor de livros qual a relação que o 

casal mantinha antes de sua chegada. Ele indaga as ações do jovem casal até reconhecer 

que, na verdade, havia, sim, um idílio, mas não na concepção de amor eterno e delicado, 

e sim na acepção de utopia, devaneio: “Pierre avançou em direção ao estrangeiro e, após 

estar próximo dele até tocá-lo: ‘Isso é um idílio? ele lhe disse. Isso é mesmo um idílio?’ 

[...] Akim deixou lentamente o quarto, mas antes de fechar a porta, ele disse mesmo 

assim a Pierre:/ — Um idílio? Sim, por que não?”172.  

                                                           
169 “— Ils ont commis une fatale erreur, reprenait-il. Ils ont cru que l’amour les attirait l’un vers l’autre, 
alors qu’ils se détestaient. Ils ont senti à certains signes qu’ils étaient liés tous deux au même destin, mais 
c’était par le désir de se déchirer dans la mésentente et les tourments. Pendant combien de temps se sont-
ils dupés? [...] ils ne pouvaient que continuer à s’aimer pour continuer à se haïr.” (BLANCHOT, 1983, p. 
28) 
170 “La porte s’ouvrit et Pierre apparut, le visage plus pâle encore que celui de sa femme, un manteau jeté 
sur les épaules.” (BLANCHOT, 1983, p. 44) 
171 “— Il est là, dit-elle en désignant la porte de la salle de réception, et il va me tuer.” (BLANCHOT, 
1983, p. 44) 
172 “Pierre s’avança vers l’étranger et, après s’être approché de lui jusqu’à le toucher: ‘Est-ce une idylle? 
lui dit-il. Est-ce vraiment une idylle?’ [...] Akim quitta lentement la chambre, mais avant de refermer la 
porte, il dit tout de même à Pierre:/ — Une idylle? Oui, pourquoi pas?” (BLANCHOT, 1983, p. 44) 
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O asilo impunha a sua ordem através da instituição do casamento, representado 

por Pierre e Louise. Uma ordem que desejava reeducar a partir de um exemplo que já 

dava mostras de sua impotência. Em “L’idylle”, a importância do casamento é tão 

exagerada que, aos desejosos de liberdade, a saída do asilo se tornava mais rápida 

quando algum detento se casava, pois estava albergado pela lei da instituição do 

matrimônio. Assim, a alforria chegava aos mais velhos e aos casados: “Akim sabia, pela 

leitura do livrinho, que um detento que se casava deixava imediatamente o asilo para 

seguir sua esposa. Mas ele sentiu horror por tal regra e recusou secamente.”173. 

Contudo, o personagem, após uma primeira investida do velho, aceita se casar com uma 

sobrinha de Piotl, desejando o mais rápido possível se entregar à liberdade para se 

afastar da lei corrupta que administrava o asilo, mesmo que tal conduta custasse à 

felicidade daquela que ele desposaria: “Por que é você que o destino escolheu? Eu 

lamento isso e eu estou feliz com isso, pois é doce deixar uma marca numa alma 

inocente, mesmo ao preço de muita tristeza.”174 

Antes de sua possibilidade de saída, Akim precisou pagar a estadia no asilo 

através do labor. Aos que vinham de fora, aos mendigos, aos bêbados, aos velhos e, 

principalmente, aos estrangeiros que, tolamente, ultrapassavam o limite da entrada da 

cidade, o asilo recolhia a todos, embora exigisse, para reeducá-los, o trabalho em uma 

pedreira. Trabalho que envolvia o labor direto com a terra da cidade, labor sem 

finalidade real para o local, mas labor necessário ao processo de valorização da terra, 

efetuado pela instituição do asilo. O trabalho se torna importante na narrativa, uma vez 

que se apresenta como uma investida da lei, na ressalva de manter o seu poder, a sua 

ordem: “Imediatamente depois, alguém o enviou à pedreira onde ele trabalhou com os 

companheiros. Eles estavam sob a vigilância de um gigante, muito feio mas gentil, 

sempre inquieto e agitado. O trabalho consistia em transportar a uma imensa cova as 

pedras que arrancavam a cada dia da montanha os trabalhadores da cidade.”175. Na 

leitura de Foucault, no livro Vigiar e Punir, a instituição prisão — por mais que o asilo 
                                                           
173 “Akim savait, par la lecture du petit livre, qu’un détenu qui se mariait quittait immédiatement l’hospice 
pour suivre sa femme. Mais il éprouva de l’horreur pour un tel usage et refusa sèchement.” 
(BLANCHOT, 1983, p. 43) 
174 “Pourquoi est-ce vous que le sort a choisie? Je le regrette et j’en suis heureux, car il est doux de laisser 
une trace dans une âme innocente, même au prix de beaucoup de tristesse.” (BLANCHOT, 1983, p. 48) 
175 “Tout de suite après, on l’envoya dans la carrière où il travailla avec des compagnons. Ils étaient sous 
la surveillance d’un géant, très laid mais débonnaire, toujours inquiet et agité. Le travail consistait à 
charroyer dans une vaste fosse les pierres qu’arrachaient chaque jour à la montagne les ouvriers de la 
ville.” (BLANCHOT, 1983, p. 15) 
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se diferencie de uma prisão em termos precisos, temos, nessas duas instituições, o dever 

de afastar os não-sãos e o dever de reeducá-los, por isso faço, aqui, uma aproximação 

entre prisão e asilo — é assim definida: “A forma geral de uma aparelhagem para tornar 

os indivíduos dóceis e úteis, através de um trabalho preciso sobre seu corpo” 

(FOUCAULT, 1987, p. 207, grifos meus). O estrangeiro, ao entrar na cidade, por não se 

enquadrar em suas leis e por não ser produtivo à sociedade, foi entregue ao asilo, pois 

os inúteis deveriam se tornar úteis à sociedade que eles macularam de alguma forma, 

bem como era necessário trabalhar o corpo dos detentos até a exaustão. 

A instituição administrada por Pierre fazia com que o corpo dos detentos fosse 

esgotadamente colocado ao labor, para que do labor, da mistura com a terra, houvesse a 

conscientização de não mais burlar as leis locais: “A prisão: um quartel um pouco 

estrito, uma escola sem indulgência, uma oficina sombria” (FOUCAULT, 1987, p. 208, 

grifos meus). Em La folie du jour, comentei um processo semelhante, quando os 

médicos jogaram o narrador-personagem na lama para que ele se inteirasse com a terra 

do local, para que ele respeitasse o mundo consagrado à justiça, à terra que o originou, a 

qual ele se afastava, negando-a: “Um dia, alguém me afundou no chão, os médicos me 

encobriram de lama.”.176. O esforço dos médicos, como atestado, falhou com o 

personagem de La folie du jour, e similar frustração da lei observo ao final da narrativa 

de “L’idylle”. Na pedreira, o trabalho de reeducação do asilo, na exposição dos detentos 

à terra, se apresenta inútil: “Sob o sol, era uma tarefa fatigante, fatigante e inútil.”177. 

Inútil, sim, porém, indissociável do processo educativo estabelecido por Pierre: “A 

prisão deve ser um aparelho disciplinador exaustivo.” (FOUCAULT, 1987, p. 211). 

Esse labor imposto pelas leis do asilo tinha como objetivo fazer com que os detentos se 

adequassem às leis, às normais sociais, para que eles novamente pudessem conviver 

com os demais habitantes da cidade. E, para aqueles que eram estrangeiros, o labor 

figurava como um rito de passagem para que se adequassem à lei local, tornando-se, 

assim, cidadãos da cidade. Eles abdicariam do perfil de estrangeiros com o objetivo de 

se igualarem aos nativos da cidade para, logo em seguida, bizarramente, poderem voltar 

à categoria de estrangeiros, mas estrangeiros em uma outra cidade, em uma outra 

localidade: 

— Quanto tempo você me manterá prisioneiro? ele perguntou. 

                                                           
176 “Un jour, on m’enfonça dans le sol, les médecins me couvrirent de boue.” (BLANCHOT, 2002, p. 12) 
177 “Sous le soleil, c’était une tâche harassante, harassante et inutile.” (BLANCHOT, 1983, p. 15) 
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— Prisioneiro? retomou o diretor franzindo as sobrancelhas. Por que 
você diz prisioneiro? O asilo não é uma prisão; impediram você de 
sair alguns dias por razões de higiene; mas agora você pode ir e vir 
livremente pela cidade. 
— Desculpe-me, disse Akim, eu queria dizer: quando eu poderei 
deixar o asilo? 
— Mais tarde, disse o diretor com um ar incomodado, mais tarde. E 
aliás, Alexandre Akim, isso depende de você. Quando você não tiver 
mais o sentimento de ser um estrangeiro, então não haverá mais 
inconveniente em ver você voltar a ser estrangeiro.178 
 

Além do tom de ironia sarcástica do diretor e do desespero de Akim, tudo no 

asilo gira em torno da ordem. A reeducação nada mais seria do que uma forma de impor 

a lei aos mais insubordinados, aos absolutamente estrangeiros: “O trabalho é definido, 

junto com o isolamento, como um agente da transformação carcerária.” (FOUCAULT, 

1987, p. 214). A condição oferecida por Pierre não poderá ser aceita por Akim, pois o 

sentimento de estrangeiro lhe é inerente, lhe é próprio. Por esse motivo, não podendo 

outra decisão tomar, o estrangeiro inicia uma série de pequenas fugas do asilo, o que, 

mais tarde, marcará o seu desaparecimento por completo. Os primeiros passos de 

afastamento do personagem se dão quando, não querendo mais voltar ao asilo após a 

lida diária, Akim resolve permanecer com o vigia de traços desagradáveis em uma gruta 

na montanha, onde, provavelmente, se estabelecia a pedreira: “Alexandre Akim ficou 

íntimo do vigia, que lhe entregou às escondidas aguardente e conservas. Eles não 

entraram à noite no asilo; uma gruta oca na montanha lhes servia de abrigo onde eles 

repousavam, comiam e dormiam.”179. Nesse albergue improvisado, percebo o germe de 

uma ideia de fuga que abrasará o personagem continuamente. Essa ideia ganhará mais 

força em seus passeios noturnos, quando, não querendo dormir ou desejando conhecer 

melhor a cidade, o estrangeiro resolvia burlar a vigilância do gigante e perambulava 

pela cidade. 

                                                           
178 “— Combien de temps me garderez-vous prisonnier? demanda-t-il. / — Prisonnier? reprit le directeur 
en fronçant les sourcils. Pourquoi dites-vous prisonnier? L’hospice n’est pas une geôle; on vous a 
empêché de sortir quelques jours pour des raisons d’hygiène; mais maintenant vous pouvez aller et venir 
librement dans la ville. / — Excusez-moi, dit Akim, je voulais dire: quand pourrais-je quitter l’hospice ? / 
— Plus tard, dit le directeur d’un air gêné, plus tard. Et d’ailleurs, Alexandre Akim, cela dépend de vous. 
Quand vous n’aurez plus le sentiment d’être un étranger, alors il n’y aura plus d’inconvénient à vous voir 
redevenir étranger.” (BLANCHOT, 1983, p. 32) 
179 “Alexandre Akim se lia avec le surveillant, qui lui remit en cachette de l’eau-de-vie et des conserves. 
Ils ne rentraient pas la nuit à l’hospice; une grotte creusée dans la montagne leur servait d’abri où ils se 
reposaient, mangeaient et dormaient.” (BLANCHOT, 1983, p. 16) 
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A noite, em “L’idylle”, como nas narrativas blanchotianas analisadas por mim, 

se contrapõe ao dia, à ordem manifestada pela lei e, por conseguinte, pelo representante 

dessa lei, Pierre: “Tudo era tão árido nessa região, queimada de dia pelo sol, à noite 

devastada pelo silêncio e pelo frio, que a presença de outros homens era percebida 

através de um sonho.”180. Na extenuante lida na pedreira, a tagarelice da lei que ecoa a 

cada golpe da britadeira, a cada revolta íntima dos detentos, se diferencia do silêncio da 

noite, um silêncio que diz sem palavras, que convida sem fazer um convite. Silêncio da 

noite, por isso silêncio que, como um oráculo, apresenta o futuro ainda disforme do 

estrangeiro: “Quando tudo se obscurece, reina o esclarecimento sem luz que anunciam 

certas palavras.”181. E o que mais esse silêncio anuncia é a vinda dele, do mais 

estrangeiro de todos estrangeiros, o diverso, o inconfundível, ele que habita sem 

moradia a noite, ele, a própria noite. “L’idylle”, elaborada nos momentos de imersão de 

seu autor quando se dedicava inumanamente à escrita de Thomas l’obscur, se prefigura 

como o momento da vinda do personagem Thomas. Na estrutura de “L’idylle”, 

pressentimos o odor marítimo daquele personagem que trará a noite completa para as 

demais narrativas de Maurice Blanchot: “Todas as tardes, enquanto se tornava mais viva 

a lembrança do sol, ele acreditava entrar em uma noite enganosa que, em lugar de lhe 

trazer o sono e o frescor, somente era chamas e tempestade.”182. A tempestade que se 

anuncia revela ao estrangeiro a verdadeira face da cidade em que se encontrava, uma 

cidade regida por leis que se baseavam em uma fragilidade para se tornarem módulos de 

exemplificação para os seus habitantes. É no espaço noturno que a cidade se abre em 

toda a sua continuidade depreciável, pestilenta, putrefata, assim como é putrefata a 

relação mantida pelo casal, símbolo da união perfeita que a lei ascendeu como exemplo: 

“à noite, uma espécie de veneno saía da terra, mais pesado, mais carregado de 

pestilência que aqueles dos grandes pântanos.”183  

O ar pútrido, saído dos subterrâneos da cidade, apresenta a queda paulatina da 

centralidade da ordem. A lei, não conseguindo reeducar o estrangeiro, nem fazer dele 
                                                           
180 “Tout était si aride dans cette région, brûlée le jour par le soleil, la nuit dévastée par le silence et le 
froid, que la présence d’autres hommes était perçue à travers un rêve.” (BLANCHOT, 1983, p. 17) 
181 “Quand tout s’est obscurci, règne l’éclairement sans lumière qu’annoncent certaines paroles.” 
(BLANCHOT, 1980, p. 62) 
182 “Tous les après-midi, alors que devenait plus vif le souvenir du soleil, il croyait entrer dans une nuit 
trompeuse qui, au lieu de lui apporter le sommeil et la fraîcheur, n’était que flammes et orage.” 
(BLANCHOT, 1983, p. 17, grifos meus)  
183 “la nuit, une sorte de poison sortait de la terre, plus lourd, plus chargé de pestilence que celui des grads 
marais.” (BLANCHOT, 1983, p. 44-5) 
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um cidadão, deixa transparecer a sua fragilidade, a sua impotência, no pôr do sol. Em 

seu silêncio, a noite convida o estrangeiro a continuamente caminhar pela cidade, 

burlando a lei do asilo para se sentir, mais uma vez, livre — liberdade que, lembrando o 

personagem de La folie du jour, somente pode ser sentida/extravasada na noite: “Por 

lufada chegava um odor acre, ora excitante e agradável, ora pestilento; os pântanos 

faziam da noite uma espécie de cilada onde era imprudente deixar-se pegar.”184. E, 

espreitando a noite, temos a morte ocupando o centro da cidade. O cemitério, onde se 

enterravam não apenas os cidadãos sãos, mas, em larga escala, os detentos que não se 

enquadravam na lei, aqueles que, sofrendo açoites violentos, não resistiam e sucumbiam 

diante de uma plateia catatônica, foi construído no centro da cidade: “O cemitério 

ocupava, disse-lhe alguém, o centro da cidade”185. A morte será uma presença cada vez 

mais constante na narrativa “L’idylle”. Ela acompanhará os castigos, ou melhor, 

acompanhará o suplício pelos quais passam os detentos infratores. 

Em sua pequena fuga com o vigia, após chegar febril ao asilo, Akim sofre uma 

penalidade branda, uma suspensão que o privará por alguns dias de sua liberdade. Preso, 

o personagem será levado a uma espécie de masmorra, não mantendo contato com os 

demais detentos. Nesse período, o estrangeiro chega a questionar a posição acolhedora 

do asilo quando priva o hóspede de poder sair e entrar livremente de seus aposentos. 

Liberdade que, segundo o enfermeiro, não existe de fato, uma vez que, recorda ele, 

ninguém está totalmente livre, mas disposto numa liberdade vigiada: “— Naturalmente, 

ele lhe disse, é duro ser privado de liberdade. Mas se está alguma vez livre? Pode-se 

fazer o que se quer?”186. O choque entre a noção de liberdade do estrangeiro e as regras 

estabelecidas pela instituição que o tratava/aprisionava novamente será retomado pelo 

personagem no momento em que presenciará o flagelo de um dos detentos. É 

importante pontuar que o estrangeiro já foi advertido uma vez ao burlar a lei do asilo; 

todavia, esse aviso não impedirá o seu desejo de reincidir na infração. Como nos lembra 

Derrida, em “La littérature au secret”, texto do livro Donner la mort: “Como sempre, é 

o desejo que engendra a falta. Ele é a falta.” (DERRIDA, 1999, p. 197). Essa infração, 

que se juntará a outras, preparará o fim trágico que já tínhamos observado no olhar do 
                                                           
184 “Par bouffée arrivait une odeur âcre, tantôt excitante et agréable, tantôt pestilentielle; les marais 
faisaient de la nuit une sorte de piège où il était imprudent de se laisser prendre.” (BLANCHOT, 1983, p. 
35-6)      
185 “Le cimetière occupait, lui dit-on, le centre de la ville” (BLANCHOT, 1983, p. 29) 
186 “— Naturellement, lui disait-il, il est dur d’être privé de liberté. Mais est-on jamais libre? Peut-on faire 
ce qu’on veut?” (BLANCHOT, 1983, p. 18) 
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Estrangeiro. Akim, passeando pelos corredores do asilo, se depara com uma cena nunca 

antes presenciada por ele, o suplício de um jovem detento:  

No galpão, o vigia chicoteava um jovem detento, o infeliz Nicolas 
Pavlon, que, tomado de um acesso de delírio febril, passeara quase nu 
pela cidade. Akim viu quanto era inumana essa prova da flagelação. 
Ao décimo açoite, a vítima desmaiou e o carrasco, extenuado por sua 
violência, se pôs a tremer, como se um veneno lhe tivesse de repente 
esfriado o sangue.187 
 

 A pena máxima dada pela administração do asilo se revela em um modo de 

exemplaridade semelhante aos suplícios destinados a infratores comandados pela justiça 

criminal da época clássica. Observemos, na passagem acima, que a flagelação não se 

consagra apenas como um simples corretivo ou como uma tentativa rápida de findar 

com a vida daquele que desobedeceu às leis. Nesse instante, somos testemunhas 

oculares de que o suplício pelo qual passou o jovem homem tem, em sua base punitiva, 

um papel teatral, onde o corpo supliciado é a grande atração. A morte não se dá 

imediatamente, e sim pouco a pouco. Ela é observada quase sempre com excitação 

pelos presentes. A morte do supliciado é severamente retardada, diz Foucault, em Vigiar 

e Punir: “a morte é um suplício na medida em que ela não é simplesmente privação do 

direito de viver, mas a ocasião e o termo final de uma graduação calculada de 

sofrimentos” (FOUCAULT, 1987, p. 34). O jovem recebeu dez golpes de chicote, dez 

intervenções em sua pele, dez fustigações que findaram com sua vida, cabendo aos 

demais detentos a limpeza de seu corpo. Era preciso embalsamá-lo para a cerimônia do 

enterro, uma vez que a instituição não mais se responsabilizava pelo infrator a partir do 

momento em que seu crime foi constatado. Quando o detento saiu nu pela cidade, ele 

não somente constrangeu os passantes, mas, sobretudo, os administradores responsáveis 

por ele. Antes de todos, a lei se sentiu e foi ofendida: “O crime, além de sua vítima 

imediata, ataca o soberano; ataca-o pessoalmente, pois a lei vale como vontade do 

soberano; ataca-o fisicamente, pois a força da lei é a força do príncipe.” (FOUCAULT, 

1987, p. 45).     

Nesse castigo, falo em teatralização da morte, pois o espetáculo do sofrimento se 

dá no meio do galpão, mais ou menos como num tablado antigo, onde está presente um 

                                                           
187 “Dans le hangar, le surveillant fouettait un jeune détenu, le malheureux Nicolas Pavlon, qui, saisi d’un 
accès de fièvre chaude, s’était promené presque nu à travers la ville. Akim vit combien était inhumaine 
cette épreuve de la flagellation. Au dixième coup, la victime s’évanouit et le bourreau, épuisé par sa 
violence, se mit à frissonner, comme si un poison lui avait soudain refroidi le sang.” (BLANCHOT, 1983, 
p. 26-7) 
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número não definido de espectadores, entre eles o estrangeiro. E tem-se o que acredito 

ser a característica mais importante em um espetáculo: a catarse dos presentes. Alguns 

detentos têm pena, outros se terrificam, outros agradecem à lei por ter levado um 

desafeto. No teatro do suplício, o corpo ganha um papel de destaque, pois, através do 

flagelo, a lei, representada pelos diretores, reafirma o seu poder, fazendo do suplício 

uma arte reeducadora, um exemplo para que outros não empreendam semelhante 

caminho efetuado por Nicolas Pavlon. No asilo, o corpo, tornado representação, é uma 

linguagem rapidamente apreendida por todos. O corpo-linguagem-do-supliciado é uma 

maneira educativa da coerção efetuada pela lei: 

Além disso, o suplício faz parte de um ritual. É um elemento na 
liturgia punitiva, e que obedece a duas exigências. Em relação à 
vítima, ele deve ser marcante: destina-se, ou pela cicatriz que deixa no 
corpo, ou pela ostentação de que se acompanha, a tornar infame 
aquele que é sua vítima; o suplício, mesmo se tem como função 
“purgar” o crime, não reconcilia; traça em torno, ou melhor, sobre o 
próprio corpo do condenado sinais que não devem se apagar; a 
memória dos homens, em todo caso, guardará a lembrança da 
exposição, da roda, da tortura ou do sofrimento devidamente 
constatados. E pelo lado da justiça que o impõe, o suplício deve ser 
ostentoso, deve ser constatado por todos, um pouco como seu triunfo.  

(FOUCAULT, 1987, p. 34-5) 
 

 No término do espetáculo, os detentos, impressionados pela morte de um deles, 

passam a temer quaisquer movimentos que os levem a infringir a lei. Apenas um não se 

deixava dominar pelo pânico, apenas um ainda se dispunha, pelo desejo, a questionar a 

lei. Esse era o estrangeiro: “No momento em que o diretor, sobre o caixão depositado 

perto da cova, jogava algumas flores pronunciando palavras de circunstâncias, ele 

[Akim] não pôde se impedir de dizer a alta voz: ‘O que é isso, pois? Uma farsa, um 

escárnio, uma vingança de homens depravados?’”188. O estrangeiro não foge do seu 

desejo de infringir a lei, mesmo que esse desejo tenha como consequência o suplício. É 

um ímpeto mais forte do que ele, pois se trata da perda da liberdade, liberdade que lhe é 

inerente e que lhe foi podada pela administração do asilo: “— É um estrangeiro, disse 

Louise alegremente. Eu sempre pensei, ele não se tornará nunca um homem daqui.”189. 

Sobre o desejo e a infração da lei, Blanchot, em Le pas au-delà, diz: “A lei não saberia 

                                                           
188 “Au moment où le directeur, sur le cercueil déposé près de la fosse, jetait quelques fleurs en 
prononçant des paroles de circonstance, il ne put s’empêcher de dire à haute voix: ‘Qu’est-ce donc? Une 
bouffonnerie, une dérision, une vengeance d’hommes dépravés ?’” (BLANCHOT, 1983, p. 30) 
189 “— C’est un étranger, dit Louise joyeusement. Je l’ai toujours pensé, il ne deviendra jamais un homme 
d’ici.” (BLANCHOT, 1983, p. 31) 
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se transgredir, já que ela somente existe em vista da transgressão-infração e pela ruptura 

que esta acredita produzir, enquanto que a infração não faz nada senão justificar, tornar 

justo o que ela rompe ou desafia.”190. Nessa perspectiva, a violação do regimento da lei, 

ao invés de desmerecê-la, reafirma-a, apresentando-a como elemento do que se viola, do 

que não se respeita. É a lei que se afirma pela negação, pois somente existe lei porque 

algo é infringido, burlado. Quando Akim burla as regras do asilo ou quando ele as 

questiona, o personagem reafirma a potencialidade da lei que se fez presente através do 

suplício do jovem detento. Ele, mais do que qualquer outro, comprova e atesta a 

presença da lei. Não há lei sem falta, nem desejo de ruptura sem lei, ambos são 

elementos de um mesmo movimento.  

 Por ter questionado a ação do diretor, Akim não receberá nenhuma punição e 

nenhuma advertência, visto que, no enterro, ele é dado pelos presentes como um amigo 

levado ao desespero da perda. Entretanto, na recepção dos recém-chegados, ao avisá-los 

sobre o fardo de ser estrangeiro na instituição, o personagem receberá de Pierre uma 

severa advertência, pois, caso continuasse a infringir a lei, teria semelhante punição à 

que obteve Pavlon. As condutas indisciplinadas do estrangeiro, a sua revolta a tudo o 

que se referia à instituição, às regras de trabalho e à liberdade vigiada, perturbavam a 

centralidade já demasiadamente gasta do conjunto de regras disposto pelo diretor. O 

estrangeiro se transformava em uma pessoa irritante aos olhos de Pierre, um ser que 

perturbava a ordem estabelecida pelo asilo: “Diga-me por que você me incomodou.”191. 

Não se deve esquecer que o estrangeiro, além de trazer uma verdade a quem o recebe, 

incomoda o dono da casa, uma vez que a sua presença destoa do restante da estrutura 

erguida do imóvel, destoando, também, dos outros seres que nela habitam. Assim, penso 

que o estrangeiro se revela não apenas como aquele que devo acolher, mas, sobretudo, 

como aquele que vem a perturbar o ambiente da minha casa: “O estrangeiro, o 

suplicante, perturbam o homem do lar, até mesmo o mais poderoso” (BLANCHOT, 

2007, p. 24). Já destaquei que a verdade trazida por Akim teria sido a de apresentar a 

ruína contínua do idílio. E essa verdade vem a incomodar o senhor da casa, aquele que 

administra a lei e a exerce, por isso toda falta cometida é uma falta cometida 

diretamente ao senhor que recebe os novatos. 

                                                           
190 “La loi ne saurait se transgresser, puisqu’elle n’existe qu’en vue de la transgression-infraction et par la 
rupture que celle-ci croit produire, alors que l’infraction ne fait rien que justifier, rendre juste ce que’elle 
rompt ou défie.” (BLANCHOT, 1973, p. 37-8) 
191 “Dites-moi pourquoi vous m’avez dérangé.” (BLANCHOT, 1983, p. 21) 
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O incômodo não poderia cessar, pois o excesso de sol — leia-se a palavra sol 

como luz do dia, luz da lei — atormentava o estrangeiro do mesmo modo como 

atormentou Pavlon. O excesso de regras dispostas a regularizar os detentos, a torná-los 

semelhantes, a tirar-lhes a liberdade e a reeducá-los através de suplícios excediam o 

limite do suportável, extenuando aqueles que se sabiam logrados, trapaceados. Qual a 

importância de uma reeducação que somente visa à manutenção da lei e não à 

manutenção dos seus habitantes? O ser é preterido em favor da lei. A imposição da 

ordem é tamanha que Akim, em seu labor na pedreira, entra num estado alucinatório, 

não andando quase nu pela vila, mas detonando, sem razão alguma, a parede de 

rochedos da pedreira, um movimento que se apresenta, também, desmesurado. A 

desmedida acompanha um gozo de estar quebrando os limites que o cerceavam, que o 

mantinham preso. O violentar a pedra é, metaforicamente, violentar as pedras que 

sustentam o asilo: 

Essa paisagem queimada pelo calor [...] Misturando à sua febre os 
pedaços de uma realidade que ele somente entrevia para maldizê-la, 
ele correu em direção a um dos trabalhadores e lhe tomou sua 
picareta, com a qual ele bateu na rocha ferozmente. Desse trabalho, 
mais útil que aquele dos vagabundos, parecia-lhe que ele tiraria uma 
dignidade nova e cada golpe de picareta lhe fazia o efeito de um golpe 
dado nos muros de sua prisão.192  
 

 Prisão em um duplo sentido: tanto a prisão física do asilo que o aprisionava 

quanto a prisão interior, que, fazendo dele um eterno estrangeiro, transformou-o num 

alvo fácil para cair na armadilha das leis da cidade. A sua prisão estrangeira não lhe 

ensinou sobre a verdade do mundo, apenas manteve nele a ingenuidade de, enquanto 

estrangeiro, poder errar sem ter que se preocupar com leis exteriores, leis que não 

pertenciam a ele. A essa prisão, Akim poderia, possivelmente, ter desejado extinguir: 

“O objetivo da lei: que os prisioneiros construam eles mesmos sua prisão. É o momento 

do conceito, a marca do sistema.”193. As prisões, também, são formas de sistemas 

individuais que marcam a individualidade de cada ser, mesmo aqueles que não são 

dominados por leis exteriores, mas por leis interiores. A cada um cabe um tipo, um 

                                                           
192 “Ce paysage brûlé par la chaleur [...] Mêlant à sa fièvre les débris d’une réalité qu’il n’entrevoyait que 
pour la maudire, il courut vers l’un des ouvriers et lui prit sa pioche, avec laquelle il frappa le roc 
sauvagement. De ce travail, plus utile que celui des vagabonds, il lui semblait qu’il tirerait une dignité 
nouvelle et chaque coup de pioche lui faisait l’effet d’un coup porté aux murs de sa prison.” 
(BLANCHOT, 1983, p. 42) 
193 “Le dessein de la loi: que les prisonniers construisent eux-mêmes leur prison. C’est le moment du 
concept, la marque du système.” (BLANCHOT, 1980, p. 76) 
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modo, de prisão, de sistemática de vida. Após o seu surto, o estrangeiro foi levado ao 

asilo. Na instituição, ele recebeu a proposta do velho Piotl para desposar uma de suas 

sobrinhas. Como dito anteriormente, o estrangeiro rejeitou num primeiro momento essa 

proposta; todavia, não encontrando possibilidades de fuga, Akim aceitou se casar para 

obter o mais rápido possível a sua liberdade, embora essa liberdade ainda estivesse sob 

os auspícios da lei. Devidamente informado, o diretor inicia com a sua esposa, ambos o 

símbolo do matrimônio ideal, os preparativos do casamento. Contudo, algo importante 

ocorre na noite anterior ao casamento. Antes de aderir por completo à lei, o estrangeiro 

é convidado mais uma vez pela noite a perambular pela cidade com o objetivo de 

encontrar a sua saída: 

Mais além do portão, ele se tornou lúcido e procurou lentamente seu 
caminho através das ruas que ele não conhecia mais. O plano que ele 
tinha traçado na manhã estava presente em seu espírito, mas a cidade 
tinha mudado; as casas, construídas umas sobre as outras, tornadas 
mais disparatadas ainda pela obscuridade, se abriam dificilmente nas 
ruelas ao longo das quais deslizavam os passantes.194 
 

 O estrangeiro, compreendido como metáfora da literatura, não poderia ceder à 

imposição da lei, não poderia ser regulado por uma força exterior ao seu movimento 

particular, não lhe restando outra opção a não ser a de se perder novamente no vazio da 

noite. Na escuridão, toda a cidade parecia ter sido mudada, os mapas faltavam e as 

ruelas se tornavam grandes teias da perdição do passante. O suplício futuro do 

estrangeiro se apresentará como a queda total do idílio e, também, das leis que 

regularizam o asilo. A sua morte será o último fôlego da lei, pois a noite avança 

depressa demais e o ser marítimo se aproxima cada vez mais rápido. Akim se perde 

pelas vielas da cidade, acabando por cair no gramado. Ao amanhecer, o estrangeiro é 

levado, por um guarda, ao asilo. Agora, a sua ida era definitiva, não haveria mais saída 

para ele. O diretor, ao vê-lo, sentencia a pena de seu crime: “— Você se tornou culpado 

de uma lamentável ação, disse-lhe esse [Pierre] com um ar desolado. [...] Você 

perturbou a ordem da casa. [...] — Os castigos são raros, retomou o diretor, mas eles 

                                                           
194 “Au-delà du portail, il redevint lucide et chercha lentement son chemin à travers les rues qu’il ne 
connaissait plus. Le plan qu’il avait tracé le matin était présent à son esprit, mais la ville avait changé; les 
maisons, construites les unes sur les autres, rendues plus disparates encore par l’obscurité, s’ouvraient 
difficilement aux ruelles le long desquelles glissaient les passants.” (BLANCHOT, 1983, p. 51) 
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são necessários.”195. Foucault não nos deixa esquecer: “Cabe ao culpado levar à luz do 

dia sua condenação e a verdade do crime que cometeu.” (FOUCAULT, 1987, p. 41). 

Qual crime cometeu Akim, o estrangeiro? O que fez dele um infrator?  

Diferente do motivo inicial que o levou à porta do asilo, a sua segunda 

reincidência é revelada: o seu crime foi o desejo de ainda se manter livre, de ser inútil 

para o mundo, de ter como regra apenas a sua prisão estrangeira. A esse desrespeito à 

lei, a literatura, na concepção blanchotiana, acomete semelhante crime ao fazer de todo 

autor um estrangeiro de seu próprio mundo, um ser incompatível, um ser excluído, um 

ser do fora. Akim se expõe ao público do lado de seu carrasco, o mesmo homem que lhe 

deu alimentos e aguardente em sua estadia na montanha: “O castigo teve início, como 

de hábito, no galpão. Akim bebeu um copo de álcool e o vigia, segundo o costume, 

pediu-lhe perdão, mas com uma sinceridade e uma tristeza inabituais. [...] Após o 

primeiro golpe, Akim perdeu a consciência”196. Os açoites eram contínuos. Os demais 

detentos, por terem ainda a esperança de aproveitarem o restante da festa de casamento, 

estavam ansiosos para o fim do espetáculo, uma vez que o interessante no momento 

eram as sobras do festejo interrompido. Enquanto isso, Akim, no sexto golpe, 

desapegava-se da mão do carrasco, indo de encontro ao chão. Silêncio, o público 

observa o corpo que cai: “O vigia apressou o término do suplício. Akim estava ainda 

vivo quando caiu fora das mãos do carrasco.”197. O diretor, numa postura radiantemente 

cínica, observa o estrangeiro caído. Após constatar a marca da lei em seu corpo, ele diz 

a todos: “— Eis tudo, está acabado, disse o diretor. Eu estou contente de ver que tudo 

correu bem. Não existe mesmo razão para voltar a falar sobre isso.”198. O suplício do 

estrangeiro representa aos espectadores a força da lei, bem como representa a estratégia 

de reeducação disciplinadora da ordem e o seu caráter de exemplaridade: “O verdadeiro 

suplício tem por função fazer brilhar a verdade [...] Um suplício bem sucedido justifica 

                                                           
195 “— Vous vous êtes rendu coupable d’une fâcheuse action, lui dit celui-ci d’un air désolé. [...] Vous 
avez troublé l’ordre de la maison. [...] — Les châtiments sont rares, reprit le directeur, mais il sont 
nécessaires.” (BLANCHOT, 1983, p. 51-2, grifos meus)      
196 “Le châtiment eut lieu, comme d’habitude, dans le hangar. Akim but un verre d’alcool et le surveillant, 
selon la coutume, lui demanda pardon, mais avec une sincérité et une tristesse inhabituelles. [...] Après le 
premier coup, Akim perdit connaissance” (BLANCHOT, 1983, p. 53) 
197 “Le surveillant hâta l’achèvement du súplice. Akim était encore en vie quand il tomba hors des mains 
du bourreau.” (BLANCHOT, 1983, p. 53) 
198 “— Voilà, c’est fini, dit le directeur. Je suis content de voir que tout s’est passé pour le mieux. Il n’y a 
vraiment pas de raison de revenir là-dessus.” (BLANCHOT, 1983, p. 53-4)    
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a justiça, na medida em que publica a verdade do crime no próprio corpo do suplicado.” 

(FOUCAULT, 1987, p. 42). 

Com o corpo exposto, Akim ainda resistia. Como não podia merecer os cuidados 

do enfermeiro, o estrangeiro recebeu os primeiros cuidados do velho Piotl. No entanto, 

algo ainda fazia tremer o administrador. A visão do quase-morto não oferecia à justiça o 

pagamento devido, faltava-lhe algo. A lei ainda não havia restituído o seu valor. O chão 

começava a ceder ao passo do diretor. A lei estava exausta. Os olhos do estrangeiro, 

acompanhando o olhar de Pierre, reforçavam a impotência da justiça: “— O que ele 

quer, pois? o diretor disse, olhando esses grandes olhos brilhantes, esses olhos 

extraordinariamente grandes e puros, sempre fixados sobre ele.”199. Esse olhar que 

permanece atento ao seu algoz é semelhante ao olhar de J., de Pena de morte, quando a 

personagem, ao morrer, fixa o olhar naquele que a matou. E se a infração de Akim 

reafirmava a presença da justiça, através da negação; nesse momento, em sua morte, a 

justiça reforçava a presença do personagem, deixando-o fixado nas paredes da 

instituição do asilo. A partir desse instante, o incômodo da presença do estrangeiro será 

retomado toda vez que a justiça for efetuada. Não haverá mais justiça sem o espectro do 

estrangeiro, aquele que a infringiu e que conseguiu vencê-la com a sua morte. O retorno 

aos hábitos antigos é ainda uma resistência do casal em continuar a representar a justiça. 

Todavia, com a exposição do corpo do estrangeiro se revela a exposição do corpo da lei 

em estado avançado de putrefação. Não existe possibilidade de se voltar atrás, tudo se 

perdeu e com a perda surge a possibilidade da noite consumir a luminosidade do dia. 

 Em um passo antes de atingir a sua liberdade, o estrangeiro sentiu a 

necessidade, através da noite, de burlar a ordem. Caso se casasse, Akim entraria em 

acordo com a lei, entraria em seu idílio que ele já sabia em desgaste, misturando-se com 

uma lei que estava promovendo o logro, a falsa ordem do mundo, transformando 

homens em pequenos fantoches. O estrangeiro, o homem do fora, não podia se submeter 

à lei. Se antes, em La folie du jour, o narrador-personagem não entrou em conflito com 

a justiça, aqui, em “L’idylle”, a justiça, sabendo do seu desencanto, não lhe ofereceu o 

joelho, mas lhe impôs o seu mando, a obrigação de segui-la. E, caso não a seguisse, o 

resultado seria a morte. A lei tem como reflexo a morte: “A lei mata. A morte é sempre 

                                                           
199 “— Que veut-il donc? dit le directeur, regardant ces grands yeux brillants, ces yeux extraordinairement 
grands et purs, toujours fixés sur lui.” (BLANCHOT, 1983, p. 55) 
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horizonte da lei: se você fizer isso, você morrerá. Ela mata aquele que não a observa, e 

observá-la é também já morrer, morrer a todas as possibilidades”200.  

Diante da lei, apenas os medíocres morrem e, consequentemente, são 

esquecidos. Já os estrangeiros, desbravadores de um espaço ainda por vir, continuam na 

lembrança de toda uma nação.  

A partir desse instante quase solene, em que observo levarem o corpo ainda 

embebido de sangue do estrangeiro, vulgo Akim, falarei, rapidamente, da similaridade 

entre o estrangeiro e o messias. Ambos vindos de paragens desconhecidas, 

incompreendidos em sua atitude e expiados pelos detentores da lei.  

Expiação do messias que ainda macula pelos séculos as investidas do homem na 

Terra, sendo rememorada a cada medida injusta sofrida pelo homem em detrimento do 

próprio homem.  

À ideia do messias, eu aproximo a exemplaridade do corpo do estrangeiro, que 

reforçará não a justiça, mas a impotência da justiça, pois não haverá mais respeito à lei 

depois de sua estadia no asilo.  

A lei foi maculada, não há mais a possibilidade do dia se reerguer.  

A noite se aproxima. Thomas já se encontra diante da narrativa blanchotiana: 

“Eu volto à ‘L’idylle’, [...] narrativa no entanto de uma errância que não tem fim com a 

morte e que essa morte não saberia obscurecer”201. 

Aproximo-me daquela mulher que chora. 

Esposa desventurada que enxuga o sangue daquele que viria ser o seu homem. 

Passo a contemplá-la. 

Contemplo também o anoitecer. 

Observo.  

Algo finda e sobrevive do outro lado da margem. 

 

 

 

 

                                                           
200 “La loi tue. La mort est toujours horizon de la loi: si tu fais cela, tu mourras. Elle tue celui qui ne 
l’observe pas, et l’observer, c’est aussi déjà mourir, mourir à toutes les possibilités” (BLANCHOT, 1973, 
p. 38)       
201 “J’en reviens à ‘L’idylle’, [...] récit cependant d’une errance qui ne prend pas fin avec la mort et que 
cette mort ne saurait obscurcir” (BLANCHOT, 1983, p. 99) 



136 

 

2.3. “Le dernier mot” ou a torre de Babel 

  

Caligula 

 
Je ne t’ai pas encore donné la parole. À 
raison de nos besoins, nous ferons mourir 
ces personnages dans l’ordre d’une liste 
établie arbitrairement. À l’occasion, nous 
pourrons modifier cet ordre, toujours 
arbitrairement. Et nous hériterons. 

 (CAMUS, 1958, p. 56) 
 
 

Do alto de seu trono, observando a construção da torre que objetivava alcançar 

os mais vastos campos celestes, Deus, a fim de castigar a prepotência de sua criatura, 

disse: “Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em 

breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a 

língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros.” (BÍBLIA DE ESTUDO 

NVI, 2003, p. 24-5)202. Aos construtores de Babel, a punição lançada é dirigira à língua, 

ou melhor, à linguagem, meio pelo qual os homens buscavam nomear, interagir, 

comunicar, confabular, manipular, aterrorizar, matar uns aos outros. Com o castigo, a 

linguagem, instrumento dos mais privilegiados na ocupação do homem no mundo, se 

fez plural. A audição não mais captava os sons daquele que, momentos antes, se 

comunicava conosco. A palavra ecoava sem entendimento entre os homens, não havia 

mais ordem ou normas. A linguagem, dom divino ofertado aos homens, foi reavida por 

Deus. O Senhor, tendo soprado na boca do homem o dom da palavra, retira-lhe o 

entendimento, a sua funcionalidade. Agraciados são aqueles que pela boca pronunciam 

palavras e das palavras se ergue o entendimento: “Dando seu nome, dando todos os 

nomes, o pai estaria na origem da linguagem e esse poder pertenceria de direito a Deus 

o pai. E o nome de Deus o pai seria o nome dessa origem das línguas. Mas é também 

esse Deus que [...] anula o dom das línguas, ou ao menos o desune, semeia a confusão 

entre seus filhos e envenena o presente” (DERRIDA, 2002, p. 14, grifos meus). O 

castigo descentrou os homens. A única língua do mundo se tornou plural, nada havia de 

mais estranho do que aqueles homens perdidos entre si na planície de Sinear.  

                                                           
202 Todas as citações dos textos bíblicos serão dessa edição, indicadas apenas pelo livro correspondente, 
indicação do versículo e número de páginas. 
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A partir da babelização da linguagem, cada homem passou a errar pelos confins 

mais inauditos do mundo. Já cansados, os homens se fixaram em locais diferentes, 

ensinando aos seus descendentes a particularidade da língua primeira que a eles foi 

destinada. Assim se fez a humanidade. Contudo, em sua aparente estabilidade, o homem 

ainda continua a errar, seja no aspecto nômade da palavra, seja na dificuldade em trazer 

para junto de si uma definição mais completa do mundo, seja na impossibilidade de 

voltar à origem. Em seu afã em traduzir o mundo, em dar traduzibilidade ao que observa 

e constata no mundo, o homem intenta de modo inconsciente, talvez, reestruturar o 

entendimento original, a ideia primeira, a linguagem que os originou. Não por menos, 

grande parte dos estudos retorna aos aspectos anteriores da humanidade, 

recorrentemente se dirige ao passado para dele retirar um novo ponto de vista. Questões 

atuais são e serão sempre questões já levantadas no passado em menor ou maior 

intensidade. O passado nos assombra, pois é nele que consta uma das nossas primeiras 

faltas: a tentativa de se igualar a Deus/Natureza. Na verdade, não se olha para frente 

sem olhar seguidas vezes para trás: “Nietzsche (ou Zaratustra) disse com perfeita 

clareza que, onde o querer se torna liberador, choca-se com o passado.” (BLANCHOT, 

2007, p. 110). Desse modo, o cientificismo humano nada mais seria do que uma volta à 

integridade perdida, um pedido de desculpas para um Deus que, mesmo passado tantos 

séculos, ainda não os perdoou. 

Desde a queda de Babel, nós ainda carregamos parte de seus escombros. De sua 

ruína não podemos nos esquecer, uma vez que a cada instante em que a palavra é 

proferida o castigo reascende, novamente reiterado, expondo aos homens a falta de seus 

antepassados, falta antiga e atual, falta que permanece na língua, na arbitrariedade do 

signo linguístico, confirmando o desentendimento secular entre o Criador e suas 

criaturas. É a partir da palavra, em qualquer língua em vigor, que constatamos 

internamente uma confusão dos signos, uma queda das significações, a ruína do sentido. 

Nada há de legítimo para a união entre o significante e o significado. Nada significa de 

fato, o que é proferido não é a palavra com sentido, mas a palavra-Babel, palavra-

castigo, palavra-confusão. E mesmo com os esforços dos homens, cada um a sua 

maneira, de tornar objetivo aquilo que não pode ser objetivado, a linguagem, ainda 

assim, se mantém babélica: “Confiante na linguagem entendida como o desafio 
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provocante que nos foi confiado do mesmo modo que lhe fomos confiados.”203. E a 

linguagem literária, em comparação com a linguagem cotidiana, resguarda os 

escombros de Babel de uma maneira singular, pois ela não deseja omitir sua origem 

provinda da confusão das línguas. Ela, ao contrário, reafirma a posição de ruína, de 

material sem centro, disposta a perpetuar o contínuo de vozes que ao longo da história 

se fizeram presentes no constructo desarmônico denominado de literatura. A literatura é 

caos, é queda, é desarmonia. Longe de parecer apenas um mito da origem das línguas, 

Babel é a metáfora do descentramento, do que não pode ser acabado, do que não pode 

ser construído: verdade jogada ao chão por uma força maior. Babel, por muitas 

analogias que poderíamos, aqui, desenvolver, é, também, a metáfora da pluralidade 

literária: “A ‘torre de Babel’ não configura apenas a multiplicidade irredutível das 

línguas, ela exibe um não-acabamento, a impossibilidade de completar, de totalizar, de 

saturar, de acabar qualquer coisa que seria da ordem da edificação, da construção 

arquitetural, do sistema e da arquitetônica.” (DERRIDA, 2002, p. 11-2). 

Nas narrativas blanchotianas, a confusão das línguas ressurge para, mais uma 

vez, findar com a queda da torre. Uma segunda Babel, talvez. Em “Le dernier mot”, 

narrativa presente em Le ressassement éternel, é na vinda da noite, nos instantes 

derradeiros em que surgirá Thomas, que, novamente, Babel sucumbirá. A narrativa de 

“Le dernier mot” já se apresenta ao leitor como uma narrativa do pós-castigo divino e 

antes da queda da torre, em um entremeio onde os personagens que erram pelo texto 

não conseguem mais compreender uns aos outros. A palavra de entendimento está 

perdida, tudo está prestes a sucumbir: “As palavras que eu ouvi naquele dia soavam mal 

aos meus ouvidos, na mais bela rua da cidade.”204. A linguagem não pode mais conduzir 

o narrador-personagem a uma comunicação entre seus pares. Não há mais a relação de 

diálogo do entendimento, mas diálogo que gera o disparate e a discordância. A 

linguagem se torna perigosa, um risco a correr: “— Sua linguagem pouco me agrada. 

Você está seguro de suas palavras? / — Não, eu disse encolhendo os ombros, como eu 

poderia estar seguro? É um risco a se correr.”205. Em um espaço em que a língua perdeu 

                                                           
203 “Confiant dans le langage entendu comme le défi provocant qui nous a été confie de même que nous 
lui avons été confiés.” (BLANCHOT, 1980, p. 202) 
204 “Les paroles que j’entendis ce jour-là sonnaient mal à mes oreilles, dans la plus belle rue de la ville.” 
(BLANCHOT, 1983, p. 57)  
205 “— Votre langage ne me plaît qu’à moitié. Etes-vous sûr de vos paroles? / — Non, dis-je en haussant 
les épaules; comment pourrais-je en être sûr? C’est un risque à courir.” (BLANCHOT, 1983, p. 57) 
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a sua funcionalidade, qualquer palavra é palavra a ser mensurada, a ser revestida de 

cuidados. O dito passará a ser interdito, aquilo que não pode ser dito ou redito. A 

linguagem do narrador se transforma em arma contra a ele próprio, por isso o risco a 

correr, por isso o perigo ao falar.  

Em uma cidade onde a linguagem não perpetua mais um sentido, o narrador 

ainda buscava nesse espaço do caos a palavra de ordem, a palavra de instrução. Mas, 

instrução, ordem, para qual finalidade?: “— Qual é, pois, a palavra de ordem? / — Eu a 

confiaria com muito prazer a você, mas eis que, é que justamente, hoje, eu ainda não 

consegui escutá-la.”206. Essa cidade não possui um nome, não carrega a propriedade de 

um nome, sendo, por assim dizer, uma cidade qualquer. Cidade que, possivelmente, 

serviu de palco para os suplícios do estrangeiro, tendo como consequência a confusão 

das línguas, onde a lei deixou de ser uma representatividade para ser uma patética 

formulação de um passado antigo. E essa mesma cidade será aquela que acolherá o 

absolutamente escuro, o interdito, Thomas. 

 Nesse território anônimo, algo de misterioso, de não pronunciável, circunda o 

narrador. Fatos absolutamente estranhos lhe dizem respeito. Ações que se transformam 

em ritos de alguma religião antiga. Ritos obscuros, sonhos revelados à beira de um caos 

que se formou nas circunvizinhanças da cidade sem nome. Cidade que, por si mesma, é 

uma cidade do porvir, cidade apocalíptica, cidade do castigo. Desse modo, como exigir 

dos passantes, dos errantes, a palavra de ordem? E mesmo se houvesse ainda uma 

palavra de ordem, como imputá-la em um espaço em que a palavra se faz desnecessária, 

onde o que prevalece é o arbitrário, o sentido múltiplo da língua? Aqui, o que ressoa é a 

desordem festiva do dionisíaco. Assim, exigir a ordem onde não há mais a lei da 

concordância, da união, é recair no erro, é tentar uma volta impossível ao começo da 

falta: “Por que ninguém me comunicou a palavra de ordem? — É que não existe mais 

palavra de ordem, disse ele sem levantar a cabeça”207.  

O desejo desenfreado por uma palavra de ordem, em meio ao caos, pode ser 

explicado pela atividade que antes o personagem exercia. O narrador é/foi um juiz. 

Aquele que tanto aplicava a palavra de ordem quanto a obedecia. Em ambos os casos 

sempre agindo como um servente da lei, se vergando ao seu mando. No entanto, essa 

                                                           
206 “— Quel est donc le mot d’ordre? / — Je vous le confierais volontiers, me répondit-il; mais voilà, c’est 
que justement, aujourd’hui, je n’ai pas encore réussi à l’entendre.” (BLANCHOT, 1983, p. 57) 
207 “Pourquoi ne m’a-t-on pas communiqué le mot d’ordre? — C’est qu’il n’y a plus de mot d’ordre, dit-il 
sans lever la tête” (BLANCHOT, 1983, p. 62) 



140 

 

mesma lei lhe é repugnante. Os motivos de tal sensação perante a lei não nos são 

revelados, embora, pela narrativa anterior, “L’idylle”, possamos acreditar que a morte 

de Akim tenha revelado as engrenagens obsoletas que faziam da lei uma norma a ser 

cumprida. E partindo dessa perspectiva, é, talvez, por essa razão que a lei deva ser 

desprezada: “Mas eu também pertencia à justiça. Estava ali minha vergonha: eu era 

juiz.”208. A palavra do juiz, o dictare expressivo que conduziria os homens a uma noção 

real de organicidade e de compreensão, se esvai juntamente com a multidão desenfreada 

ao som de uma música que subia do fundo da terra para atingir os ouvidos dos homens 

embriagados, festivos: “O ditador, palavra que faz refletir. Ele é o homem do dictare, 

da repetição imperiosa que, cada vez que se anuncia o período da palavra estrangeira, 

pretende lutar contra ela pelo rigor de um comando sem réplica e sem conteúdo. Opõe, 

àquilo que é murmúrio sem limite, a nitidez da palavra de ordem” (BLANCHOT, 2005, 

p. 322-3). Mas como explicar a ânsia de um ex-juiz, totalmente envergonhado de sua 

ex-posição, em ainda buscar a palavra de ordem? Como o personagem pode desejar a 

ordem que não mais existe? O narrador pretendia restabelecer a ordem não mais através 

da lei, e sim através da palavra de ordem que daria acesso à origem de toda linguagem, 

ao começo antes-Babel. Ao início anterior à própria lei.  

Em sua busca pela palavra que o guiasse através do inferno babélico, o narrador 

interpelava os passantes sobre o paradeiro de uma mulher chamada Sophonie, 

personagem que, segundo o narrador, poderia estar na biblioteca. Em sua procura, 

dispersado por um grupo de crianças, o narrador chega a um edifício, perguntando sobre 

a direção da biblioteca. Em seu encontro com o zelador do prédio, o narrador é 

considerado o último de alguma lista de presença cuja reunião e temática têm uma 

importância alarmante: “— Como? disse o zelador com um ar de pavor. Seria você o 

último? Suba rápido, o momento é esse.”209. Ele seria o último homem racional? A 

última expectativa de ordem? A última solução para a linguagem babélica? O zelador 

imediatamente conduz o personagem a uma pequena sala escura onde se podia perceber 

em seu centro um livro. 

Na sala em que foi deixado à solidão, o narrador, pensando estar sozinho, se 

dirige ao livro disposto no centro da sala. Ao tentar folhear algumas de suas páginas, 

                                                           
208 “Mais moi aussi j’appartenais à la justice. C’était là ma honte: j’étais juge.” (BLANCHOT, 1983, p. 
65-6) 
209 “— Comment? dit le concierge d’un air d’effroi. Seriez-vous le dernier? Montez vite, il n’est que 
temps.” (BLANCHOT, 1983, p. 58) 
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uma mulher, que se encontrava na parte escura do quarto, enrolada em pequenos 

andrajos, grita: “— Eu não a tinha percebido, eu lhe disse. A minha presença a 

incomoda? / — De modo algum, mas, na minha idade, não estou habituada a 

visitas.”210. Sem nenhum traço de reconhecimento previsível, sem nem mesmo uma 

palavra, o narrador reconhece na mulher que acabara de gritar quem procurava: 

Sophonie. Ao reconhecê-la, o personagem imediatamente se aproxima da velha senhora, 

pronunciando “as saudações usuais”. Saudações que rememoram saudações religiosas. 

Saudações dos povos antigos em face de Cristo, consequentemente, saudações dirigidas 

a Deus por motivos variados: absolvição dos pecados, agradecimentos, desejos, 

felicitações. Embora o narrador não estivesse em presença de Cristo, ele estava em 

presença de uma profeta. Os profetas são aqueles que recebem o dom de anteverem os 

desígnios divinos inspirados por Deus. São homens ou mulheres que corporificam a 

relação do humano com o Sagrado: 

Eu me sentei junto dela, os olhos fechados, eu comecei as saudações 
usuais: “Eu não a conhecia. Eu procurava em vão me aproximar de 
sua face. De tudo o que existia de belo em você, é nas infames 
profundezas que eu perseguia a imagem. Eu o chamava, e seu nome 
era o eco de meus mais baixos pensamentos. Dias de vergonha. Agora, 
é muito tarde. Eu estou diante de você e eu lhe ofereço o espetáculo 
de minhas faltas”.211 
 

Digo que Sophonie é uma profeta tanto pelo modo como se prostra o narrador 

diante de sua figura, recitando saudações cujos procedimentos remontam à época antes 

da vinda do messias e mesmo durante a passagem do messias pelo mundo, quanto pela 

estrutura de seu nome, que nos direciona à leitura do Livro de Sofonias, um dos livros 

que compõem a Bíblia Sagrada212. No que se refere ao Livro de Sofonias, Deus fala 

severamente aos homens das nações e, principalmente, a Judá a partir do profeta 

                                                           
210 “— Je ne vous avais pas aperçue, lui dis-je. Est-ce que ma présence vous incommode? / — Pas du 
tout, mais, à mon âge, je n’ai pas l’habitude des visites.” (BLANCHOT, 1983, p. 58)  
211 “Je m’assis auprès d’elle et, les yeux fermés, je commençai les salutations d’usage: ‘Je ne vous 
connaissais pas. Je cherchais en vain à m’approcher de votre face. Tout ce qu’il y a de beau en vous, c’est 
dans les infâmes profondeurs que j’en poursuivais l’image. Je vous appelais, et votre nom était l’écho de 
mes plus basses pensées. Jours de honte. Maintenant, il est trop tard. Je suis devant vous et je vous offre 
le spectacle de mes fautes.’” (BLANCHOT, 1983, p. 59, grifos meus) 
212 Destaco que, guardadas as devidas proporções, do mesmo modo que o texto bíblico, na voz de Isaías, 
comenta a vinda do messias, na narrativa de “Le dernier mot”, a vinda do messias é, também, mencionada 
quando a torre cair e a noite encobrir por completo os escombros deixados pelo castigo divino. Contudo, 
não teremos a vinda de uma nova proposta de salvação, mas sim a vinda da noite, do inominável, da 
morte, do desespero, vinda daquele que é o absolutamente obscuro, Thomas. 
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Sofonias, anunciando a vinda do julgamento divino, uma vez que eles adotaram deuses 

pagãos para adorarem e perpetuaram ações desprezíveis: “Palavra do Senhor que veio a 

Sofonias, filho de Cuche, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, 

durante o reinado de Josias, filho de Amom, rei de Judá: ‘Destruirei todas as coisas na 

face da terra’; palavra do Senhor.” (SOFONIAS, v.1.1-2, p. 1.564). E de sua vinda, 

somente os humildes e os modestos permanecerão vivos e terão a seguridade da 

proteção divina: “Busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo 

no dia da ira do Senhor.” (SOFONIAS, v.2.3, p. 1.565).  

As palavras do profeta Sofonias entram em acordo, ou melhor, em diálogo com 

as saudações usuais do personagem blanchotiano, pois se ressalta em seu modo usual, 

de maneira condensada, as considerações divinas que são proferidas pelo profeta 

hebreu. A prostração do narrador, digna daquele que pede perdão pela humanidade, 

pedindo perdão pelos usos corrompidos dos demais homens, vai ao encontro do perdão 

divino, perdão que seria a salvação da humanidade que estava, naquele instante, perdida 

na confusão das línguas. Um pedido de retorno à origem? O fato do narrador ser o 

derradeiro de uma lista desconhecida poderia fazer dele aquele que traria novamente a 

razão à humanidade? Da leitura do livro bíblico, se verifica que o castigo lançado ao 

povo de Sinear é praticamente similar ao castigo prometido ao povo de Judá. Em 

relação ao castigo, a queda de Babel não se refere apenas à prepotência do homem em 

aspirar partilhar o mesmo plano divino, aspirando, também, nessa divisão do espaço 

celestial, se igualar a Deus. Na destruição da torre, existe uma falta maior dos homens. 

Pobres daqueles que desejavam possuir um nome, “seu nome era o eco de meus mais 

baixos pensamentos”: “Depois disseram: ‘Vamos construir uma cidade, com uma torre 

que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face 

da terra’.” (GÊNESIS, v.11.4, p. 24). 

Antes, o único nome próprio que constava nos lábios dos homens de Sinear era o 

nome de Deus, a força do nome que estava em todos os lugares, em todas as 

manifestações do mundo, enquanto que o nome dos homens era equiparável aos nomes 

das árvores, de outros animais, sendo, por assim dizer, nomes comuns. No antes-Babel, 

o nome que se difundia além das fronteiras, nome por todos conhecido, era o nome de 

Deus, não os nomes dos homens. O nome de Deus/ nome Deus era a força máxima da 

presentificação do Senhor no mundo. Ele se fazia presente através da repetição de seu 

nome, demarcando a sua onipresença e onisciência. Deus era o único nome que se 
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perpetuava na Terra. Caso os homens conseguissem construir uma torre que chegasse 

aos campos celestes, ao mais alto ponto nunca antes imaginado, eles fariam perpetuar, 

pelo sucesso da empreitada, os seus nomes. Nomes que seriam transmitidos para além 

da fronteira de Sinear, nomes que ficariam registrados, conhecidos, famosos, como o 

nome Deus. Nomes que teriam a mesma força do nome divino, pois deixariam a 

categoria do comum para atingirem a propriedade de um nome próprio. Com a abertura 

a outros nomes, não haveria apenas um Deus a ser adorado, mas múltiplos deuses. 

Detentores de seus próprios nomes, os homens se fariam deuses a serem adorados, 

expandindo os seus nomes sagrados por outras terras. Desse modo, não haveria mais o 

respeito a um só Deus, mas a vários, como ocorreu ao povo de Israel. De seu trono, 

prevendo tal desrespeito a Sua onipresença, Deus castiga os construtores e os 

adoradores da torre de Babel. Destruí-la seria imprescindível na preservação de um 

Único Deus.  

Tanto no Livro de Sofonias quanto no trecho do Gênesis, observo a postura do 

pai ciumento frente à deserção de seus filhos a adorarem um outro pai: “‘Estenderei a 

mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o 

remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes [...] aqueles 

que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam.” 

(SOFONIAS, v.1.4-6, p. 1.565). Ao ler os dois textos bíblicos, acredito ser possível 

pensar na questão do ciúme, pois o sentimento de ódio do Senhor parte, também, da 

preterição, já que o homem passa a desejar um nome, logo, nome para ser adorado e, 

consequentemente, nome a ser respeitado e conhecido, o que geraria a crença em outros 

deuses. Derrida, em seu texto Torres de Babel, comenta sobre a possibilidade do ciúme 

divino: “Não se pode então falar de um ciúme de Deus? Por ressentimento contra esse 

nome e esse lábio únicos dos homens, ele impõe seu nome, seu nome de pai; e dessa 

imposição violenta enceta a desconstrução da torre como da língua universal e dispersa 

a filiação genealógica. Ele rompe a linhagem.” (DERRIDA, 2002, p.18).  

A relação do ciúme divino, relação sempre estabelecida através da palavra, que 

apontei acima, congrega outros sentimentos que se deixam entrever na relação entre o 

Criador e a sua criatura. A palavra de Deus nem sempre é ouvida com agrado ou 

entendida em sua essencialidade. Nem sempre o apóstolo, numa primeira investida 

divina, soube manifestar de bom grado aquilo que lhe foi ordenado. E nem sempre Deus 

apresentou um raciocínio igualitário de seus preceitos, cuidando em eliminar qualquer 
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contradição. É nessa confusão de sentimentos e de posições discordantes de ambas as 

partes que se mantém a relação (des)harmônica entre Deus e os homens: 

A relação de Deus com o homem, através de uma fala repetida e no 
entanto outra, transformada em sua própria resposta, a compreensão 
dela mesma e sua realização infinita, perpetuamente em movimento, 
introduz na linguagem profética um conjunto de características 
contraditórias, das quais ela tira a extensão de seu sentido: relação de 
posse e relação livre, fala que se come, que é um fogo, um martelo, 
fala que agarra, sacode e engendra, mas ao mesmo tempo fala que é 
espírito e maturidade do espírito, fala verdadeira que se pode ouvir ou 
recusar ouvir, que pede obediência e a contestação, a submissão e o 
conhecimento, e no espaço da qual há a verdade de um encontro, a 
surpresa de um enfrentamento, “como de um homem com outro 
homem”.  

(BLANCHOT, 2005, p. 120) 
 

Em “Le dernier mot”, o personagem-narrador, apostando na performance do 

humilde, “Eu procurava em vão me aproximar de sua face.”, desejava obter, através da 

profeta, o perdão divido, bem como o perdão de possuir um nome, de ter um nome 

próprio. Perdão pelos resquícios de um antepassado que gerou uma das muitas faltas do 

homem na relação com Deus ao construir uma torre-nome, uma torre-filiação. Todavia, 

a verdade de sua humilhação não mais poderia resguardar os homens, de nada adiantou 

permanecer ajoelhado diante da quase-face Dele. Deus não se apiedara dele e de 

ninguém mais. A mágoa divina persiste. A confusão também: “Agora, é muito tarde.”. 

No Livro de Sofonias, em sua cólera divina, Deus diz que destruirá todas as torres que 

intentam proteger o homem, que intentam resguardar as suas faltas: “O dia do Senhor 

será amargo; até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira [...] dia de toques 

de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres 

elevadas.” (SOFONIAS, v. 1,14-6, p. 1.565, grifos meus). O discurso do profeta 

Sofonias é posterior à fala do Gênesis; no entanto, como resquício de um tempo 

passado, a rememoração da torre nos lembra que, mesmo destruindo Babel, Deus não 

conseguiu suprimir a vontade de poder do homem. Mesmo espalhados, os homens, em 

cada canto, intentaram construir seus nomes, suas torres e suas edificações como forma 

de poder e de perpetuar o nome de seus corajosos heróis. A História está repleta de 

relatos sobre essa vontade continuada, por isso o não-perdão divino, a impossibilidade 

de reafirmar o laço perdido. 

Ao confrontar a estrutura do nome do profeta Sofonias/Sophonie com a estrutura 

do nome da personagem blanchotiana, Sophonie, não descarto a diferença que há no 
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gênero desses dois personagens e a finalidade dada a cada um desses textos. Em relação 

ao gênero, quando o texto blanchotiano opta pelo sexo feminino ao manter a mesma 

estrutura do nome dado ao sexo masculino na Bíblia, mantendo semelhante “função” 

divinatória, que seria a de falar em nome do Pai, o texto de Blanchot subverte a 

categoria do masculino comumente compartilhada como categoria de poder e de 

verdade em favor de uma categoria do feminino, categoria fora do poder, para dar ao 

seu discurso uma maior maleabilidade produtiva, criativa e literária: “não entramos num 

devir-Homem, uma vez que o homem se apresenta como uma forma de expressão 

dominante que pretende impor-se a toda matéria, ao passo que a mulher, animal ou 

molécula têm sempre um componente de fuga que se furta à sua própria formalização.” 

(DELEUZE, 1997, p. 11).  Assim, o seu texto perde o ranço de narrativa utilitária e 

panfletária, como muitos leem, compreendem e interpretam a Bíblia. Em relação à 

função dos textos, acredito que, por mais que se queira entender a Bíblia como 

mensagem verdadeira de um Deus absoluto e onipresente, o texto bíblico é tão literário 

quanto o texto de “Le dernier mot”. Ambos são passíveis de interpretações variadas, 

ambos são narrativas, ambos são relatos ambíguos e confusos, por vezes. Nessa 

perspectiva, não diferencio drasticamente, em termos de literatura, o que leio na Bíblia e 

o que leio no texto blanchotiano. 

Após a tentativa fracassada de realinhar os laços com o Pai, a profeta chama para 

junto de si o personagem. Ela apanha o livro, que continuava no centro da sala, e 

começa a arrancar as suas folhas, entregando-as ao narrador. Em sua atitude pouco 

convencional, ao violar o livro, possivelmente, um livro sagrado, Sophonie dessacraliza 

o texto de qualquer elemento valorativo, verídico ou divino, desvalorizando-o enquanto 

fonte de poder e de verdade, transformando-o em elemento apenas textual, elemento de 

produção literária. Em “Le dernier mot”, a dessacralização se refere a toda e qualquer 

dessacralização do texto literário na perspectiva de Blanchot, pois a literatura, como 

afirma o escritor, tem como base fundamental a ambiguidade, característica que não 

agrega elementos de verdade e de poder, nem mesmo de saber instituído. Lado a lado, 

com as respectivas folhas do livro, o narrador inicia a leitura da parte que lhe coube ler. 

As palavras de seu texto possuem, praticamente, uma estrutura semelhante à estrutura 

que encontramos nos escritos bíblicos, bem como a história narrada se assemelha às 

histórias presentes na Bíblia Sagrada:  
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— É um excerto do discurso sobre o terceiro Estado, eu disse depois 
de ter olhado as folhas. Escute a leitura dele. “Houve um tempo em 
que a linguagem cessou de relacionar as palavras entre si segundo 
relações simples e tornou-se um instrumento tão delicado que se 
proibiu o seu uso pela grande maioria da população. Mas, os homens, 
carecendo naturalmente de sabedoria, e o desejo de estarem unidos 
por laços seguros não lhes deixando nenhuma paz, eles fizeram pouco 
dessa interdição. Diante de tal loucura, as pessoas sábias decidiram 
não mais falar. Elas a que nada estava proibido e que sabiam se 
exprimir, guardaram doravante o silêncio. Os sábios pareciam 
somente ter tomado conhecimento das palavras para melhor ignorá-las 
e, as associando ao que existe de mais secreto, eles desviaram as 
palavras de seu curso natural.”213  
 

 Narra-se sobre um acontecimento após-Babel, embora Babel esteja presente na 

confusão das palavras na época do terceiro Estado e na época atual. O terceiro Estado é 

um ponto histórico não revelado, assim como o nome da cidade onde se encontram os 

personagens de “Le dernier mot”. As palavras contidas no texto lido pelo narrador 

revelam um passado-futuro, ou se preferirem, um passado revelador, pois o passado se 

torna presente quando do presente se faz passado ao ter novamente a problemática da 

palavra: falar é erro, é perdição. Infelizes são aqueles que ainda continuam a falar e a 

desrespeitar a lei dos mais sábios. O passado que retorna será mais uma vez lido 

quando, em uma espécie de escola para crianças, na leitura de um espesso livro, o 

narrador-personagem lê o passado-presente de Thomas, ressaltando a correspondência 

entre as narrativas, neste capítulo, encadeadas. 

No momento em que a palavra perde a sua funcionalidade, função já perdida 

desde a queda de Babel, a prioridade é guardar o silêncio e desinvestir a palavra de sua 

função. Refiro-me à nomeação. No entanto, como ocorre em grande parte das narrativas 

bíblicas, o homem sempre caminha para a desobediência, assim foi com Eva, com os 

construtores de Babel e com muitos outros. O livre arbítrio tem dessas coisas. Em uma 

leitura mais atenta, caso não houvesse a desobediência humana, não haveria a 

necessidade de impor a força divina. Deus continuaria a ser uma presença, claro, 

embora uma presença distante. Já com a infração, a presença divina arrebata o maior 
                                                           
213 “— C’est un extrait du discours sur le troisième Etat, dis-je après avoir regardé des feuilles. Ecoutez-
en la lecture. ‘Il y eut un temps où le langage cessa de lier les mots entre eux suivant des rapports simples 
et devint un instrument si délicat qu’on en interdit l’usage au plus grand nombre. Mais, les hommes 
manquant naturellement de sagesse et le désir d’être unis par des liens défendus ne leur laissant aucune 
paix, ils se monquèrent de cette interdiction. Devant une telle folie, les personnes raisonnables décidèrent 
de ne plus parler. Elles à qui rien n’était interdit et qui savaient s’exprimer, gardèrent désormais le 
silence. Elles semblaient n’avoir appris les mots que pour mieux les ignorer et, les associant à ce qu’il y a 
de plus secret, elles les détournèrent de leur cours naturel.’” (BLANCHOT, 1983, p. 59-60) 
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número de crentes através da exemplificação, através do castigo, através da expiação. 

Sem a desobediência humana, talvez, não existisse a presença tão dramática de Deus. O 

texto lido pelo personagem se apresenta como resquício do castigo divino que ainda se 

perpetua na atualidade em que ele está inserido. Um acontecimento exemplificativo que 

não pode mais ser dado como exemplo, uma vez que todos já se encontram na confusão 

das línguas. O narrador, que deveria buscar o silêncio, ainda intenta a palavra de ordem, 

ainda clama pela seguridade obtida pela palavra: “‘Senhor, não mereço receber-te 

debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado.’” 

(MATEUS, v. 8.8, p. 1.629, grifos meus).  

A força imputada pela palavra divina, palavra da certeza além-humana, é 

estimada, também, pelo personagem blanchotiano ao desejar, por um momento, a 

palavra da ordem que traria novamente a certeza das coisas, uma vez que se o servo foi 

curado, o mundo também o seria: “‘Ó cidade, eu disse rezando, já que logo eu não 

poderei mais por minha linguagem comunicar com você, deixe-me até o fim gozar das 

coisas às quais as palavras respondem se elas se quebram.’”214. O narrador, ao suplicar à 

cidade, está suplicando à Natureza e, por conseguinte, suplicando a Deus, o Senhor da 

terra. Entretanto, súplicas levadas pelo vento, sem possibilidade de diálogo. Com o fim 

da leitura do personagem, é chegado o momento de Sophonie ler as folhas que estavam 

em seu poder; todavia, não podendo lê-las, ela admite a sua falta e decide renunciar a 

sua leitura: “— Eu somente tenho algumas linhas a ler, disse a velha a sua maneira; 

mas, após ter começado a soletrar de maneira insatisfatória a palavra naufrágio, ela 

acrescentou: Desculpe-me, eu devo, aqui, renunciar.”215.  

Quando a própria profeta não mais consegue ler/compreender o que está escrito 

no livro que, talvez, tenha sido soprado em seu ouvido por uma força maior, força que 

faz com que ela proteja o seu conteúdo, esse impedimento demarca, sobretudo, a 

impossibilidade de ainda existir no mundo algo/alguém que possa ser o instrumento que 

leve tanto a palavra de Deus aos homens quanto a palavra dos homens a Deus. Nem 

mesmo a profeta é digna da leitura/compreensão das escrituras. O poder divino lhe é 

                                                           
214 “‘O ville, dis-je en priant, puisque bientôt je ne pourrai plus par mon langage communiquer avec vous, 
laissez-moi jusqu’à la fin jouir de ces choses auxquelles les mots répondent s’ils se brisent.’” 
(BLANCHOT, 1983, p. 65) 
215  “— Je n’ai que quelques lignes à lire, dit la vieille femme à son tour; mais, après avoir commencé à 
épeler maladroitement le mot naufrage, elle ajouta: Excusez-moi, je dois y renoncer.” (BLANCHOT, 
1983, p. 60)     
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negado, não havendo, por conseguinte, mais nenhuma presença divina na Terra. Desse 

modo, somente resta aos homens a solidão e o vagar. No estreito caminho do erro 

solitário, os homens blanchotianos se depararão com a prefiguração de um novo 

messias. Um messias às avessas. A nova aposta de salvação para os homens? Não, 

apenas a irredutível palavra noturna, palavra que não apazigua, mas que renega, palavra 

obscura. 

Por sua falta, a profeta lhe entrega uma pequena lembrança: “Ela se vestiu 

rapidamente e, mexendo num de seus bolsos, mostrou uma imagem representando a 

cabeça de uma criança. / — Aceite essa lembrança, eu não tenho nada mais a lhe dar 

para compensar o mal que eu lhe faço.”216. A imagem da criança está associada à 

imagem do primitivo, estado anterior da linguagem verbal, linguagem alfabética. 

Linguagem que concede ao homem a característica de ser homem, pois aquele que fala 

se autodenomina eu e denomina o outro e as coisas que o cercam. Na particularidade da 

linguagem que faz do homem um ser da razão, algo tende a tornar impreciso o princípio 

da racionalidade humana, princípio que o distingue dos demais animais. A criança seria 

essa falta de razão que obseda o homem da razão. No traçado que envolve o infante, 

temos uma duplicata do homem que se distingue de sua faceta adulta exatamente por 

não nascer com a linguagem, como se a linguagem fosse um elemento exterior ao 

homem, elemento acessório, embora elemento necessário à construção do mundo e à 

ideia de homem.  

A criança, como exemplar de um passado longínquo e primitivo, anterior a 

inauguração da linguagem, é o que temos de mais próximo de nossos antepassados, é o 

ser humano anterior a nomenclatura ser humano. A criança, como não se comunica por 

palavras no início de sua vida, reconhece o mundo sinestesicamente, bem como através 

de gestos, de balbucios, de gritos, como o restante irracional dos animais que ocupam o 

globo juntamente conosco. É certo que o nosso cérebro se desenvolveu mais 

apressadamente, caso o comparemos com o cérebro de outros animais. Mas é certo, 

também, que o ranço do primitivo ainda nos habita, sendo uma lembrança perpassada de 

geração em geração através da imagem da criança. Imagem do infante que é o primitivo 

prefigurado. Primitivo, também, que será logo esquecido quando a criança se expuser à 

                                                           
216 “Elle se rhabilla rapidement et, fouillant dans un de ses poches, montra une image représentant la tête 
d’un enfant. / — Acceptez ce souvenir, je n’ai rien d’autre à vous donner pour compenser le tort que je 
vous fais.” (BLANCHOT, 1983, p. 60)  
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linguagem. Sophonie, ao oferecer a imagem da cabeça de uma criança, cabeça sem 

corpo, ou melhor, cabeça que não pode ser reconstituída ao seu corpo, assinala para a 

impossibilidade da ambição do homem em voltar ao seu antepassado primitivo, antes-

Babel, na tentativa de refazer a falta, de reconstruir a primeira nação, a primeira língua. 

Desejo por si mesmo impossível. O primitivo na criança não se circunscreve apenas à 

questão da linguagem, mas também à questão do olhar:  

♦ (Uma cena primitiva?) Vocês que vivem mais tarde, próximos de um 
coração que não bate mais, suponham, suponham-no: a criança — ele 
tem sete anos, oito anos talvez? — de pé, afastando a cortina e, 
através do vidro, olhando. O que ele vê, o jardim, as árvores de 
inverno, a parede de uma casa: enquanto que ele vê, sem dúvida à 
maneira de uma criança, seu espaço de jogo, ele se fatiga e 
lentamente olha para o alto em direção ao céu comum, com as 
nuvens, a luz cinza, o dia baço e sem horizonte. 
 O que se passa em seguida: o céu, o mesmo céu, de repente 
aberto, escuro absolutamente, vazio absolutamente, revelando (como 
que pelo vidro quebrado) uma tal ausência que tudo está desde 
sempre lá e eternamente perdido, ao ponto que lá se afirma e se 
dissipa o saber vertiginoso que nada é o que existe, e primeiramente 
nada mais além. O inesperado dessa cena (seu traço interminável), é 
o sentimento de felicidade que logo enche a criança, a alegria 
arrasadora da qual ela somente poderá testemunhar pelas lágrimas, 
um correr sem fim de lágrimas. Acredita-se em um desgosto de 
criança, alguém procura consolá-la. Ele não diz nada. Ele viverá 
doravante no segredo. Ele não chorará mais.217   
 

No excerto acima, retirado do livro L’écriture du désastre, de Blanchot, a 

questão que se coloca de imediato ao leitor é exatamente a questão que antecipa a 

leitura da micronarrativa: “(Uma cena primitiva?)”. Uma questão que, colocada entre 

parênteses, não faz parte da narrativa que será contada, mas, antes de tudo, sugere ser 

uma reflexão daquele que a escreveu, introdução reflexiva que adianta ou induz a pensar 

em uma cena primitiva e, principalmente, na palavra primitiva. O primitivo, partindo de 

                                                           
217 ♦ (Une scène primitive?) Vous qui vivez plus tard, proches d’un cœur qui ne bat plus, supposez, 
supposez-le: l’enfant — a-t-il sept ans, huit ans peut-être? — debout, écartant le rideau et, à travers la 
vitre, regardant. Ce qu’il voit, le jardin, les arbres d’hiver, le mur d’une maison: tandis qu’il voit, sans 
doute à la manière d’un enfant, son espace de jeu, il se lasse et lentement regarde en haut vers le ciel 
ordinaire, avec les nuages, la lumière grise, le jour tenre et sans lointain. 

Ce qui se passe ensuite: le ciel, le même ciel, soudain ouvert, noir absolument et vide 
absolument, révélant (comme par la vitre brisée) une telle absence que tout s’y est depuis toujours et à 
jamais perdu, au point que s’y affirme et s’y dissipe le savoir vertigineux que rien est ce qu’il y a, et 
d’abord rien au-delà. L’inattendu de cette scène (son trait interminable), c’est le sentiment de bonheur 
qui aussitôt submerge l’enfant, la joie ravageante dont il ne pourra témoigner que par les larmes, un 
ruissellement sans fin de larmes. On croit à un chagrin d’enfant, on cherche à le consoler. Il ne dit rien. 
Il vivra désormais dans le secret. Il ne pleurera plus. (BLANCHOT, 1980, p. 117) 



150 

 

nosso conhecimento primeiro, é aquilo que sugere passado, história dos antepassados, 

história da humanidade antes de se autodenominar humanidade, os primeiros tempos da 

civilização. Essa palavra é, também, palavra de contraste, palavra utilizada para fazer a 

segregação, a diferença: primitivo seria tudo aquilo que se diferencia do homem 

civilizado, como, por exemplo, qualquer comunidade que não absorva a noção de 

modernidade perpetuada pelas grandes nações.  

Nessa perspectiva, o primitivo é o que difere o homem civil do animal, 

diferenciando-o, também, da criança, uma vez que a criança não nasce com uma 

civilização, mas com uma linguagem anterior a linguagem dos homens, linguagem 

primitiva, sinestésica. A noção de primitivo posta na reflexão do autor da micronarrativa 

se relaciona à perda da visão primitiva. Nós perdemos a faculdade de ver o mundo como 

as crianças, com o olhar do primitivo, antes-Babel. Nossa visão é e está corrompida. 

Visão do homem civilizado, agregador de conceitos que mascaram a real ausência das 

coisas. Ausência que se refere a olhar as coisas em sua natureza, em sua simplicidade de 

coisas, e não mais carregadas de sentidos que o homem deseja sempre impor ao que 

conhece, reconhece e descobre. O homem perdeu, também, o respeito pelo 

desconhecido, pelo que não pode ser compreendido de imediato, perdendo, assim, 

grande parte da faculdade de imaginar e criar.   

Ao sublinhar a palavra mesmo, “O que se passa em seguida: o céu, o mesmo 

céu, de repente aberto, escuro absolutamente, vazio absolutamente”, o escritor pontua a 

diferença que há nos dois modos de olhar o céu, diferença dupla que já se insere desde o 

começo do texto quando da frase interpelante que se direciona ao homem civilizado: 

“Vocês que vivem mais tarde, próximos de um coração que não bate mais”. Dois 

olhares que, a partir de um mesmo céu comum, mudam de perspectiva quando se ainda 

preserva o olhar “à maneira de uma criança”. Esse céu revela o lado ausente e vazio do 

mundo que está encoberto pela civilidade do homem. Não há nada além do próprio 

espaço de jogo do homem, tudo se circunscreve à sua maneira, à sua disponibilidade, à 

sua necessidade. Não há mais o desejo pelo estranho, mas sim o desejo de incorporar o 

estranho à civilidade do homem. Não há mais a visão da natureza, mas a visão da 

natureza do homem. A ausência do mundo se perdeu, embora ela esteja desde sempre 

lá, onde o saber vertiginoso desaparece e onde a natureza revela a ausência do homem, 

ausência daquele que se perdeu quando quis medir força com o que está além dele, além 

de sua cognição.  
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Sem pátria, disperso, o homem, por motivos ainda de ganância, desejara 

construir a sua própria natureza, natureza hominídea, natureza sem natureza. Por essa 

razão, o vazio da natureza pode apenas ser vislumbrado pela criança, olhar que a inunda 

de um sentimento de felicidade, o qual ela somente poderá testemunhar chorando, nunca 

testemunhando de fato e guardando para sempre o seu segredo. Contudo, o olhar 

primitivo que ainda é resguardado pela criança se perde com a sua maturidade, uma vez 

que a criança sofre com a corrupção de seu meio, tendo que, para se adaptar ao mundo, 

se instrumentalizar, passando a ser um elemento que possa suprir as necessidades de sua 

comunidade, não devendo mais chorar pela visão do mundo que se tornou seu segredo. 

Segredo esquecido em seu inconsciente.  

O narrador, ainda perdido em sua busca pela palavra de ordem, não aceita e nem 

compreende a lembrança que a profeta quis lhe oferecer, decidindo, por sua vez, se 

deitar um pouco, na seguridade do sono: “O sono que me tomou era decerto profundo. 

Mas, pouco depois, eu fui acordado.”218. Blanchot, em “O sono, a noite”, texto do livro 

O espaço literário, diz que o sono é o meio pelo qual o homem se acredita em repouso 

para dar continuidade ao seu labor no dia seguinte. O sono é o espaço em que o homem 

se acredita seguro, centrado: “Não estou disperso mas inteiramente reunido onde estou, 

nesse ponto que é a minha posição e onde o mundo, pela firmeza do meu apego, se 

localiza. Onde durmo, fixo-me e fixo o mundo.” (BLANCHOT, 1987, p. 267). O sono 

passa, então, a proteger o homem, a resguardá-lo em sua centralidade de mundo. O 

sono, por conseguinte, resguarda o homem da noite, pois, ao dormir, o homem atravessa 

a noite sem estabelecer com ela pontos de familiaridade. A noite passa a não existir. 

Diferente do sono, a vigília e o insone fazem da noite presença, presença por si mesma 

perigosa, pois nos afasta do dia enquanto labor e da noite tornada continuidade do dia: 

“As pessoas que dormem mal parecem mais ou menos culpadas: o que fazem elas? 

Tornam a noite presente.” (BLANCHOT, 1987, p. 267). 

Ao tornar a noite presente, o insone apresenta o perigo que se encontra na noite: 

o indeterminado, a não-razão, o vulto, o medo, o desconhecido, a ausência de 

luz/ordem. Ou seja, o insone apresenta os elementos que podem afastar o homem de sua 

seguridade, de seu momento de descanso do mundo. Em “Le dernier mot”, a noite, 

espaço do descentramento, onde a linguagem se perde, onde tudo se perde, onde a torre 

                                                           
218 “Le sommeil qui me prit était certes profond. Mais, peu après, je fus réveillé.” (BLANCHOT, 1983, p. 
60) 
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cairá para que de seus escombros possa vir o seu messias noturno, não deixará aquele 

que aspira o centro dormir, pois na noite não se pode encontrar a tranquilidade adquirida 

através do sono: “A noite, a essência da noite, não nos deixa dormir. Nela, ele não 

encontrou o refúgio no sono. Se se falta ao sono, no final o esgotamento vos contamina; 

essa contaminação impede-vos de dormir, traduz-se pela insônia, pela impossibilidade 

de fazer do sono uma zona franca, uma decisão clara e verdadeira. Na noite não se pode 

dormir.” (BLANCHOT, 1987, p. 268). Em sua busca pelo centro, o narrador-

personagem não consegue encontrar o espaço da estabilidade que desejaria obter com o 

sono. Após uma segunda tentativa de descanso, o personagem é conduzido ao espaço do 

sonho: 

No teto estava amontoada uma nuvem escura que tinha reflexos 
cobreados. Ora um véu de obscuridade caía dessa nuvem, ora um 
penacho de faíscas varria o ar. Excitados pelos fogos, os cachorros 
puseram-se a rodear pelo quarto, depois de repente se precipitaram em 
direção a mim. Eu me escondi sob as cobertas, mas, tendo-me 
descoberto, eles me deram, uns após outros, leves mordidas em minha 
garganta. / — Que péssima noite, exclamei, retirando as cobertas. Eu 
procurei de maneira vã o repouso.219  
 

O sonho, ao contrário do sono, é o espaço onde o eu perde a particularidade de 

seu eu para se tornar outro. Aquele que sonha não é o mesmo que dorme, pois, no 

território do sonhar, somos levados para um anterior de nós, como também para um 

além de nós. Nas duas situações, o eu não está presente, uma vez que se afirma no 

sonhar a reabertura ao interminável, à neutralidade: “Aquele que sonha dorme, mas 

aquele que sonha já não é mais aquele que dorme, não é um outro, uma outra pessoa, é o 

pressentimento do outro, o que não pode mais dizer eu, o que não se reconhece em si 

nem em outrem.” (BLANCHOT, 1987, p. 269). O sonho do narrador pode ser 

interpretado, também, como presságio, um sinal de agouro de sua morte quando da torre 

o personagem cair. O elemento do cão, que surge em seu relato onírico, nos auxilia 

nessa interpretação. O cão é interpretado em muitas crenças como aquele que 

acompanha o homem em sua morte, o guia do morto. O cão seria aquele que, mordendo 

o narrador em sua garganta, o acompanharia ao outro lado de sua trajetória 

                                                           
219 “Au plafond s’était amassé un nuage noir qui avait des reflets cuivrés. Tantôt un voile d’obscurité 
tombait de ce nuage, tantôt un panache d’étincelles balayait l’air. Excités par ces feux, les chiens se 
mirent à rôder par la chambre, puis soudain se précipitèrent vers moi. Je me ramassai sous les couverture, 
mais, m’ayant découvert, ils me firent, les uns après les autres, de légères morsures à la gorge. / — Quelle 
mauvaise nuit, m’écriai-je, en rejetant les couvertures. J’ai cherché vainement le repos.” (BLANCHOT, 
1983, p. 61-2) 
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desconhecida. O cão seria a passagem para morte: “Não há, sem dúvida, mitologia 

alguma que não tenha associado o cão [...] à morte, aos infernos [...] guia do homem na 

noite da morte [...] além da familiaridade do cão com a morte e com as forças invisíveis 

da noite” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1999, p. 176-7).  

Os cachorros, que o assombram em seu sonho, estarão presentes em seu 

despertar no momento em que a noite tomar por completo o espaço da narrativa. Eles 

estarão sempre rondando e agourando o narrador: “Quando eu tinha descido a escada 

perto do rio, cachorros de grande porte, espécies de mastins, a cabeça eriçada de coroas 

de silvas, apareceram no outro lado da margem.”220. Pontuo que no sonhar se destaca a 

relação daquele que sonha com a criança, ao que nos é mais distante, ao que dialoga 

com o primitivo, com o vazio da natureza: “Daí resulta que o sonho parece fazer surgir, 

em cada um, o ser dos primeiros tempos — e não somente a criança mas, para além, 

para mais longínquo, o mítico, o vazio e o vago do anterior.” (BLANCHOT, 1987, p. 

269). Sonhos, espaços longínquos, vazios que são praticamente inacessíveis ao 

cientificismo humano, ainda que esses espaços permaneçam em cada homem como 

reforço de uma falta que teve como consequência a queda de Babel.  

Ao acordar da péssima noite sem repouso, o narrador decide sair do local onde 

estava deitado para se dirigir à multidão que se aglomerava no lado de fora. Nas ruas, 

acompanhado mais uma vez por Sophonie, o personagem ouve da profeta o último 

golpe sofrido pela ordem. A biblioteca foi destruída, o que ratificaria, uma vez por 

todas, a babelização da linguagem: “‘Você sabe da novidade? Não existe mais 

biblioteca. Cada um doravante lerá a sua maneira.’”221. A biblioteca, edificação que 

guarda/protege os livros, é, do mesmo modo, uma edificação que resguarda, gerencia, 

rotula e dispõe do saber, sendo, portanto, uma instituição da ordem. A biblioteca é um 

território que procura preservar o poder da palavra literária, mesmo que o literário 

despreze esse poder a ele imputado. Na desordem da linguagem, o espaço da biblioteca, 

espaço da cultura do saber, se transforma em um lugar sem funcionalidade, logo, lugar a 

ser demolido, arruinado. A destruição da biblioteca passa a ser a metáfora da metáfora 

da dispersão das línguas, dispersão dos livros, dispersão do entendimento. Agora, cada 

um lê a sua maneira, pois, espalhados em diferentes territórios de fala, os homens não 

                                                           
220 “Lorsque j’eus descendu l’escalier près du fleuve, des chiens de grande taille, des espèces de molosses, 
la tête hérissée de couronnes de ronces, apparurent sur l’autre rive.” (BLANCHOT, 1983, p. 65)  
221 “‘Connaissez-vous la nouvelle? Il n’y a plus de bibliothèque. Chacun désormais lira à sa guise.’” 
(BLANCHOT, 1983, p. 63) 
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mais necessitarão de uma biblioteca que guarde o saber provindo da unidade de uma só 

língua, podendo, dessa forma, através da revolta pelo castigo, destruir tudo o que se 

refere à unidade, inclusive o próprio homem. A partir desse instante, os homens se 

entregam a uma espécie de animalidade festiva. Animalidade provinda da natureza: 

De rua em rua, eu passeava com ela [Sophonie] em meio a restos de 
uma festa que as tochas em pleno meio-dia assinalavam. Um barulho 
imenso de gritos, obedecendo a um comando subterrâneo, levava de 
um só golpe toda a multidão ora para leste ora para oeste. Em certos 
cruzamentos, a terra tremia e parecia que a multidão marchava sobre o 
vazio, que ela transpunha sobre uma passarela de vociferações.222 
 

 Sem mais o apelo das formas do apolíneo, a multidão se entrega sem lei às 

festividades do dionisíaco, obedecendo a um comando interno vindo da natureza, onde 

todos comungavam de um mesmo êxtase, marchando para o vazio, entrando em transes 

perpétuos. Como não mais havia a língua para selar a comunicação, os homens faziam 

do corpo a linguagem necessária para se comunicarem em meio ao festival: “Sob a 

magia do dionisíaco torna a selar-se não apenas o laço de pessoa a pessoa, mas também 

a natureza alheada, inamistosa ou subjugada volta a celebrar a festa de reconciliação 

com seu filho perdido, o homem.” (NIETZSCHE, 2007, p. 27-8). Nesse momento de 

celebração da narrativa blanchotiana, poderíamos pensar que o homem, por estar 

reconciliado com a Natureza, estaria mais próximo do primitivo antes-Babel; contudo, o 

primitivo que entrevemos no trecho narrativo de “Le dernier mot” é um primitivo 

anterior à própria civilização primeira, um primitivo antes-racionalização do homem, 

quando não havia distinção entre homens e elementos constitutivos da natureza. Ou 

seja, um momento anterior da humanidade que permanece no vácuo da própria história 

do homem, uma vez que, não tendo como racionalizar esse momento antes-civilizatório, 

não temos como distingui-lo. Apenas nos êxtases dionisíacos é que esse momento 

antes-humano-racionalizado pode ser cogitado, sentido, embora não se possa fazer dele 

objeto de estudo:  

Cantando e dançando, manifesta-se o homem como membro de uma 
comunidade superior: ele desaprendeu a andar e a falar, e está a ponto 
de, dançando, sair voando pelos ares. De seus gestos fala o 
encantamento. Assim como agora os animais falam e a terra dá leite e 

                                                           
222 “De rue en rue, je me promenai avec elle au milieu des débris d’une fête que signalaient des torches en 
plein midi. Un bruit immense de cris, obéissant à un commandement souterrain, portait d’un seul coup 
toute la foule tantôt à l’est tantôt à l’ouest. A certains carrefours, la terre tremblait et il semblait que la 
populace marchât sur le vide, qu’elle franchissait sur une passerelle de vociférations.” (BLANCHOT, 
1983, p. 63)  
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mel, do interior do homem também soa algo de sobrenatural: ele se 
sente como um deus, ele próprio caminha agora tão extasiado e 
enlevado, como vira em sonho os deuses caminharem.  

(NIETZSCHE, 2007, p. 28) 
 

Em sua festividade, a multidão blanchotiana se assemelha aos homens que, 

seguindo as Bacantes, se deixavam invadir pelo signo de Dionísio. Deus do vinho e da 

inspiração, festejado com grandes procissões, nas quais imperava a força da Natureza. 

Na narrativa “Le dernier mot”, observo determinados pontos de convergência entre os 

trechos que confirmam a passagem do elemento festivo/dionisíaco em seu discurso — 

“eu passeava com ela em meio a restos de uma festa que as tochas em pleno meio-dia 

assinalavam. [...] Em certos cruzamentos, a terra tremia e parecia que a multidão 

marchava sobre o vazio” — com determinados trechos da tragédia As Bacantes, de 

Eurípedes, em que se ressaltam os momentos de transe/êxtase daqueles que seguiam 

Dionísio:  

Dionisa-te/ com ramos de carvalho ou abeto!/ Entrama a veste 
nébrida/ furtacor/ com lanosas felpas brancas, / empunha/ a furiosa 
férula,/ pleno de pureza!/ Pan-Géia, a terra toda em coro dança,/ tão 
logo Brômio monte adentro, monte adentro,/ tíaso-dançante/ adentre. 
[...] No solo/ flui o leite,/ flui o vinho,/ flui o néctar do mel./ Baco 
alça,/ fumo de incenso sírio,/ a tocha flâmea,/ deixa-a in-/ flamar-se 
da férula./ À corrida e à dança,/ incita o coro errante,/ excita-o com 
grandes gritos,/ lança no ar sinuosas tranças.    

(EURÍPEDES, 2010, p. 53-5, grifos meus) 
 

Nos dois trechos destacados, os elementos ritualísticos do dionisíaco são 

mencionados, como, por exemplo, o fogo presente nas tochas em pleno meio-dia e na 

tocha flâmea, que tanto simbolizam a ardência dos corpos inebriados quanto a ardência 

do transe, do calor provindo das entranhas da natureza, fazendo com que a terra 

tremesse a partir da dança da multidão. Na celebração, a palavra é tornada elemento 

dispensável, corpo sem funcionalidade, material descartável: “Com destroços de 

palavras, como se da linguagem somente tivessem subsistido as formas de uma longa 

frase esmagada pelo pisoteado da multidão, alguém modulou um canto de uma 

mensagem que transparecia através de qualquer uivo. A mensagem era até o momento 

em que.”223. Até o momento em que, frase que necessita de um complemento para ser 

significante, para que seja possível a sua potencialidade temporal e crível. No entanto, 

                                                           
223 “Avec des débris de paroles, comme si du langage n’eussent subsité que les formes d’une longue 
phrase écrasée par le piétinement de la foule, on modula le chant d’un mot qui transparaissait à travers 
n’importe quel hurlement. Ce mot était jusqu’à ce que.” (BLANCHOT, 1983, p. 63) 
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frase que se deixa ressoar sem significação, apostando no porvir de um futuro sem 

futuro, em uma presentificação que não mais encontra lugar nos despojos de uma língua 

que se dividiu, que se espalhou por várias direções, levando os homens ainda inebriados 

para diferentes lugares do mundo até o momento em que se espera o retorno da primeira 

língua, a absolvição do castigo divino.  

Em relação à festa dionisíaca, o narrador-personagem, observando a multidão 

em transe, rejeita prontamente a possibilidade de interagir com o restante dos homens, 

uma vez que não lhe interessava o primitivo dado por Dionísio, pois, além de não poder 

ser possível a racionalização da embriaguez, esse retorno não traria a possibilidade de se 

reverter a falta cometida pelos homens do antes-Babel. Na perspectiva do narrador, a 

festividade era apenas uma consequência da queda da torre, queda da lei, e não uma 

possibilidade de reconciliação definitiva com o divino. Ao desejar ainda a restauração 

da ordem, resistindo aos mistérios da natureza, a profeta passa a ser o seu contraponto, 

aquela que, sem Deus, passa a ser uma bacante arrebatada por Baco, desaparecendo, 

assim, das vistas do narrador. Antes de se juntar à multidão, diz Sophonie ao 

personagem:     

— Eu não compreendo suas preocupações, ela dizia. Você não sentia, 
durante o cortejo, que boa vida se podia ainda levar aqui? Enquanto 
nós descíamos as ruas, eu retirei meus sapatos, eu me deixei arrastar 
pela multidão que me encobria, me pressionava. Seus gritos, vindos de 
muito baixo, me atravessavam o corpo, subindo até a minha boca. Eu 
falava sem dizer uma palavra.224 
 

 Com a multidão em desordem, a noite estava cada vez mais próxima de 

consumir a cidade. Em seu passeio pelas ruas tumultuadas, sempre na companhia dos 

cães que o vigiavam, o narrador se depara com um pavilhão onde estavam resguardados 

os mais jovens habitantes da cidade, as crianças: “Nesse pavilhão estavam encerradas as 

crianças mais jovens da cidade, aquelas que somente consentem em falar gritando e 

chorando.”225. Ao se aproximar das crianças, o narrador se aproxima do primitivo que 

elas resguardam no olhar, reconhecendo através da retina do infante a si mesmo como 

aquele que participa de um primitivo tardio, falante de uma outra linguagem, a 
                                                           
224 “— Je ne comprends pas vos préoccupations, disait-elle. Ne sentiez-vous pas, pendant le cortège, 
quelle bonne vie on peut encore mener ici? Tandis que nous descendions les rues, j’ai retiré mes 
chaussures, je me suis laissée entraîner par la foule qui m’enveloppait, me pressait. Ses cris, venus de très 
bas, me traversaient le corps, remontaient jusqu’à ma bouche. Je parlais sans avoir à dire un mot.” 
(BLANCHOT, 1983, p. 64) 
225 “Dans ce pavillon étaient enfermés les plus jeunes enfants de la ville, ceux qui ne consentent à parler 
qu’en criant et pleurant.” (BLANCHOT, 1983, p. 66) 
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linguagem do balbucio, do grito, linguagem que o acomoda na particularidade da 

primeira língua que se perdeu na queda de Babel: “Eu sou, eu também, uma criança no 

berço e eu tenho necessidade de falar por gritos e lágrimas. Façamos a paz.”226.  

A relação que o narrador estabelecerá com as crianças é, sobretudo, uma relação 

que lhe propiciará uma interação maior com o elemento noturno, passando a enxergar o 

mundo a partir da clarividência trazida pela noite, o mundo tornado noite: “— Sim, eu 

disse, você também, você vê esse maldito sol que queima e não ilumina.”227. O sol deixa 

de ter a seguridade que antes representava. Não há mais possibilidade de saída. A noite 

se estabelece definitivamente. É num segundo livro, que se encontrava na sala em que 

as crianças estavam recolhidas, que o narrador, na presença do primitivo/criança, lerá o 

texto reservado à vida daquele que é a noite tornada presença, Thomas: 

Quando se fez o recenseamento de todos os habitantes, percebeu-se 
que um indivíduo, nomeado Thomas, não pudera ser incluído na lista 
geral. Ele ficou pois ali, excedente, e tomou-se o hábito de o tratar 
como se, em relação a uma humanidade, ela mesma insensata, ele 
tivesse sido privado de razão.228 
 

Com o término da leitura do livro, as crianças abraçam o narrador como se 

abraça aquele que nós reconhecemos como parte de nossa comunidade. Como se as 

crianças já previssem a vinda do absolutamente noturno. Com os olhares direcionados 

para o céu escuro, as crianças atestavam a vinda do inominável, do excluído. 

Clarividência compartilhada, logo mais, pelo narrador.  

Do contato com o primitivo, após proferir o nome de Thomas, o narrador-

personagem, já recolhido em uma torre perto da cidade, entra num estado de transe que 

culminará numa visão apocalíptica da cidade, balbuciando palavras desarrazoadas, 

sentido o seu corpo se modificar, olhando a especificidade do mundo através de uma 

perspectiva aterradora, sem possibilidade de salvação ou de continuidade para os 

homens que ainda restavam ali: “Dali, a visão se estendia até sobre a esplanada, onde se 

viam corpos estendidos sobre macas; era a hora mais próxima da noite; os infelizes, 

                                                           
226 “Je suis, moi aussi, un enfant au berceau et j’ai besoin de parler avec des cris et des larmes. Faisons la 
paix.” (BLANCHOT, 1983, p. 67) 
227 “— Oui, dis-je, vous aussi, vous voyez ce maudit soleil qui brûle et n’éclaire pas.” (BLANCHOT, 
1983, p. 76) 
228 Lorsqu’on eut fait le recensement de tous les habitants, on s’aperçut qu’un individu, nommé Thomas, 
n’avait pu être compris dans la liste générale. Il resta donc là en surnombre et on prit l’habitude de le 
traiter comme si, par rapport à une humanité, elle-même insensée, il avait été privé de raison.” 
(BLANCHOT, 1983, p. 69)   
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atormentados, sofriam do que eles acreditavam ser um remédio para curá-los e eles 

estavam esmagados pela vergonha que os jogava entre os braços de um salvador.”229. 

Salvador que não viria para ajudá-los, claro, mas para apresentar a eles a temeridade do 

espaço da noite, a impossibilidade de salvação e o caráter impossível de se (re)começar 

o que não possui mais começo. Em sua vinda, o messias repetirá a queda de Babel, 

ratificando, por uma segunda vez, o impossível da origem e da restituição da ordem. O 

resultado da visão clarividente do personagem se assemelha ao resultado obtido pelo 

personagem de La folie du jour. A sua vista é rasgada por saber demais, por enxergar o 

além do que já estava disposto: “Parecia-me que meus olhos enfim estavam fechados. 

Eles me queimavam, eu não via nada; eles me consumiam e essa queimadura me dava a 

felicidade de estar cego.”230. 

Antes de ter a visão apocalíptica da destruição da cidade, o narrador, depois de 

ter saído do pavilhão das crianças, esbarra em uma possível bacante no meio de uma 

estrada de pedra: “Era um deserto onde às vezes passeavam mulheres embriagadas. [...] 

Mas, alguns passos mais longe, eu tropecei contra um corpo e parei.”231. Como é sabido 

entre aqueles que conhecem os rituais dionisíacos, as mulheres embriagadas possuíam o 

dom da clarividência: “Ele é um demônio mântico: baqueu/ e demente têm vínculo com 

mântica./ Quando o divino adentra fundo o corpo,/ faz dizer o futuro a quem delira.” 

(EURÍPEDES, 2010, p. 62). Esse dom permitiu à desconhecida prever o que excedia da 

figura do narrador, o seu lado, cada vez mais, primitivo, arraigado à noite. E, sobretudo, 

ela previu a inscrição valiosa que estava talhada no corpo do personagem. Uma previsão 

de futuro que escapava até mesmo do próprio personagem: “Graças à embriaguez, ela 

me via tal qual eu era.”232.  

Do reconhecimento, os dois personagens comungam a intimidade do sexo: “Eu 

desenrolei a largueza do tecido o qual ela se cobria e, me recolhendo com ela dentro 

                                                           
229 “De là, la vue s’étendait jusque sur l’esplanade, où l’on voyait des corps étendus sur des civières; 
c’était l’heure la plus proche de la nuit; les malheureux, tourmentés, souffraient de ce qu’ils croyaient un 
remède pour les guérir et ils étaient écrasés par la honte qui les jetait entre les bras d’un sauveur.” 
(BLANCHOT, 1983, p. 75)  
230 “Il me semblait que mes yeux enfin s’étaient fermés. Ils me brûlaient, je ne voyais rien; ils me 
consumaient et cette brûlure me rendait le bonheur d’être aveugle.” (BLANCHOT, 1983, p. 77) 
231 “C’était un désert où parfois se promenaient des femmes ivres. [...] Mais, quelques pas plus loin, je 
butai contre un corps et m’arrêtai.” (BLANCHOT, 1983, p. 72) 
232 “Grâce à l’ivresse, elle me voyait tel que j’étais.” (BLANCHOT, 1983, p. 72) 
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dele, eu me tornei durante alguns instantes um homem de uma outra cidade.”233. No 

texto de “Le dernier mot”, o sexo não se apresenta apenas como fator originado do 

desejo orgiástico que ainda imperava na bacante, mas principalmente como fator que 

evidenciava o estado transitório no qual se encontrava o narrador-personagem. A sua 

transitoriedade perpassava desde a visão apocalíptica da cidade até o desfecho 

arrebatador da última inscrição da linguagem em seu corpo. Após o momento íntimo, o 

casal decide se abrigar em uma grande torre, localizada fora do espaço da cidade. 

Fortaleza desconhecida, assim como a lista de presença, assim como a cidade e assim 

como a época em que a narrativa se desenvolve. Tudo, ou quase tudo, é omitido pela 

noite. 

Instalados na torre, enquanto o narrador estava possuído pelas visões noturnas, a 

moça, em outro ambiente, começava a se queixar das dores provocadas por sucessivas 

queimaduras em seu corpo. A personagem, não mais aguentando a dor provocada pelas 

lesões, vai em direção ao chamado do narrador, aproveitando a oportunidade para 

relatar as queimaduras. Ao se despir para que o personagem averiguasse a extensão das 

lesões e a razão de sua causa, as primeiras formas de uma escrita original estavam 

talhadas em seu corpo. Todo um alfabeto se oferecia à exibição através dos seus 

ferimentos: “Eu gritei, eu chamei essa moça. ‘Meu corpo está queimando’, disse a 

moça. Ela entreabriu seu casaco e me mostrou as manchas de fogo que desenhavam ali 

as primeiras formas de uma vaga linguagem.”234.  

O corpo ferido da personagem apresentava uma linguagem original, mesmo que 

sua inscrição ainda fosse rudimentar, talhada pelo fogo manual/corporal. Corpo talhado 

primitivamente. De suas feridas, pulsava ainda o instrumento que gravara em seu corpo 

o arcabouço de uma nova linguagem. Na verdade, a linguagem original já estava 

esculpida no corpo do narrador, carecendo da fúria dos corpos para poder ser totalmente 

revelada, desejando o corpo do outro para que se pudesse ser inscrita a última esperança 

de uma nova linguagem. Linguagem original. É, talvez, por ser aquele que trazia a 

linguagem no corpo que o narrador foi dado como o último. O último que poderia dar à 

humanidade a expressividade de uma nova linguagem. O último profeta que ofereceria 

                                                           
233 “Je déroulai l’ampleur de l’étoffe dans laquelle elle s’enveloppait et, m’y enfermant avec elle, je 
devins pendant quelques instants un homme d’une autre ville.” (BLANCHOT, 1983, p. 73) 
234 “Je criai, j’appelai cette fille. ‘Mon corps brûle’, dit celle-ci. Elle entrouvrit son manteau et me montra 
les taches de feu qui y dessinaient les premières formes d’un vague langage.” (BLANCHOT, 1983, p. 76) 
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aos homens a reestruturação de algum possível alfabeto. Palavras sopradas por um Deus 

cansado de brigas e dado a fazer as pazes com seus filhos.  

 Contudo, agora, é tarde demais. A noite já se alimenta do território discursivo 

blanchotiano. Thomas está diante da cidade, esperando ser aclamado por sua mãe, a 

Noite, como o novo messias. Nos momentos finais da narrativa de “Le dernier mot”, 

todos já sentem o odor de maresia provindo do subterrâneo da cidade.  

Deus, como uma criança pérfida, concedeu ao homem, por instantes, a esperança 

da ordem. No entanto, esperança que somente existiu enquanto esperança.  

Do lado de fora da torre, uma multidão ébria a balançava com uma força sobre-

humana, instigada pelas alucinações provindas da noite.  

Deus nada fez para ajudá-los.  

Os ébrios somente pararam quando a última pedra da torre tombou. E com os 

escombros da torre caíram o narrador e a esperança de uma vaga linguagem. 

Desaparecendo, assim, a possibilidade de retorno ao primitivo.  

O dia se perde.  

A noite ascende: “Ela experimentou abrir a porta, mas um barulho apavorante 

balançou a torre. / — Ai! Ela disse, não sente que o chão nos falta? / Mas ele a acalmou 

por sua tranquilidade, e, quando a queda da torre os precipitou para fora da torre, eles 

caíram todos os três sem dizer uma palavra.”235.  

Do barulho da precipitação das pedras e dos corpos, se ouviu um silêncio 

ensurdecedor.  

Nada mais assustador do que o silêncio provindo de Thomas.  

Ele está entre nós.  

Então, o ouçamos.  

Vazio.  

Silêncio.  

Nada.  

Maresia.  

Escuridão. 

(...) 
 

                                                           
235 “Elle essaya d’ouvrir la porte, mais un bruit épouvantable ébranla la tour. / — Hélas! dit-elle, ne 
sentez-vous pas que le sol nous manque? / Mais il la rassura par sa tranquillité, et, quand la chute de la 
tour les précipita au-dehors, ils tombèrent tous trois sans dire un mot.” (BLANCHOT, 1983, p. 81) 
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2.4. A outra noite pertence a Thomas  

 

Caligula 

 
Je veux mêler le ciel à la mer, confondre 
laideur et beauté, faire jaillir le rire de la 
souffrance. 

 (CAMUS, 1958, p. 63) 
 
 

 Não há mais resistência para a vinda da noite. Todos sucumbiram diante dela. A 

noite traz em seu manto escuro o ser de todo não-dito, o ser do acaso, aquele que vem 

com odores de maresia e de morte, supostamente feito por ondas e tempestades. Ele, 

filho da noite e do mar. Espectro obtuso que olha, sentado, a amplidão sem limites do 

oceano: “Thomas se sentou e olhou o mar.”236. É nessa posição aparentemente habitual 

de um voyeur que nos deparamos com o início da narrativa de Thomas l’obscur. A 

perspectiva de voyeur, que é estabelecida tanto pelo narrador quanto pelo leitor, nos 

oferece já de imediato uma configuração do personagem que interpreto como um dos 

fatores que lhe confere uma característica terrificante: o incomensurável. No primeiro 

sintagma da narrativa, o incomensurável se duplica por duas vezes, semelhante a uma 

lente de aumento que nos deixa, cada vez mais, perplexos diante de uma vastidão 

duplicada. O primeiro foco do espaço textual nos é revelado pelo ilimitado da presença 

do mar, que, por si mesmo, se define como o sem limites. E juntamente com o primeiro 

foco, temos um segundo foco, o do narrador, que nos revela a figura de Thomas, que é 

por natureza o sem medidas, o que não pode ser definido, aquele que aterroriza 

exatamente por ser inclassificável. Nessa sobreposição de focos, a atitude banal do 

personagem se configura como um assombro provindo daquilo que não pode de 

maneira alguma ser objeto de análise, aquele que faz de qualquer comentário, um 

comentário supérfluo. Thomas existe. E nessa existência correlacionada ao mar, o 

incomensurável recobre toda a narrativa. Estamos diante do desmedido tornado 

personagem. 

 Thomas observa o movimento das ondas, a cadência de uma sonoridade sempre 

renovada, perpetuada por um deslocamento eternamente original. Ao olhar o mar, o 

personagem, semelhante a Narciso, olha a si mesmo como produto de uma 

                                                           
236 “Thomas s’assit et regarda la mer.” (BLANCHOT, 1950, p. 09) 
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incomensurabilidade sem propósito, destinado a vagar por territórios desconhecidos, 

levando consigo a presença nefasta da noite. Noite que aterroriza. Noite que destrói ao 

mesmo tempo em que cria o espaço que propositadamente será destruído logo em 

seguida, espaço narrativo, espaço da criação blanchotiana. De um rompante inesperado, 

Thomas se deixa levar pelas ondas que tanto o entretinham: “Depois, uma onda mais 

forte o tendo atingido, ele desceu à sua maneira a encosta de areia e deslizou no meio 

dos redemoinhos que logo o submergiram.”237. A narrativa de Thomas, compactuando 

com o mar o ilimitado, se metamorfoseia em uma grande onda que ora traz o 

personagem noturno, ora o leva para os confins inauditos, ora o expõe, ora o reveste de 

uma bruma que o torna invisível. Não é de se surpreender que o mar tanto esteja na 

abertura da narrativa quanto em seu desfecho. Em outras palavras, a presença do mar se 

faz manifesta não apenas como presença concreta, tocável, mas, sobretudo, como 

presença metafórica. O mar é, aqui, uma junção de modulações que faz de sua presença 

uma metáfora do jogo literário apresentado por Blanchot em seus ensaios críticos, bem 

como em suas narrativas ficcionais. 

 Desse modo, o mar age como um fluxo de águas que passa a ser o mesmo fluxo 

que inebria, seduz, afoga, faz naufragar aqueles que se deixam seduzir pelo texto 

literário. A partir dessa leitura, penso a ideia do afogado não apenas em relação a 

Thomas, mas também em relação ao escritor Blanchot, uma vez que Thomas l’obscur é 

o seu primeiro livro lançado antes mesmo da publicação de seus ensaios críticos, textos 

mais conhecidos pelo grande público. Na imagem do afogado, que se deixa seduzir pela 

figura do mar, que se entrega sem obstáculos ao mistério da profundidade marinha, que 

é arrebatado pelas ondas, observo uma imagem similar que será apresentada por 

Blanchot em seus ensaios críticos sobre literatura, quando o autor dialoga sobre a 

postura que o escritor deve firmar diante do espaço literário. Espaço ficcional, também, 

marinho. Espaço cuja profundidade seduz, engana e, principalmente, faz naufragar. Essa 

imagem estará sempre presente nos textos ensaísticos de Blanchot: são as Sereias, é 

Orfeu, é a morte de Virginia Woolf, é a preensão persecutória, é o Boli me legere. E, 

partindo dessa imagem provocada pelo texto de Thomas l’obscur, constato que grande 

parte das noções blanchotianas sobre a questão do espaço literário já se encontra 

presente na tessitura ficcional de sua primeira narrativa. A concepção crítica sobre 

                                                           
237 “Puis, une vague plus forte l’ayant touché, il descendit à son tour sur la pente de sable et glissa au 
milieu des remous qui le submergèrent aussitôt.” (BLANCHOT, 1950, p. 09) 
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literatura de Blanchot se apresenta, nessa narrativa, indissociável de sua concepção 

ficcional:  

À luz dos livros posteriores onde nós devíamos encontrar o 
pensamento e a imaginação desenvolvidos de Maurice Blanchot, as 
primeiras linhas de Thomas l’obscur não revestem somente um valor 
inaugural: elas têm um aspecto emblemático, nós reconhecemos nelas 
o traço antecipado da obra em progresso, a exposição ao mesmo 
tempo literal e figurada dos temas que o autor não cessará de 
interrogar. 

(STAROBINSKI, 1966, p. 498) 
 

Na convergência dessas imagens, seja a do náufrago ou a do afogado, ambos se 

deixaram perder, se deixaram afogar por uma razão maior do que a simples ideia de 

contestar a vontade interior que lhes ordenava sedutoramente a imersão nas águas 

turbulentas do espaço literário. Ambos, criador e criatura, naufragaram. Desse espaço, 

Blanchot nunca mais emergiu, permanecendo eternamente envolto nas águas literárias 

que tanto o fascinavam, deixando-se ir mais fundo, fazendo de seu corpo, corpo 

marítimo, corpo absolutamente de linguagem. Thomas, sem oferecer nenhuma 

resistência ao chamado das ondas, estabelece na narrativa um movimento singular que 

mais tarde será definido por Blanchot, em L’écriture du désastre, de passivité, palavra 

francesa que é constituída a partir de dois movimentos: pas de passo, movimento em 

direção à, e pas de não ir, de negação. Assim, Thomas é tanto aquele que deseja quanto 

aquele que não deseja. Em uma leitura mais atenta, a passivité, presente no texto 

blanchotiano em análise, reforça como a exterioridade do ambiente e a interioridade do 

personagem se constituem a partir de movimentos dissonantes. Movimentos discursivos 

que somente existem a partir da divergência que os aproxima: “Sublinhemos o fato tão 

claramente manifestado aqui: o exterior é tão ativo quanto as potências interiores da 

consciência.” (STAROBINSKI, 1966, p. 498). Essa constituição antípoda da estrutura 

narrativa de Thomas l’obscur se torna mais evidente no desconforto do personagem 

com o ambiente que o cerca, ainda que esse ambiente seja provindo de sua interioridade, 

dos seus desejos mais obscuros: “O que o dominava era o sentimento de ser empurrado 

para frente por sua recusa de avançar.”238 

Em meio às ondas, levado por um desejo que não deseja, embora deseje, 

Thomas experimenta se confundir com o mar. Nadador que conhece com profundidade 

cada recanto desse ilimitado, embora, nesse momento, tenha escolhido se aproximar dos 
                                                           
238 “Ce qui le dominait, c’était le sentiment d’être poussé en avant par son refus d’avancer.” 
(BLANCHOT, 1950, p. 15) 
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meandros desconhecidos, obscuros, se deixando penetrar pelo avanço das ondas, 

absorvendo e sendo absorvido pelas espumas que lhe salteiam no rosto. Nesse instante 

de devassidão marinha, em que corpo e água convergem para um mesmo fluxo de 

sedução e paixão, Thomas, através dos goles de maresia que recebe do mar, 

experimenta a contradição do oceano, quando o barulho das ondas tempestuosas se faz 

silêncio destruidor. Dessa experiência, a estrutura corporal do personagem sofre um 

processo de transformação — uma espécie de metamorfose que retoma o primitivo da 

evolução humana para (re)começar a nova estrutura que dará origem a um novo 

Thomas. O personagem precisará passar pela categoria de microorganismo unicelular, 

atravessando a etapa de transição entre as espécies para que a sua nova arquitetura 

corporal possa novamente ganhar vida: “Ele nadava, monstro privado de nadadeiras. 

Sob o microscópio gigante, ele se fazia amontoado dinâmico de cílios e de 

vibrações.”239. Todavia, a reconstituição do passado primitivo não possui a sobrecarga 

de oferecer ao novo elemento um sentimento de esperança, de um futuro com benesses 

possíveis. Em Thomas l’obscur, não existe esperança. Qualquer metamorfose que 

ocorra ao longo da narrativa apenas ratifica a constante ameaça do apocalipse vindouro 

que tudo destruirá sem mais a possibilidade de (re)criação textual, sem mais a 

possibilidade de sobreviventes.  

Diferente do texto de “Le dernier mot”, o texto de Thomas l’obscur provoca, a 

cada retorno ao primitivo, a certeza de que não há mais chance de tudo acabar bem. A 

noite já se assenhoreou do espaço narrativo. Dele se vê o sol noturno. Do processo de 

transformação que se inicia nas águas revoltas do mar, Thomas sofre com a 

reduplicação de si mesmo. A cada ato de metamorfose, o personagem é levado a sair de 

si para ir em direção a um outro eu que, na verdade, é o eu que ele acabara de deixar: “A 

embriaguez de sair de si, de deslizar no vazio, de se dispersar no pensamento da água, 

lhe fazia esquecer todo mal-estar.”240. Nessa perspectiva, não existe a transformação no 

sentido exato da palavra, mas reutilização, reciclagem do que era velho para se tornar 

                                                           
239 “Il nageait, monstre privé de nageoires. Sous le microscope géant, il se faisait amas entreprenant de 
cils et de vibrations.” (BLANCHOT, 1950, p. 12)  
240 “L’ivresse de sortir de soi, de glisser dans le vide, de se disperser dans la pensée de l’eau, lui faisait 
oublier tout malaise.” (BLANCHOT, 1950, p. 11)  
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novo, ainda que o novo seja o velho renovado: “Ele estava lá sobre o assoalho, se 

torcendo, depois entrando nele mesmo, depois saindo.”241.  

Essa sequência de transformações que se originam no decorrer do discurso de 

Thomas sustenta, na verdade, a impossibilidade de poder existir no território sombrio da 

noite qualquer possibilidade de um futuro diferente daquele escolhido pela noite e 

executado por Thomas. Destino fadado à perda das expectativas de melhoria, à perda da 

esperança de retorno da luz organizadora do mundo. O personagem, metamorfoseado 

em outro-ele-mesmo, desposado pelo mar, nada em direção a uma espécie de local 

utilizado por alguns nadadores para poderem se retirar do mar. Em terra firme, os laços 

que uniam Thomas aos demais homens, ou melhor, ao território que assegurava a 

sobrevida das demais espécies, se desfazem. O obscuro se encontra livre de qualquer 

traço de responsabilidade para com o restante das espécies: “Havia nessa contemplação 

alguma coisa de doloroso que era como a manifestação de uma liberdade muito grande, 

de uma liberdade obtida pela ruptura de todos os laços.”242. E, aqui, mais uma vez, 

pontuo o deslocamento do contrário na narrativa em análise, uma vez que o exterior é 

negado pelo interior, mesmo que esse exterior seja consequência do movimento interior 

do personagem. Movimento dissonante que se afirma na conjunção dos contrários:   

É em direção à coincidência dos opostos (coincidência e não 
confusão) que esse pensamento consagrado ao imaginário, e essa 
imaginação elevada ao mais alto rigor reflexivo, se orienta, 
assinalando seu trajeto nas obras marcadas ao mesmo tempo pelo 
clarão glacial da solidão e pelo fogo intenso que, do fundo desse 
clarão, ilumina todas as coisas em sua verdade. 

(STAROBINSKI, 1966, p. 512) 
 

 Após o ritual de metamorfose, Thomas segue em direção a um pequeno bosque, 

guiado não por sua vontade interna, mas por uma força externa que o impele a seguir 

adiante, sem tempo para paradas mais demoradas, direcionando o caminho pelo qual o 

personagem deveria seguir a cada momento: “Do mesmo modo, quando ele se pôs a 

andar, se podia acreditar que não eram suas pernas, mas seu desejo de não andar que o 

fazia avançar.”243. O estímulo exterior se apresenta com tamanha força que faz do 

                                                           
241 “Il était là sur le parquet, se tordant, puis rentrant en lui-même, puis sortant.” (BLANCHOT, 1950, p. 
32) 
242 “Il y avait dans cette contemplation quelque chose de douloureux qui était comme la manifestation 
d’une liberté trop grande, d’une liberté obtenue par la rupture de tous les liens.” (BLANCHOT, 1950, p. 
13) 
243 “De même, quand il se mit à marcher, l’on pouvait croire que ce n’étaient pas ses jambes, mais son 
désir de ne pas marcher qui le faisait avancer.” (BLANCHOT, 1950, p. 15) 
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personagem um joguete de marionete governado por uma terceira força. Estímulo que é 

determinado pela noite. Estímulo que provém do território narrativo no qual se encontra 

Thomas e pelo qual ele foi originado. A noite é o espaço materno que o concebeu. O 

personagem é a criança que, não sabendo andar sozinha, é auxiliada pela mãe. Essa 

força obscura que o domina se assemelha à força obscura que faz do escritor um sujeito 

que, ao entrar no discurso literário, perde o poder de dizer eu para dizer ele. E, mais 

uma vez, temos a metáfora do afogado, quando Blanchot diz ser imprescindível a 

imersão total no território literário. Nessa imersão, o escritor é chamado, como Thomas, 

a abraçar a noite: “A obra atrai aquele que se consagra para o ponto onde ela é a prova 

da impossibilidade. Experiência que é propriamente noturna, que é aquela própria da 

noite.” (BLANCHOT, 1987, p. 163).  

A impulsão externa leva-o a uma espécie de buraco de proporções mínimas, em 

que qualquer movimento é impossível devido ao espaço diminuto de suas dimensões. 

Nesse buraco, idêntico ao ventre de uma mãe, Thomas é levado a repousar. Após um 

determinado período em que a contagem temporal é insignificante, o personagem é 

surpreendido por uma presença que se faz constante e ameaçadora. Ameaça que o 

atormenta e que o faz repugnar exatamente por provir de sua interioridade a criatura que 

se aproxima. A consciência do mal lhe é reveladora ao mesmo tempo em que lhe é 

repugnante. Thomas é mergulhado na noite:  

Nesse instante, Thomas cometeu a imprudência de olhar em torno de 
si. A noite estava mais sombria e mais penosa do que ele podia 
esperar. A obscuridade submergia tudo, não havia nenhuma esperança 
de atravessar as sombras, mas se atingia a realidade dela numa relação 
cuja intimidade era atordoante. Sua primeira observação foi que ele 
podia ainda se servir de seu corpo, em particular de seus olhos; isso 
não queria dizer que ele tivesse visto alguma coisa, mas o que ele 
olhava, com o tempo o colocava em ligação com uma massa noturna 
que ele percebia vagamente como sendo ele mesmo e na qual ele 
imergia.244  
 

No trecho acima, é importante destacar o papel fundamental da visão, pois, antes 

de qualquer sentido alertá-lo sobre o perigo da noite, a pupila é o veículo principal que o 

                                                           
244 “A cet instant, Thomas commit l’imprudence de jeter un regard autour de lui. La nuit était plus sombre 
et plus pénible qu’il ne pouvait s’y attendre. L’obscurité submergeait tout, il n’y avait aucun espoir d’en 
traverser les ombres, mais on en atteignait la réalité dans une relation dont l’intimité était bouleversante. 
Sa première observation fut qu’il pouvait encore se servir de son corps, en particulier de ses yeux; ce 
n’était pas qu’il vît quelque chose, mais ce qu’il regardait, à la longue le mettait en rapport avec une 
masse nocturne qu’il percevait vaguement comme étant lui-même et dans laquelle il baignait.” 
(BLANCHOT, 1950, p. 16)  
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levará a enxergar o instante em que a criatura obscura se aproxima. A visão, nesse 

momento dramático da narrativa, ganhará uma relevância determinante, pois é a partir 

de sua pupila, agora, já banhada pela noite, que outros acontecimentos absurdamente 

irreais e, ao mesmo tempo, em comum acordo com o caráter surreal da narrativa 

despontam. É de sua pupila que, igualmente a Thomas, vemos sair pedaços de árvores, 

homens, cidades inteiras, animais de todos os portes. É de sua pupila que nos 

certificamos de que toda a estrutura narrativa provém dele. É “de uma ferida do 

pensamento”245, ferida marcada pela destruição e obscuridade, que o enredo narrativo 

de Thomas l’obscur é construído: “um corpo estranho estava alojado em sua pupila e se 

esforçava para ir mais longe. Era insólito, perfeitamente incômodo, tanto mais 

incômodo quanto não se tratava de um pequeno objeto, mas de árvores inteiras, todo o 

bosque ainda tremendo e pleno de vida.”246. É de seu interior mais terrificante que 

temos a revelação de que o espaço narrativo é elaboração sua, mesmo quando ele nega 

ser o senhor de tudo o que toca e destrói: “fora dele se encontrava alguma coisa de 

semelhante a seu próprio pensamento que seu olhar ou sua mão poderia tocar.”247  

É dele e por ele que a narrativa ganha o sopro da noite, pois a noite o consagra: 

“Era a própria noite.”248. Entretanto, não qualquer noite, mas a outra noite. Thomas não 

é consagrado pela primeira noite, noite que é continuidade do dia, noite que serve para 

o descanso do homem depois da labuta diária, noite sem fantasmas, sem perigo, noite da 

estadia despreocupa, da tranquilidade. Noite que é apenas uma etapa para o surgimento 

do dia, noite superficial, acolhedora: “Dormir pertence ao mundo, é uma tarefa, 

dormimos de acordo com a lei geral que faz depender a nossa atividade diurna do 

repouso de nossas noites. [...] Dormir é a ação clara que nos promete ao dia. Dormir, eis 

o ato extraordinário de nossa vigilância.” (BLANCHOT, 1987, p. 266). A noite que 

Thomas observa se aproximar com terror é a outra noite, espaço em que não há 

possibilidade de descanso, onde o sono se faz pesadelo. É por meio de seu território 

sombrio que o escritor se deixa perder, sendo levado pelo ruído incessante de uma 

vontade que faz dele servo de sua escrita. É na outra noite que Orfeu perdeu Eurídice, 

                                                           
245 “d’une blessure de la pensée” (BLANCHOT, 1950, p. 17) 
246 “un corps étranger s’était logé dans sa pupille et s’efforçait d’aller plus loin. C’était insolite, 
parfaitement gênant, d’autant plus gênant qu’il ne s’agissait pas d’un petit objet, mais d’arbres entiers, de 
tout le bois frissonnant encore et plein de vie.” (BLANCHOT, 1950, p. 18)  
247 “en dehors de lui se trouvait quelque chose de semblable à sa propre pensée que son regard ou sa main 
pourrait toucher.” (BLANCHOT, 1950, p. 17) 
248 “C’était la nuit même.” (BLANCHOT, 1950, p. 17)  
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perdendo a possibilidade de ver novamente o dia. É a outra noite que faz de Thomas seu 

filho dileto. A outra noite se faz presente através da morte tornada impossível, morte 

que carrega em seu seio a neutralidade blanchotiana:  

Mas a outra noite não acolhe, não se abre. Nela, está-se sempre do 
lado de fora. Tampouco se fecha, não é o grande Castelo, próximo 
mas inaproximável, onde não se pode penetrar porque a saída estaria 
guardada. A noite é inacessível, porque ter acesso a ela é ter acesso ao 
exterior, é ficar fora dela e perder para sempre a possibilidade de sair 
dela. 

(BLANCHOT, 1987, p. 164)   
 

 No abismo em que se transformou o personagem, onde pedaços de árvores e 

animais saem de seu fosso profundo, Thomas lamenta a comunicabilidade com a noite, 

confirmando, mais uma vez, a ideia que construo acerca do deslocamento do contrário, 

em que os campos opostos se afirmam em sua divergência. Em muitos momentos da 

narrativa, Thomas, como um eterno criador que lastima as suas criações torpes, repudia 

todo e qualquer ato sombrio que se origine dele, embora a sua existência somente se 

cumpra através do espaço da noite que o realiza e o fortifica. Ora é dito dele: “Ele tinha 

a sensação de estar coberto de impurezas.”249, ora ele diz: “Eu mesmo, eu me fiz criador 

contra o ato de criar.”250. Desse modo, Thomas passa a ser visto como um personagem 

que se organiza a partir de um fluxo de contradições ininterruptas. Ele é o sim e o não, a 

certeza e a negação, a vida e a morte. Em outras palavras, ele é a ambiguidade. E, sendo 

ambiguidade, ele se torna metáfora da literatura, metáfora do que pode ser lido e não 

barganhado completamente — particularidade vazia que se torna presença palpável. 

Certifico que não existe espaço para meio-termo, transição, em Thomas l’obscur, mas 

sim movimentos contrários que se manifestam através de um único personagem. 

Thomas é a união-repulsão de forças que se fazem presentes entorno de seu território de 

deslocamento: o espaço de sua narrativa.  

Na cena da revelação de Thomas, um teor trágico chama a minha atenção. Após 

ser consagrado pela noite, a própria noite buscava se aproximar de Thomas através de 

seus lábios, em uma atitude praticamente sexual. A noite desejava desposá-lo forçando 

uma relação que o inquietava: “Ele sabia, terrível certeza, que ela também procurava 

uma saída para entrar nele. Contra seus lábios, na sua boca, ela forçava uma união 

                                                           
249 “Il avait le sentiment d’être couvert d’impuretés.” (BLANCHOT, 1950, p. 32) 
250 “Moi-même, je me suis fait créateur contre l’acte de créer.” (BLANCHOT, 1950, p. 129) 
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monstruosa.”251. O conteúdo dramático dessa cena está no posicionamento da noite, que 

age como uma Jocasta enfurecida a fim de desposar o próprio filho, cegando-o antes 

mesmo do ato ser consumado. A vinda da noite cega de uma maneira diferenciada o 

personagem Thomas, deixando apenas que ele enxergasse a escuridão que lhe recobria o 

corpo, nada mais: “Ele via como objeto o que fazia com que ele não visse.”252. Essa 

mise-en-scène recorda de uma maneira quase tão atordoante as cenas de Édipo Rei, de 

Sófocles. Ao trazer o mito grego revisitado, Blanchot concede à sua narrativa um teor 

admiravelmente dramático, uma vez que Thomas tanto é a destruição, e nada mudará o 

seu destino fatídico, quanto ele é a consciência dessa destruição. Sentimentos 

contraditórios que se afirmam como procedentes de um personagem que sabe o pecado, 

embora não saiba fazer nada que já não tenha o pecado como consequência. E nisso está 

a razão de sua falta e de sua imoralidade, bem como a razão de sua existência. Nessa 

perspectiva, o personagem se encontra enclausurado em sua própria conjunção corporal, 

refém de si mesmo: “Ele estava pressionado, em cada parte de sua carne, por mil mãos 

que apenas eram a sua mão.”253 

Decorrido os momentos de transformação e de reconhecimento, a narrativa de 

Thomas l’obscur se desenvolve de diferentes maneiras, sempre insistindo na presença 

da noite e nas consequências dessa presença. Dentre as cenas que se (re)agrupam, uma 

delas, situada no capítulo IV do livro, é interessantemente singular, pois exemplifica o 

pensamento blanchotiano sobre a literatura através de sua escrita ficcional, oferecendo 

ao leitor de Blanchot uma encenação importante na compreensão de suas ideias sobre o 

ato literário. Essa representação artística de sua crítica reafirma a quebra de limites entre 

a sua teoria e a sua ficção. Há, na obra blanchotiana, uma espécie de mélange escritural. 

Na cena, Thomas está novamente em uma posição habitual de voyeur. Agora, em seu 

quarto de hotel, fascinado pela paisagem que um livro lhe oferecia. A posição do 

personagem, como em presença do mar, é de total concentração, sugerindo um esforço 

para se dedicar à leitura de seu texto, se demorando de maneira absurda na mesma 

página, tentando, com tanta minúcia, não perder nada do que a narrativa lhe 

proporciona: “Thomas permaneceu a ler em seu quarto. Ele estava sentado, as mãos 

                                                           
251 “Il savait, terrible certitude, qu’elle aussi cherchait une issue pour entrer en lui. Contre ses lèvres, dans 
sa bouche, elle s’efforçait à une union monstrueuse.” (BLANCHOT, 1950, p. 19-20) 
252 “Il voyait comme objet ce qui faisait qu’il ne voyait pas.” (BLANCHOT, 1950, p. 17-8) 
253 “Il était pressé, dans chaque partie de sa chair, par mille mains qui n’étaient que sa main.” 
(BLANCHOT, 1987, p. 19)  
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juntas acima de sua testa, os polegares apoiados contra os cabelos, tão absorto que ele 

não fazia um movimento quando alguém abria a porta. [...] Ele lia. Ele lia com uma 

minúcia e uma atenção insuperáveis.”254 

Na leitura de seu texto, a dedicação de Thomas alude metalinguisticamente a 

nossa dedicação na leitura de sua narrativa. Leitura desde o início complexa devido ao 

incomensurável, o que não deixa de ser bastante irônico, uma vez que o diálogo se 

direciona ao leitor e à sua dificuldade. Entretanto, há algo mais interessante nessa 

dedicação: a transformação dessa cena ficcional em elemento realizável, em que a 

narrativa faz referência ao posicionamento futuro do crítico Blanchot, crítico 

meticuloso, dedicado e aficionado à leitura. Nessa imagem, o posicionamento 

convergente entre personagem e escritor não traz nenhum elemento de autobiografia ou 

de biografia, o que está em voga nesse prelúdio crítico é a mélange, é a sobreposição 

dos textos ensaísticos e ficcionais de Blanchot, confirmando o seu naufrágio no mar 

aberto do discurso de/sobre ficção.  

Em sua leitura minuciosa, Thomas se deixou seduzir pelas palavras. A cada 

movimento de estupefação, as palavras ganhavam vida, se faziam corpos doces e 

apaixonados. Thomas desejava se perder em meio delas. Ele gostaria de provocar a sua 

imersão, afundar, não resistindo ao vislumbre que elas exerciam em seu olhar: “Um e 

outro se olhavam.”255. Com as palavras ele desejava amar e morrer. O enlevo que as 

palavras causam no personagem, essa perdição, transforma-se em tema nos ensaios 

críticos de Blanchot em relação ao escritor que afunda na criação de sua ficção. Nesse 

ritual de passagem, o personagem se permite entrar no mundo provocado por sua leitura 

no mesmo instante em que deixava as palavras entrarem no seu. Ambos buscavam o 

reconhecimento de si no outro. Ambos acreditavam compactuar de igual espaço. Ambos 

se sabiam feitos de linguagem: “Ele foi tomado, amassado por mãos inteligíveis, 

mordido por um dente pleno de seiva; ele entrou com seu corpo vivo nas formas 

                                                           
254 “Thomas demeura à lire dans sa chambre. Il était assis, les mains jointes au-dessus de son front, les 
pouces appuyés contre la racine des cheveux, si absorbé qu’il ne faisait pas un movement lorsqu’on 
ouvrait la porte. [...] Il lisait. Il lisait avec une minutie et une attention insurpassables.” (BLANCHOT, 
1950, p. 27) 
255 “L’un et l’autre se regardaient.” (BLANCHOT, 1950, p. 27) 
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anônimas das palavras, lhes dando sua substância, formando ligações, oferecendo à 

palavra ser seu ser.”256. 

Em todo esse processo, Thomas desconhecia a potencialidade aniquiladora da 

palavra literária. Ela não oferecia a seguridade da primeira noite, mas a perdição da 

outra noite. Perda que faz delas um contínuo plural, multifacetado. Perda que encontra o 

escritor se deseja nas palavras literárias um espaço de acolhimento. Perdedores são os 

escritores que acreditam pertencer ao mundo apresentado pelas palavras ficcionais. As 

palavras enganam. As palavras são maliciosas, feito cobras em areia desértica. A 

palavra literária, como os anjos decaídos, é ambígua, é plural. Desse movimento 

aniquilador, Thomas se apercebeu estupefato:  

Seu prazer se tornou muito grande. Ele se tornou tão grande, tão cruel 
que ele o sofreu com uma espécie de pavor e que, tendo se erguido, 
momento insuportável, sem receber de seu interlocutor um sinal 
cúmplice, ele percebeu toda a estranheza que havia em ser observado 
por uma palavra como por um ser vivo, e não somente por uma 
palavra, mas por todas as palavras que se encontravam nessa palavra, 
por todas aquelas que a acompanhavam e que por sua vez continham 
nelas mesmas outras palavras, como uma série de anjos se abrindo ao 
infinito até o olho do absoluto.257 
 

 As palavras, como os anjos do apocalipse, vêm proclamar o infortúnio, o caos. O 

discurso obscuro. Elas anseiam lê-lo. Elas devoram-no. As palavras começam a invadir 

a pele de Thomas, perfurando o seu corpo, invadindo a sua boca, adentrando em seus 

pequenos orifícios. Elas consomem-no, assim como consumirão o personagem de Celui 

qui ne m’accompagnait pas e se farão tatuadas no corpo da personagem de “Le dernier 

mot”. As palavras mortais e belas, monstros belos como as míticas Sereias, conduzem 

em Thomas l’obscur um movimento devorador que continuará ao longo dos demais 

textos ficcionais de Blanchot: “as palavras se apoderavam dele e começavam a lê-

lo.”258. Da perda da ilusão, somente resta a Thomas a destituição de seu eu em favor de 

um ele abstrato e ainda por vir. A concentração dessas duas palavras — eu e ele — em 

                                                           
256 “Il fut pris, pétri par des mains intelligibles, mordu par une dent pleine de sève; il entra avec son corps 
vivant dans les formes anonymes des mots, leur donnant sa substance, formant leurs rapports, offrant au 
mot être son être.” (BLANCHOT, 1950, p. 28-9) 
257 “Son plaisir même devint très grand. Il devint si grand, si impitoyable qu’il le subit avec une sorte 
d’effroi et que, s’étant dressé, moment insupportable, sans recevoir de son interlocuteur un signe 
complice, il aperçut toute l’étrangeté qu’il y avait à être observé par un mot comme par être vivant, et non 
seulement par un mot, mais par tous les mots qui se trouvaient dans ce mot, par tous ceux qui 
l’accompagnaient et qui à leur tour contenaient en eux-mêmes d’autres mots, comme une suite d’anges 
s’ouvrant à l’infini jusqu’à l’œil de l’absolu.” (BLANCHOT, 1950, p. 28) 
258 “les mots s’emparaient de lui et commençaient de le lire.” (BLANCHOT, 1950, p. 28) 
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um mesmo espaço desatina-o. Quem seria o eu e quem seria o ele? Nenhuma dessas 

palavras é suficiente para defini-lo ou definir a categoria ocupada nesse instante pelo 

personagem. As muitas metamorfoses já ocorreram, fazendo de Thomas um ser 

esgarçado, descentrado, inominável. O personagem, absorto em perturbadas reflexões, 

cria imagens bizarras, bem como se identifica com aquelas que em momentos antes 

devassavam o seu corpo. Resta-lhe apenas uma única certeza. Ele era palavra e, sendo 

palavra, duplicava-se a sua constituição obscura e destruidora. Thomas se enredava, a 

cada minuto, numa massa estupidamente condensada de imagens absurdas e vazias de 

sentido. Em seu destino desafortunado, a noite se fazia presente como a matriz de seu 

desespero:  

E mesmo mais tarde, quando, estando entregue e olhando seu livro, 
ele se reconheceu com desgosto sob a forma do texto que ele lia, ele 
guardou o pensamento que em sua pessoa já privada de sentido, como 
que, em cima de seu ombro, a palavra Ele e a palavra Eu começavam 
sua carnificina, permaneciam palavras obscuras, almas desencarnadas 
e anjos de palavras, que profundamente exploravam-no.259  
 

Da passagem atordoante das palavras, sobrevém o silêncio. Um silêncio pesado 

e tátil, que ora tornava o quarto de Thomas uma extensão de sua solidão, ora dava 

indícios de que uma segunda criatura o habitava. Um ser desconhecido passeava pelo 

quarto do personagem através da escuridão. Não há fonte de luz no quarto de Thomas, 

tudo é escuro, absolutamente escuro. Do vazio, ouviam-se os sussurros que se 

adivinhavam vir do outro lado. Thomas o escutava. De repente, Thomas sente uma força 

potente vindo em sua direção, sem ter como sair de seu quarto de hotel, o personagem, 

apoiado em sua porta, sente, cada vez mais próximo, a presença do outro. Outro que se 

advinha ser o próprio Thomas em uma segunda metamorfose. Um novo Thomas 

provindo da destruição das palavras, do lado obscuro de cada ato de linguagem que 

auxiliou na elaboração de seu território ficcional: “Uma espécie de Thomas saiu de seu 

corpo e foi ao encontro da ameaça que se desviava.”260.  

No tormento de ser múltiplo, desesperado por ter no corpo a marca do 

incomensurável, Thomas se sente mordido por algo desconhecido, algo inteiramente 

                                                           
259 “Et même plus tard, lorsque, s’étant abandonné et regardant son livre, il se reconnut avec dégoût sous 
la forme du texte qu’il lisait, il garda la pensée qu’en sa personne déjà privée de sens, tandis que, juchés 
sur ses épaules, le mot Il et le mot Je commençaient leur carnage, demeuraient des paroles obscures, âmes 
désincarnées et anges des mots, qui profondément l’exploraient.” (BLANCHOT, 1950, p. 29) 
260 “Une sorte de Thomas sortit de son corps et alla au-devant de la menace qui se déroait.” 
(BLANCHOT, 1950, p. 31) 
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novo. Em suas criações bizarras, o personagem se depara com uma palavra que, logo 

em seguida, é transformada em uma besta enorme, com características de um rato. 

Thomas, totalmente aniquilado, decide enfrentar o animal. De um ponto de vista 

perturbador, esse confronto representa a luta entre a interioridade do personagem com o 

exterior que o cerca, levando-o a desejar se alimentar da carne da besta na confusa ideia, 

talvez, de ter maior domínio de sua exterioridade e, assim, dispor de seu futuro incerto, 

futuro condenado pela noite: “Foi nesse estado que ele se sentiu mordido ou atingido, 

ele não podia saber, pelo que lhe pareceu ser uma palavra, mas que se parecia antes com 

um rato gigantesco, de olhos agudos, de dentes puros, e que era um bicho todo 

poderoso.”261 

Dessa luta pela vida, não houve vencedores. Não há, em toda a narrativa, 

possibilidade para se acreditar numa modificação mais radical. Thomas l’obscur é uma 

narrativa desde já vaticinada pela perda, pela ruína, pela morte. Vaticinada pelo anjo 

torto. A figura constante do anjo torto ou do anjo negro, nesse subcapítulo, confirma a 

impossibilidade de um futuro abençoado, um futuro de luz. Esse anjo revela a Thomas o 

destino do qual ele não poderá fugir: “Ele se encontrava sempre mais vazio e mais 

pesado, ele somente se deslocava com uma fadiga infinita.”262. Destino fatídico que 

acompanha a sua impossibilidade de morrer. Morte que, por si mesma, é morte 

ambígua. Morte que não perpetua o morrer, mas a sua impossibilidade. Morte que se 

configura como espaço da negatividade blanchotiana, em que os opostos, ao se 

repelirem, se atraem como única possibilidade de existência. Não existe o sim e o não 

no território narrativo de Blanchot, mas o sim-não ou o não-sim, onde forças antípodas 

se afirmam como forças irmãs. Forças de dupla convergência-divergência que atuam 

num espaço no qual a possibilidade de integridade dos opostos é praticamente nula: 

“Ele estava, na morte mesmo, privado da morte, homem horrivelmente aniquilado, 

parado no nada por sua própria imagem, pelo Thomas correndo ao encontro dele, 

portador de tochas apagadas e que era como a existência da última morte.”263 

                                                           
261 “C’est dans cet état qu’il se sentit mordu ou frappé, il ne pouvait le savoir, par ce qui lui sembla être un 
mot, mais qui ressemblait plutôt à un rat gigantesque, aux yeux perçants, aux dents pures, et qui était une 
bête toute-puissante.” (BLANCHOT, 1950, p. 32) 
262 “Il se retrouvait toujours plus vide et plus lourd, il ne remuait plus qu’avec une fatigue infinie.” 
(BLANCHOT, 1950, p. 33)   
263 “Il était, dans la mort même, privé de la mort, homme affreusement anéanti, arrêté dans le néant par sa 
propre image, par ce Thomas courant au-devant de lui, porteur de flambeaux éteints et qui était comme 
l’existence de la dernière mort.” (BLANCHOT, 1950, p. 40) 
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Como narrativa que trabalha insistentemente a metalinguagem 

autoreferencial264, Thomas l’obscur faz da noite e da morte, a partir da relação de seu 

personagem com o mundo ficcional, prenúncios de uma convivência complexa entre 

escritor e literatura. Convívio que pontuará a concepção crítica de literatura de 

Blanchot, exemplificada, diversas vezes, por exemplo, pela figura de Kafka e sua 

literatura. Essa convivência, na perspectiva ensaística de Blanchot, assim como é 

marcada em Thomas l’obscur, é cadenciada pela perda, pela nulidade, pela 

insuficiência, pelo incessante, pelo medo de naufragar, pela sedução de ser o criador, 

pelo desejo de criar um território e pelo fascínio do afundamento. Seguindo essa 

reflexão, quando o escritor se deixa invadir pelo desejo de escrever é o seu lado mais 

obscuro, Thomas, que emerge de seu interdito, de seu inconsciente, de sua paixão e de 

sua negação. Ele é a potência do naufrágio, potência neutra:  

Uma potência neutra atravessa a física dessas trocas, num movimento 
sem cessar interrompido e sem cessar relançado, tocar em contato, 
tocar à distância, atrações, adesões, considerações, distâncias sem 
retorno, repulsões, hesitações, indecisões, gestos incidentes, cortantes, 
definitivos, derrisórios, memórias suspeitas, espectros insistentes, 
transmissões opacas, transparências esfoladas, admirações, abismos, 
fadigas, perseguições. 

(BIDENT, 2010, p. 25) 
 

Thomas é o expoente blanchotiano mais brilhante, pois, sendo o primeiro 

personagem ficcional de Blanchot, mas não apenas por ser o primeiro, é a grande matriz 

geradora de todo um fluxo de personagens, também, carentes de luz e imersos na 

obscuridade a mais atordoante, que se construirão a partir de sua imagem e semelhança. 

Não por menos, Thomas se autodenominará criador. Aquele que dará origem a uma 

linhagem ainda por vir. Linhagem de seres que já nascerão marcados pela negatividade 

e pelo assombro de se saberem sozinhos:  

Eu sinto que em cada parte de mim, invisível e inexistente, eu estou 
supremamente visível. Atado maravilhosamente, eu ofereço em uma 
imagem única a expressão do mundo. Sem cor, inscrito em nenhuma 
forma pensável, não sendo tampouco o produto de um potente 
cérebro, eu sou a única imagem necessária. Na retina do olho 
absoluto, eu sou a pequena imagem invertida de todas as coisas. Eu 
lhe dou, sob meu formato, a visão pessoal não somente do mar, mas o 
eco da colina que ressoa ainda o grito do primeiro homem. Ali, tudo é 

                                                           
264 Digo linguagem autoreferencial não apenas pelo prelúdio que faz dos textos críticos de seu autor, mas, 
principalmente, pelas diversas maneiras que indica o caminho que será trilhado pelas demais narrativas 
blanchotianas. Desde já expondo os traços que farão do texto atual e dos textos futuros uma única matéria 
de linguagem, uma única matéria de escrita comunicável. 
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distinto, tudo está confundido. Uma unidade perfeita, ao prisma que 
eu sou, restitui a dissipação infinita que permite tudo ver sem ver. [...] 
Na medida em que eu compreendo em mim isso tudo ao qual eu 
ofereço, como a água a Narciso, o reflexo onde ele se deseja, eu estou 
excluído do todo, e o todo ele mesmo está excluído e mais ainda o 
prodigioso ausente, ausente de mim e de tudo, ausente também para 
mim, e para quem no entanto eu trabalho sozinho nessa absurdidade 
que ele aceita.265   
 

 Ao lado de seu ato criador está a não-morte. Quando Thomas se vê impedido de 

morrer, não se trata exclusivamente da morte conceitual que estamos acostumados a 

presenciar, a morte enquanto uma vida que se extingue ou a morte enquanto intenso 

sofrimento. A compreensão da morte que se observa nessa narrativa e nas demais que 

lhe farão eco é a morte entendida enquanto finalidade, objetividade, o que termina no 

final de algo. Essas características não encontram espaço de atuação na narrativa 

blanchotiana, uma vez que a objetividade produz quase que instantaneamente uma 

verdade, um fim coeso, centrado, pontos de atuação que se veem tolhidos pela 

ambiguidade do discurso literário, que, na contramão da objetividade, produz a 

pluralidade, a performance do silêncio. Silêncio que produz a fala através do neutro. 

Linguagem atordoante por ser linguagem interminável, impossível de morrer: “havia 

um outro morto que o tinha precedido e que, idêntico a ele, empurrava até ao extremo a 

ambiguidade da morte e da vida de Thomas.”266. Há ainda de se pensar que a morte 

representada por nós e a morte apresentada pela narrativa de Thomas l’obscur são 

diferenciáveis pelo mesmo motivo que o espaço ficcional se diferencia do mundo que 

denominamos de mundo real. Em uma visão grosseira dessa diferença, trata-se de 

entender o espaço literário como um reflexo invertido, torto, do mundo real.  

O território por onde passeia Thomas é o território do vazio trazido pela noite, 

não qualquer vazio, mas um vazio produtivo, plural, que faz germinar nesse terreno 

                                                           
265 “Je sens qu’en chaque partie de moi, invisible et inexistant, je suis suprêmement visible tout entier. Lié 
merveilleusement, j’offre en une image unique l’expression du monde. Sans couleur, inscrit dans nulle 
forme pensable, n’étant non plus le produit d’une puissant cerveau, je suis la seule image nécessaire. Sur 
la rétine de l’œil absolu, je suis la petite image renversée de toutes choses. Je lui donne, sous mon format, 
la vision personnelle non seulement de la mer, mais l’écho de la colline qui retentit encore du cri du 
premier homme. Là, tout est distinct, tout est confondu. Une unité parfaite, au prisme que je suis, restitue 
la dissipation infinie qui permet de tout voir sans rien voir. [...] Dans la mesure où je comprends en moi 
ce tout auquel j’offre, comme l’eau à Narcisse, le reflet où il se désire, je suis exclu du tout, et le tout lui-
même en est exclu et plus encore le prodigieux absent, absent de moi et de tout, absent aussi pour moi, et 
pour qui cependant je travaille seul à cette absurdité qu’il accepte.” (BLANCHOT, 1950, p. 126-7) 
266 “il y avait un autre mort qui l’avait devancé et qui, identique à lui, poussait jusqu’à l’extrême 
l’ambiguïté de la mort et de la vie de Thomas.” (BLANCHOT, 1950, p. 39) 
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árido um grande labor reflexivo. Um vazio que se produz a partir do nada, pois o nada é, 

ao mesmo tempo, o tudo no texto de Thomas l’obscur: “O espaço que o cercava era o 

contrário do espaço, pensamento infinito onde aqueles que entravam, com a cabeça 

coberta por um véu, somente existiam a troco de nada.”267. Nesse acúmulo de nadas, 

como enfatiza Starobinski, a “ruptura de todos os laços dá a Thomas o poder de se sentir 

no coração de tudo, porque ele se sente excluído de tudo.” (STAROBINSKI, 1966, p. 

512). E qualquer personagem que se aproximasse de Thomas somente encontraria o 

desespero e a potência de se saber morto e entregue à noite: “Nessa rota, cada homem 

que ele cruzava morria.”268. Todos hão de naufragar diante dele! Nenhuma profecia 

seria mais coerente. Todavia, alguém desejou dele saber. Alguém desejou se arriscar na 

intrépida e frustrada tentativa de entendê-lo: “— O que é você, disse ela...”269.  

Anne, após um primeiro encontro com Thomas no hotel, sentiu rapidamente uma 

tentação de segui-lo, de ir ao encontro do que se desviava, embora ela não soubesse que 

o lado oculto/obscuro de Thomas era um apelo ao abismo. Profundidade na qual se 

perdiam todos aqueles que o tocavam, como um Rei Midas frustrado que transformava 

tudo em ouro de tolo ou como uma Medusa às avessas que matava com o olhar, embora 

não possuísse serpentes como cabelos. Anne, mesmo depois das investidas frustradas, 

mesmo sabendo que não descobriria nada, mesmo sabendo que a sua narrativa sobre o 

obscuro nada produziria, se deixou entrar no espaço da noite. Ela se deixou afogar em 

uma imensidão que, a todo instante, produzia cenas bizarras, surreais: “Nesse abismo, 

Anne, só, resistia.”270. A única mulher que se aventurou a compreender o caráter 

diabólico de Thomas se perdia em seus devaneios proporcionados pela noite. Nesses 

instantes em que nada poderia auxiliá-la, Anne se encontrou consigo mesma numa 

perspectiva quase absurda, transformou-se em aranha, teve o corpo devassado e 

incompreendido, passou por diversas nuances da noite que, embora não pudesse narrá-

las, levaram-na a se aproximar de Thomas. De uma maneira controversa, a personagem 

teve acesso ao vazio habitado pelo filho da Noite. Todavia, como um Ulisses, sobre o 

que viu ela nada poderia falar, pois as palavras faltavam para definir/conceituar a 

inexatidão a que teve acesso. E falar seria duplicar o erro: 

                                                           
267 “L’espace qui l’entourait était le contraire de l’espace, pensée infinie où ceux qui entraient, la tête 
couverte d’un voile, n’existaient que pour rien.” (BLANCHOT, 1950, p. 46) 
268 “Sur cette route, chaque homme qu’il croisait mourait.” (BLANCHOT, 1950, p. 45) 
269 “— Ce que vous êtes, dit-elle...” (BLANCHOT, 1950, p. 61) 
270 “Dans cet abîme, Anne, seule, résistait.” (BLANCHOT, 1950, p. 46) 
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Ela também não percebia que se aproximava insensivelmente de 
Thomas. Ela o seguia, passo a passo, sem se dar conta, ou se ela 
percebia, querendo deixá-lo e escapar dele, era-lhe preciso fazer um 
esforço cada vez maior. Sua lassidão se tornou tão desanimadora que 
ela se contentou em fingir sua fuga e permaneceu colada contra ele, os 
olhos banhados, implorando-lhe, suplicando-lhe o fim dessa situação, 
experimentando ainda, inclinando-se sobre essa boca, formular 
palavras para continuar custasse o que custasse sua narrativa, a mesma 
narrativa que ela teria desejado dedicar suas últimas forças a 
interromper e a sufocar.271 
 

 Como toda ação gera uma reação, Anne não resistiu à tentação do oceano escuro 

gerado por Thomas. Ela, também, personagem criada por ele, sucumbe. Depois dos 

conflitos com a noite, depois de ser tocada por Thomas, Anne se entrega à morte: 

“Quando Anne morreu, Thomas não deixou o quarto e pareceu profundamente 

aflito.”272. Não houve chance de tudo acabar bem, novamente. As consequências que 

antecederam a morte de Anne, a luta com a noite, por exemplo, ganharão uma nova 

performance em uma narrativa futura de Blanchot, Pena de morte, em que uma 

personagem, nomeada apenas de J., batalhará com a noite o desejo de ainda permanecer 

viva: “A noite agia nobremente com Anne, e é com as armas da moça, a pureza, a 

confiança, a paz, que ela aceitava combatê-la.”273. Na morte de Anne, se afirma o 

legado proporcionado pela narrativa de Thomas l’obscur, bem como a continuidade dos 

temas que surgiram em seu texto. 

Decorrido o período da morte de Anne e mais alguns passos do personagem em 

direção à noite, é chegado o momento final de sua narrativa. O último capítulo, 

nomeado simplesmente com o número XII, rompe com a sequência noturna que vinha 

sendo mantida desde o início do texto para remontar ao primitivo. A narrativa reconstrói 

o passado antes da civilização, com suas paisagens bucólicas da primavera, com homens 

se redescobrindo, com árvores e flores desabrochando e com animais ainda em 

desenvolvimento, como as libélulas, as borboletas e os sapos. Espécies que nos remetem 

                                                           
271 “Aussi ne voyait-elle plus qu’elle se rapprochait insensiblement de Thomas. Elle le suivait, pas à pas, 
sans s’en rendre compte, ou si elle s’en apercevait, voulant le quitter et le fuir, il lui fallait faire un effort 
toujours plus grand. Sa lassitude devint si accablante qu’elle se contenta de mimer sa fuite et resta collée 
contre lui, les yeux ruisselants, l’implorant, le suppliant de mettre fin à cette situation, essayant encore, en 
se penchant sur cette bouche, de formuler des mots pour continuer coûte que coûte son récit, le même 
récit qu’elle aurait voulu consacrer ses dernières forces à interrompre et à étouffer.” (BLANCHOT, 1950, 
p. 63-4) 
272 “Lorsque Anne fut morte, Thomas ne quitta pas la chambre et il parut profondément affligé.” 
(BLANCHOT, 1950, p. 99) 
273 “La nuit agissait noblement avec Anne, et c’est avec les armes mêmes de la jeune fille, la pureté, la 
confiance, la paix, que’elle acceptait de la combattre.” (BLANCHOT, 1950, p. 81)  
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ao ciclo contínuo de metamorfoses que se (re)inicia no texto como um todo: “O mundo 

podia ser mais belo?”274 

 Certamente, depois de uma contínua imersão no lado mais sombrio dos 

personagens e do exterior narrativo, o mundo textual não poderia ser mais belo. Até 

mesmo a promessa de luz, de luminosidade é percebida. Todos sentem o calor do sol: 

“Era o novo brilho da luz?”275. Nesse novo mundo entrevisto pelas colinas de um 

campo, Thomas passeia e observa o seu desabrochar, a sua nova organicidade. Mas algo 

anormal ronda essa paisagem, parece que alguma peça está desconectada do todo. Nessa 

natureza cheia de esperanças de um futuro acolhedor, tudo parece ser antinatural, 

enganoso. Essa anormalidade é percebida quando a primavera se deixa olhar por 

Thomas e quando Thomas olha a primavera. Nesse exato momento, o fantástico mundo 

começa a ruir, uma grande nuvem sombria recobre a primavera antes falsamente 

iluminada e colorida. Os rouxinóis que antes cantavam, cantam, agora, para ninguém 

sua música muda. Os homens, agora, nômades, começam a perambular pelo novo 

mundo, esquecidos de si mesmos, saltando abismos figurados e concretos, subindo aos 

céus. Nada mais absurdo e coeso para uma narrativa elaborada por Thomas. O sol antes 

iluminado se transforma na “aparição cadavérica do sol”276. Casas vazias são erguidas 

em meio ao nada. Muralhas de pedras são vistas ao longe. Não há mais a cor bela da 

primavera, somente o escuro da solidão: “As casas enormes, com seus milhares de 

habitantes, estavam desertas, privadas desse habitante primordial que é o arquiteto 

enclausurado poderosamente na pedra.”277.  

De repente, do fundo das trevas se escutou um grito prolongado. Os homens, 

então, parecendo sair de um delírio, se dirigiram para o oceano. Eles não resistiam ao 

chamado sedutor que as voluptuosas águas oceânicas despertavam neles. Nesse estado 

de efusão, desejosos por tocarem a imensidão azul e de por meio dela se afogarem num 

rito sacro, os homens procuravam não apenas a renovação interior do corpo, mas, 

sobretudo, a renovação do exterior que os cercava. Sim, eles desejavam mais uma vez a 

(re)novação, a (re)transformação e a (re)metamorfose. Ansiosos por uma esperança de 

luz sempre fadada ao fracasso, pois todos esses movimentos eram originados pela noite, 

pelo obscuro de todos eles. E disso Thomas sabia. E disso Thomas se envergonhava. 
                                                           
274 “Le monde pouvait-il être plus beau?” (BLANCHOT, 1950, p. 131) 
275 “Était-ce l’éclat nouveau de la lumière?” (BLANCHOT, 1950, p. 131) 
276 “apparition cadavérique du soleil.” (BLANCHOT, 1950, p. 134) 
277 “Les maisons énormes, avec leurs milliers d’habitants, étaient désertes, privées de cet habitant 
primordial qui est l’architecte enfermé puissamment dans la pierre.” (BLANCHOT, 1950, p. 133) 
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Mas desse processo eles não poderiam fugir. Ele não poderia fugir. Thomas, sendo filho 

da Noite e do Mar, retornava às ondas que anteriormente já o tinham apanhado: 

“Thomas, também, olhou o fluxo de imagens grosseiras, depois quando foi sua vez, ele 

se precipitou na água, mas tristemente, desesperadamente, como se a vergonha tivesse 

começado por ele.”278. Em seu mergulho nas águas turbulentas, Thomas retornaria à 

posição de voyeur que iniciou a sua narrativa. A partir desse instante, semelhante ao 

símbolo do ouroboros, tudo termina e se inicia no mar.  

A narrativa Thomas l’obscur, ao terminar como iniciou, se fecha em si mesma, 

reiniciando um movimento ininterrupto de repetição. Narrativa que se repete não apenas 

em sua própria narrativa, mas, principalmente, narrativa que se repetirá nas demais 

estruturas ficcionais de Maurice Blanchot.  

Thomas l’obscur, em sua repetição, dará continuidade a uma linhagem fictícia 

propriamente blanchotiana.  

Uma linhagem do fora: “Quanto mais ele se enclausura, mais ele diz que 

pertence ao Fora.”279 

Linhagem excedente... 

 

 

 

Caligula 

 

Cela dépasse ton entendement. 

 

 

 

 

 

RIDEAU 

 

 

 
                                                           
278 “Thomas, aussi, regarda ce flot d’images grossières, puis quand ce fut son tour, il s’y précipita, mais 
tristement, désespérément, comme si la honte eût commencé pour lui.” (BLANCHOT, 1950, p. 137) 
279 “Plus il s’enferme, plus il dit qu’il appartient au Dehors.” (BLANCHOT, 1973, p. 141)    
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CAPÍTULO 3 

 
“Por que a morte? Porque ela é o 

extremo.” 
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VIDA DEPOIS DA VIDA 
 

A morte não 
existe para os mortos. 
 
Os mortos não 
têm medo da morte desabrochada. 
 
Os mortos 
conquistam a vida, não 
a lendária, mas  
a propriamente dita 
a que perdemos 
ao nascer. 
 
A sem nome 
sem limite 
sem rumo 
(todos os rumos, simultâneos,  
lhe servem) 
completo estar-vivo no sem-fim 
de possíveis 
acoplados. 
 
A morte sabe disto 
e cala. 
 
Só a morte é que sabe. 

(Carlos Drummond de Andrade)280 
 
 
 

                                                           
280 DRUMMOND, 2002, p. 741  



182 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras de Maurice Blanchot referidas neste capítulo: 

 
 
BLANCHOT, Maurice. Aminadab. Paris: Gallimard, 1942. 
 
__________________. Le pas au-delà. Paris: Gallimard, 1973. 
 
__________________. L’écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980. 
 
__________________. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. 
 
__________________. Pena de morte. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1991. 
 
__________________. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
 
__________________. A conversa infinita 1: A palavra plural. São Paulo: Escuta, 
2001. 
__________________. L’instant de ma mort/O instante de minha morte. Porto: Campo 
das Letras, 2003. 
__________________. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
__________________. A conversa infinita 2: A experiência limite. São Paulo: Escuta, 
2007. 
 
 
 



183 

 

3.1. Sobre a morte 
 

La mort, nous n’y sommes pas habitués. 
(BLANCHOT, 1973, p. 07) 

 
 
 O pensamento do fim nos leva consequentemente ao pensamento da morte. O 

morrer está intrinsecamente associado ao ato de linguagem do homem no espaço social, 

aqui, aceitando todas as prerrogativas que o ser social evoca, e no espaço literário, onde 

entrevemos a despersonalização do ser homem em constructo literário, como nos lembra 

o escritor Maurice Blanchot no livro Le pas au-delà: “Escrever como questão de 

escrever, questão que traz a escrita que traz a questão, não lhe permite mais essa ligação 

ao ser — entendido primeiro como tradição, ordem, certeza, verdade, toda forma de 

enraizamento — que você recebeu um dia do passado do mundo”281. Antes do rito 

fúnebre e impessoal que adquiriu no desenvolvimento do mundo, a morte se configura, 

antes de tudo, como poder, razão, estabilidade e objetivo para os homens, sejam eles 

civilizados ou não. A morte, entendida, agora, não mais como algo factual e pesaroso, 

mas como elemento arrebatador do poder e modo complexo da estabilidade do mundo, 

se instaura no terreno do humano como a potência modeladora do homem, atuando em 

sua constituição pessoal e social. A morte, diz Blanchot no texto “A literatura e o direito 

à morte”, do livro A parte do fogo, é a esperança dos homens de serem homens: 

É nisso que podemos dizer que existe ser, porque existe o nada: a 
morte é a possibilidade do homem, é a sua chance, é por ela que nos 
resta o futuro de um mundo realizado; a morte é a maior esperança 
dos homens, sua única esperança de serem homens.  

(BLANCHOT, 1997, p. 323) 
 

 Na perspectiva blanchotiana, a morte figura como a possibilidade do homem se 

nomear homem e de nomear os seres ou as coisas através da linguagem — linguagem 

que se desenha como a base do mundo real. A nomeação do ser se dá através da perda 

do ser, na ausência que é o ato de linguagem no espaço cotidiano do homem. É a cada 

modulação verbal que o sopro da morte se apresenta como palavra, convertendo-se em 

ausência logo após ser proferida. De acordo com Agamben, no texto “Ideia da morte”, 

do livro Ideia da prosa, a morte é linguagem: “O anjo da morte, que em certas lendas se 

                                                           
281  “Écrire comme question d’écrire, question qui porte l’écriture qui porte la question, ne te permet plus 
ce rapport à l’être — entendu d’abord comme tradition, ordre, certitude, vérité, toute forme 
d’enracinement — que tu as reçu un jour du passé du monde” (BLANCHOT, 1973, p. 09) 
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chama Samael, e do qual se conta que o próprio Moisés teve de o afrontar, é a 

linguagem.” (AGAMBEN, 1999, p. 126). Ao nos comunicarmos com outrem, ao nos 

apresentarmos a outrem ou ao falarmos das coisas do mundo a outrem, não é o referente 

da palavra que será entregue por nós, mas a ausência desse referente que está 

simbolicamente associado à palavra que remete a esse referente posto em comunicação. 

A palavra no espaço do humano não traz o ser/coisa que é proferido por nós, mas a 

ausência desse ser/coisa, pois, no ato em que nos reportamos ao encontro matinal 

quando cruzamos com um cachorro na rua, a palavra cachorro conduzida ao nosso 

ouvinte exige a supressão do animal ao qual fazemos referência. E nesse espaço da 

palavra-ausência, o ouvinte irá preenchê-la, à nossa revelia, com um cachorro qualquer, 

um cachorro plural, diversificado, totalmente diferente do nosso. É no diálogo da 

supressão que a morte detém a linguagem humana e faz dela a sua própria linguagem: 

“A palavra me dá o que ela significa, mas primeiro o suprime.” (BLANCHOT, 1997, p. 

310). 

 Há uma sucessão de mortes no momento em que dialogamos com o nosso 

interlocutor: a morte do ser para dar lugar ao referente, a morte do referente para dar 

lugar à palavra e a morte da palavra para que surja a ideia ou o significado que ela traria 

em sua estrutura desde já esvaziada. No movimento de fenecimento, a morte se torna 

necessária ao homem, pois o morrer da palavra é o que possibilita ao homem nomear o 

mundo, bem como a nomear a si mesmo como homem. Sem a possibilidade da morte, 

não haveria o desenvolvimento da linguagem humana, logo, não haveria a organicidade 

do mundo. O processo da morte no diálogo, que, por conseguinte, produz a ausência do 

que é proferido na linguagem, não é questionado por grande parte dos homens, pois o 

uso constante da linguagem elabora uma rotina que nos leva a ter com ela uma 

familiaridade, uma “felicidade tranquilizadora das harmonias naturais” (BLANCHOT, 

1987, p. 34). Essa harmonia, na verdade, está esvaziada do pretenso equilíbrio no 

momento em que unimos um ser a uma palavra que o representaria sem que exista uma 

relação imediata entre o que apontamos e a palavra que o nomeia, desencadeando 

consequências irreparáveis no desenvolvimento da linguagem no espaço do real 

humano: aquilo que se fala é a ausência do ser. 

Ao permitir o progresso da linguagem, a morte permitirá, também, a partir da 

linguagem que origina, a reflexão sobre si mesma, sobre a sua existência no terreno do 

mundo. O homem proporá entender a morte fora do patamar da linguagem, 
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interpretando a morte como acontecimento, como causa, como lugar desconhecido, 

como fronteira intransponível, como acesso negado, como espaço interdito. A morte 

provocará o homem, fará dele um sacerdote para entendê-la, fará dele um mago na 

elaboração de poções do retardo da velhice, ludibriá-lo-á com mapas da fonte da 

juventude, fará dele um místico para que com a palavra do(s) deus(es) acalme os 

homens temerosos ou fará dele um filósofo para interpretar o morrer. A morte: espaço 

do que não pode ser transposto e, por isso mesmo, o grande temor do homem, pois ele 

não poderá atingi-lo sem que para isso cesse o seu poder sobre a sua própria morte. Na 

complexidade do pensamento sobre a morte, constato que, antes do processo da vida, 

caminhamos para a morte.      

A morte é o nosso fim inelutável e o mais previsível. O estar vivo somente é 

possível quando tenho a autonomia sobre a minha morte; se dominamos a morte, 

poderemos viver. Caso o poder de morrer nos seja tirado, não nos resta mais nada, 

apenas o perecer, ou seja, o não mais viver. A vida não pode ser entendida e refletida 

sem o pensamento da morte, sem o pensamento do fim. Nas grandes revoluções, o terror 

que se instaura na população, como nos diz Blanchot, não advém da possibilidade de 

perder a vida, mas da possibilidade da perda da autonomia da morte, dando a outrem, 

àquele que se apossa dos direitos da morte de terceiros, o poder de matá-los:  

Esse é o sentido do Terror. Cada cidadão tem, por assim dizer, direito 
à morte: a morte não é sua condenação, é a essência do seu direito; ele 
não é suprimido como culpado, mas necessita da morte para se afirmar 
cidadão, e é no desaparecimento da morte que a liberdade o faz 
nascer.                                                        

(BLANCHOT, 1997, p. 308) 
 

 Nas sociedades, a morte passa a ser um direito inerente ao homem tanto quanto o 

direito de liberdade. A vida somente ganha relevância se nós dominamos a morte, se 

podemos dispor dela como almejamos. Desse modo, quando a morte deixa o status de 

simples rito de passagem, ganhando a relevância necessária na constituição da 

linguagem humana, base do sistema social humano, ela se torna poder. A morte é poder. 

Se eu domino a linguagem, eu domino a morte associada a essa linguagem. Assim, 

comunicamo-nos com o mundo, dispondo dele como desejamos, até o instante em que 

esse domínio não ultrapasse o domínio da morte de outrem. Contudo, como sabemos, 

dominar a linguagem/morte pressupõe, quer queiramos ou não, a supressão moral, 

intelectual ou social de uma determinada parcela que não domina a linguagem ou que 

não faz dela um elemento de poder a seu favor, facultando a terceiros o poder que lhe é 
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de direito. E por meio da linguagem, quando confiscamos o direito da morte de outrem, 

dominamos e dispomos de outrem como se dispõe de um objeto, de uma coisa, de uma 

marionete — os conflitos territoriais e políticos ilustram esse fato muito bem. Na 

organização do mundo, que passa pelo domínio da linguagem/morte de outrem, a morte 

proporciona o movimento de estabilidade que, segundo Blanchot, não pode ser visto no 

espaço literário. 

No espaço do mundo, a linguagem intenta pontuar, objetivar, esclarecer, 

notificar, sem nenhum traço de ambiguidade, o diálogo entre os homens. A morte do ser 

cachorro, por exemplo, não pode ser confundida com a morte do ser pássaro, não 

podendo haver de modo algum a permuta indiscriminada de uma palavra por outra, pois 

para o ato de comunicação é imprescindível a linguagem objetivada. A morte da palavra 

deve ser racionalizada, interpretada não como pluralidade, mas como intencionalidade 

para que não haja o temido caos. Este é o elemento privilegiado na linguagem literária, 

entendendo o caos como a pluralidade da palavra obtida através da ambiguidade do 

discurso literário. Numa perspectiva diferente da linguagem literária, a linguagem 

mundana prioriza a organicidade do mundo através da palavra racionalizada. É através 

da morte da palavra que o homem pode gerir o mundo e os demais homens: “Somente a 

morte me permite agarrar o que quero alcançar; nas palavras, ela é a única possibilidade 

de seus sentidos. Sem a morte, tudo desmoronaria no absurdo e no nada.” 

(BLANCHOT, 1997, p. 312). Em relação à suposta diferença entre a palavra do mundo 

e a palavra literária, Blanchot tece algumas considerações sobre esse tema no texto 

“Palavra bruta, palavra essencial”, do livro O espaço literário. 

Nesse texto, Blanchot denomina a linguagem da organicidade do mundo de 

palavra bruta, algo do tipo não-lapidado que serviria para a comunicação diária, aquela 

em que o significante e o significado estariam interligados puramente “para nos 

relacionarmos com os objetos, porque é uma ferramenta num mundo de ferramentas 

onde o que fala é a utilidade, o valor de uso” (BLANCHOT, 1987, p. 33). A palavra 

bruta representaria fidedignamente as coisas aos homens, sendo, por assim dizer, um 

elemento útil — não esquecendo que, ao representar as coisas do mundo, as palavras 

usurpam os lugares dos referentes representados como se não houvesse nenhuma 

diferença entre aquilo que elas representam e aquilo que elas realmente são. É nessa 

encenação que a utilidade da palavra bruta se torna tão importante aos homens ou se faz 

crer ser importante. No espaço literário, diferentemente da palavra bruta, há a palavra 
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essencial, a palavra literária, que tem como referente o próprio espaço em que é 

elaborada a sua arquitetura textual. Assim, a palavra essencial não se reporta a um 

referente ou a uma estrutura do mundo real, mas à constituição de seu próprio espaço. 

A literatura se refere a si mesma. A linguagem literária “não é acabada nem 

inacabada: ela é. O que ela nos diz é exclusivamente isso: que é — e nada mais. Fora 

disso, não é nada. Quem quer fazê-la exprimir algo mais, nada encontra, descobre que 

ela nada exprime.” (BLANCHOT, 1987, p. 12). Nos textos de Blanchot, a literatura é 

interpretada como espaço da autonomia criativa, em que se sobressai a palavra em toda 

a sua extensão negativa: a palavra não representa o mundo, mas apresenta o espaço 

literário; a palavra não pressupõe um significado objetivo, mas um significado plural; 

não existe intenção na palavra proferida, mas logro; não existe verdade no texto 

literário, mas a mentira. No pensamento blanchotiano, a negatividade não está 

sobrecarregada com o tom pernicioso que essa palavra adquire no cotidiano do homem. 

Ela é apenas um passo, uma tomada de decisão. É o se afastar daquilo que não lhe 

convém. A negação é afastamento, é o passo que a literatura faz ao priorizar o logro, a 

mentira, a não-intenção em detrimento do discurso da verdade do homem do saber. Ao 

dizer que a literatura pactua com o falso, Blanchot traça um perfil literário que se 

aproxima da palavra puramente ambígua, da palavra sem ranço com um saber 

prontamente pré-estabelecido. No discurso literário, a palavra é performativa, ela se 

duplica numa atuação da dubiedade do dizer, o que ela diz não é o que pode ser 

apanhado no primeiro momento, mas o que pode ser entrevisto ao longo de sua atuação, 

sempre numa performance do segredo, do se esconder, da possibilidade de ser tudo e, 

no mesmo instante, ser o nada: “Tendo em vista que a literatura [...] implica em 

princípio o direito de tudo dizer e de tudo esconder, no que ela é inseparável de uma 

democracia por vir” (DERRIDA, 1999, p. 206). 

No contexto literário, a linguagem não se demora na impossibilidade da palavra 

ser o referente fidedigno do ser ou da coisa, ela inverte o jogo linguístico, pois se detém 

na ausência que une o ser/coisa à palavra. É no entremeio da ausência da palavra que a 

linguagem literária se esmera em interagir e em fazer participar toda a sua constituição 

linguística. É a ausência que possibilita a ambiguidade das formas plurais da palavra, 

bem como é a partir da ausência de imediaticidade da linguagem que a literatura 

extrapola as convenções, podendo, desde então, unir o ser cachorro e o ser pássaro 

numa mesma sistemática da palavra poética. A linguagem literária rompe o lacre que 
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mantém a palavra agregada ao ser para promover o caos criativo, as possíveis 

associações entre termos diversificados, que nunca caminham para um fim, para uma 

finalidade, para um objetivo, visto que, na impossibilidade de se manter no espaço 

literário, o saber estratificado sucumbe perante a fragmentação e a instabilidade do 

conjunto discursivo do espaço ficcional:  

O lacre que retinha esse nada nos limites da palavra e sob as espécies 
do seu sentido se partiu; eis aberto o acesso a outros nomes, menos 
fixos, ainda indecisos, mais capazes de se reconciliar com a liberdade 
selvagem da essência negativa, dos conjuntos instáveis, não mais dos 
termos, mas de seu movimento, deslizamento sem fim de 
“expressões” que não chegam a lugar nenhum. 

(BLANCHOT, 1997, p. 314) 
 

 Em “A literatura e o direito à morte”, Blanchot reafirma a sua concepção de 

espaço literário: “Pois bem, ainda é melhor: o silêncio, o nada, isso é a essência da 

literatura.” (BLANCHOT, 1997, p. 298). Aqueles que se utilizam da literatura como 

forma de combate, como elemento de luta ou como propulsora de um pensamento 

determinado não fazem parte do que seria literatura para Blanchot, uma vez que a 

palavra poética não é instrumento, não serve para, ela apenas é. E nesse apenas é existe 

uma complexidade estrutural, discursiva, temporal e temática no entrelaçamento textual 

poético que impossibilita a permanência do leitor num primeiro nível de compreensão 

do texto literário. É imprescindível o afundamento no espaço da literatura para que se 

possa por instantes vislumbrar a elaboração do texto literário, aproximando-se de uma 

interpretação não-superficial, mas experimentada, aprofundada, tocada. É necessária a 

doação completa. É preciso olhar para trás e ver Eurídice e se perder juntamente com 

ela na profundidade do inferno, aqui, o terreno da instabilidade literária. 

 Ao se relacionar com a ausência da palavra e nessa ausência problematizar a 

própria constituição da palavra, a linguagem ficcional não interage com a morte, mas 

com a impossibilidade da morte — a morte compreendida como objetivo, saber, razão e 

poder. No discurso literário, não há a morte da palavra para que dela se rompa e surja 

um significado prontamente exequível. Nesse espaço, não há morte, e sim a 

produtividade da palavra, pois a palavra literária se duplica no roldão de significados 

que se origina de sua força motriz: a ambiguidade. Como salienta Blanchot, “A 

literatura é a linguagem que se faz ambiguidade.” (BLANCHOT, 1997, p. 327). No 

curso da linguagem do mundo, a morte é essencial para que haja a possibilidade da 

linguagem e, assim, o diálogo organizacional do homem; em contrapartida, na 
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linguagem ficcional, a morte se distancia do espaço literário, perdendo a supremacia que 

adquirira no terreno do humano para se tornar a morte impossível, ou melhor, morte 

sem verdade, eternamente ausente, esvaziada em toda a sua potencialidade racional e 

objetiva. Contudo, como salienta Blanchot, no texto “Palavra bruta, palavra essencial”, 

esses dois movimentos de linguagem são compatíveis na medida em que os dois trazem 

na forma em que se apresentam a ausência, o silêncio e o vazio da relação entre 

ser/coisa e palavra.  

Desse modo, o que diferencia esses dois movimentos de linguagem é o contexto 

onde estão inseridos e o modo como se expressam: no mundo, exige-se a objetividade 

da palavra; na literatura, apresenta-se a pluralidade da palavra. Barthes, em seu texto 

Aula, chega a conclusão semelhante: “Mas, do ponto de vista da linguagem, que é o 

nosso aqui, essa oposição [entre a linguagem científica e literária] é pertinente; o que ela 

põe frente a frente não é aliás, forçosamente, o real e a fantasia, a objetividade e a 

subjetividade, o Verdadeiro e o Belo, mas somente lugares diferentes de fala.” 

(BARTHES, 2002, p. 20). No momento em que entendo que a palavra, esteja ela no 

contexto do mundo ou no contexto literário, não me dá o ser ou a coisa, mas a ausência 

da coisa, se introduz em meu texto uma problemática em torno do pensamento sobre a 

morte — a morte enquanto acontecimento, passagem, espaço indeterminado. Assim 

como a palavra cachorro suprime o ser cachorro, dando-me a dialogar não sobre o 

cachorro em si, mas sobre o que penso ser o cachorro, na ausência do ser; a palavra 

morte não me dá o pensamento sobre a morte em si, mas sobre o que intento saber o que 

seria a morte sem nunca poder chegar definitivamente ao que seria a morte.  

Como reflete Blanchot, em Le pas au-delà, toda forma de pensamento sobre a 

morte é irrelevante quando entendemos que a morte é, antes de tudo, palavra, logo, 

ausência: “O pensamento da morte não nos ajuda a pensar a morte, não nos dá a morte 

como alguma coisa a pensar.”282. A aproximação do espaço da morte — espaço do 

interdito, do não-entrevisto e do impossível — gerou grandes e belas reflexões durante 

o desenvolvimento da linhagem humana ao longo dos séculos. Todavia, se já existia a 

impossibilidade da compreensão da especificidade da morte e, por conseguinte, das 

especificidades do morrer, uma vez que nós sempre partíamos de inferências do que 

seria a morte; nesse momento, se instala uma nova problemática que nos afasta 

                                                           
282 “La pensée de la mort ne nous aide pas à penser la mort, ne nous donne pas la mort comme quelque 
chose à penser.” (BLANCHOT, 1973, p. 07) 
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completamente da morte: a palavra morte. A morte é palavra, por conseguinte, ela não 

nos aproxima do seu pretenso referente; ao contrário, a palavra, sendo ausência, nos 

distancia do que seria a morte. Sendo palavra, todo o pensamento sobre a morte, como 

sugere Blanchot, é pensamento sobre a ausência da morte, sobre o que não seria a 

morte. Nenhum pensamento daria conta do pensar a morte, pois todo pensamento parte 

da linguagem e a linguagem é edificada por palavras: “A palavra me dá o ser, mas ele 

me chegará privado de ser. Ela é a ausência desse ser, seu nada, o que resta dele quando 

perdeu o ser, isto é, o único fato que ele não é.” (BLANCHOT, 1997, p. 311). 

A ausência da morte. Caminhamos para algo que nos é completamente 

desconhecido, algo que foge de nossas conjecturas, que se mantém como o 

completamente afastado. Tudo o que se tem de uma possível compreensão da morte são 

conjecturas que não atingem a essência do poder morrer e do morrer em si. As 

confissões dos moribundos não nos auxiliam na incursão do pensamento do morrer, pois 

o que eles dizem ainda não é a morte, mas uma sensação do morrer. A morte não é o 

que vem antes da morte, mas o que acontece depois da morte. Ela não é estágio, nem 

passagem, mas espaço, terreno, lugar. De toda forma, algo espacialmente desconhecido. 

O desconhecido que se apresenta como palavra na morte transforma o pensamento da 

morte em impotência, em experimentação do nada experimentar e do nada conjecturar. 

Não nos é dado pensar a morte. Além da interdição do próprio desconhecido que é o 

lugar do morrer, o pensamento da morte surge através da palavra; e sendo palavra, o 

pensamento da morte chega através do desastre: “O desastre nos tirando o refúgio que é 

o pensamento da morte, nos dissuadindo do catastrófico ou do trágico, nos 

desinteressando de todo querer, bem como de todo movimento interior”283.  

O desastre é a (im)possibilidade de todo ato de linguagem. Em L’écriture du 

désastre, Blanchot confirma a potencialidade do desastre na linguagem, entendendo o 

desastre como a fissura que existe no discurso do homem. O desastre é a possibilidade 

da linguagem comungar com a sua impossibilidade essencial. Dois movimentos 

divergentes que se unem para que desse amálgama complexo possa surgir a linguagem, 

seja ela a do mundo ou a literária. O desastre é a ranhura de toda a estrutura dialogal, é a 

própria ruína da palavra, é o nada que se instala no instante em que se une um ser/coisa 

                                                           
283 “Le désastre nous ôtant ce refuge qu’est la pensée de la mort, nous dissuadant du catastrophique ou du 
tragique, nous désintéressant de tout vouloir comme de tout mouvement intérieur” (BLANCHOT, 1980, 
p. 10)  
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a uma palavra. É na essência desse nada produtivo que se produz e se reproduz o 

desastre. No texto literário, o desastre é a potencialidade da palavra tudo dizer, de se 

expressar livremente, sem uma intenção premeditada, como também é a potencialidade 

da palavra nada dizer, de se manter oculta, de se manter segredo, potencialidade do nada 

dizer, do nada afirmar, de se manter em silêncio: “É preciso repetir: o desastre de-

escreve”284. O desastre se confirma como o movimento elaborador do discurso literário. 

Na mesma circunstância em que ele é o agregador das relações as mais díspares 

possíveis, ele desagrega, desfaz qualquer relação, separa, afasta, suprime. O desastre 

possibilita a escrita e, ao mesmo tempo, impossibilita essa mesma escrita, ele “de-

escreve”.  

Enquanto movimento (in)acabado, movimento estabelecido no interior da 

palavra, o desastre é um movimento ainda por vir. Ele está no instante em que está por 

vir. Não há desastre completo, mas desastre (in)acabado, movimento da completude 

inacabada, tornando-se movimento em instância. Do mesmo modo que ele se encontra 

na linguagem, possibilitando a linguagem, ele se distancia da linguagem, aproximando-

se do exterior dessa linguagem. O desastre confirma a sua presença no momento em que 

a sua ausência se confirma: “Nós estamos à beira do desastre sem que possamos o situar 

no futuro: ele é, antes, sempre já passado, e, no entanto, nós estamos à beira ou sob a 

ameaça”285. Caso o desastre estivesse completamente entre nós, a possibilidade da 

comunicação se perderia completamente. É por estar não estando que o desastre se 

confirma como o exterior sempre presente, como o afastado sempre em vias de se 

apresentar. A linguagem dá mostras desse movimento em ondas, no ir e vir complexo 

que nos atinge, sempre quando estamos fora de nós, fora do ser em estado de 

experiência irrefutável, em experiência de saber. O desastre é entrevisto somente por 

aquele que está fora do Eu, entendendo o Eu como o ser absorvido pelo saber e, por 

conseguinte, pela rotina que mantém esse saber e que turva a experiência do desastre, 

mesmo o desastre sendo a base de todo movimento discursivo. 

O desastre “ameaça em mim o que está fora de mim, um outro que não eu que 

me torno passivamente outro”286. O desastre não atinge o Eu, que corresponde à 

                                                           
284  “Il faut répéter: le désastre dé-crit.” (BLANCHOT, 1980, p. 17).  
285

  “Nous sommes au bord du désastre sans que nous puissions le situer dans l’avenir: il est plutôt 
toujours déjà passé, et pourtant nous sommes au bord ou sous la menace” (BLANCHOT, 1980, p. 07) 
286 “menace en moi ce qui est hors de moi, un autre que moi qui deviens passivement autre.” 
(BLANCHOT, 1980, p. 07) 
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estrutura organizacional e objetiva do homem, o Eu enquanto estrutura inalienável do 

saber, o Eu supremo da verdade. O desastre está antes do lado do “hors de moi”, 

sentença que será exaustivamente trabalhada por Blanchot na interpretação do desastre. 

O “hors de moi” é estar fora do comprometimento com a realidade objetiva do mundo, é 

optar por se entrelaçar na indefinição do ser, na proposta original da linguagem humana 

que não traz o ser, mas a ausência do ser. É no se ausentar de si, optando por não se 

tornar agregado a um nome — nomeação que não é o ser, mas o nada do ser — que o 

desastre pode atingir essencialmente o não ser, que é o ser “hors de moi”. E mesmo 

“hors de moi”, o desastre não o atinge, mas já se configura como participante do 

movimento “hors de moi”, uma vez que a possibilidade de se desagregar do nome que 

estratifica o Eu está associada à possibilidade da palavra nada nomear. Ou seja, a 

palavra sem o status de norma é desde já desastre. O desastre já está, embora ele esteja 

ainda em por vir. A complexidade do desastre na linguagem e no “hors de moi”, que, 

também, é uma estrutura de linguagem, complementa a ausência de todas as formas que 

se origina do próprio desastre. É como se o desastre perpetuasse, de uma maneira mais 

abrangente ou não, a ausência inerente ao Eu que se intitula Eu e a outrem que nega esse 

Eu. 

Na literatura, o “hors de moi” se relaciona ao escritor que entra no espaço 

literário, sabendo imediatamente da sua obrigatória despersonalização de ser social em 

favor de ser literário. O escritor passa então a ser um elemento ficcional tanto quanto a 

palavra que origina esse espaço, precisando estar “hors de moi” para interagir com a 

escrita literária. O afundamento do escritor é semelhante ao que ocorre ao leitor que 

deseja interagir com o discurso literário, pois é preciso estar “hors de moi”, sem o Eu 

carregado de concepções estagnadas, para que exista a possibilidade de contato entre o 

mundo literário e o ser que o vislumbra. Nessas duas concepções, o “hors de moi” se 

apresenta em sua essencialidade, em sua posição de contraste com o Eu estagnado, o Eu 

absorvido em uma significância racionalizada e institucionalizada. No campo do 

literário, o desastre surge ainda como iminência, como instância do que poderá vir e que 

ainda não veio, mesmo quando o desastre já se encontra na linguagem: “Pensar, seria 

nomear (chamar) o desastre como segunda intenção.”287. Pensar é o mesmo que falar, 

uma vez que utilizamos as palavras para formar a sentença que originará o pensamento. 

                                                           
287  “Penser, ce serait nommer (appeler) le désastre comme arrière-pensée.” (BLANCHOT, 1980, p. 12) 
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Pensar o desastre é pensá-lo como movimento discursivo anterior à linguagem, anterior 

à fala, e, consequentemente, como constructo essencial de toda linguagem. 

O desastre está, ele é, embora ele ainda esteja por vir. Ele está na linguagem, 

ele é a linguagem. Entretanto, ele está na linguagem como instância, como a 

impossibilidade da palavra realmente representar o ser. O desastre é a ruína inerente a 

toda forma discursiva. Eis o desastre na fala de Blanchot: “O desastre é o que não se 

pode acolher, salvo como a iminência que gratifica, a espera do não-poder.”288. O 

pensamento do desastre está acordado com o pensamento do “hors de moi” porque 

somente se pode chegar a pensar o desastre no campo do não-poder, do não-saber, da 

não-verdade, ou seja, fora de todo movimento que instaura o Eu no convívio social. A 

partir dessa prerrogativa, o desastre se aproxima do que seria literatura para Blanchot: 

um movimento de linguagem fora do padrão da normatividade do saber, fora da 

necessidade de se instaurar uma verdade. O desastre se desloca entre o ser e o não ser, 

entre o ser e as coisas, em tudo que se pode nomear a partir da linguagem, pois o 

desastre é a própria linguagem: “O desastre é o dom, ele dá o desastre: é como se ele 

passasse além do ser e do não-ser. Ele não é advento (o próprio do que chega) — isso 

não chega, de modo que eu nem mesmo chego a esse pensamento, salvo sem saber, sem 

a apropriação de um saber.”289  

No movimento do desastre, não há começo ou fim, mas o acontecimento, o 

desenvolvimento de uma ruína permanente no corpo estrutural da linguagem. É por isso 

que o desastre nos retira do abrigo da morte, pois a morte, sendo palavra, deixa o espaço 

cômodo de referencial para se tornar ausência, distanciamento daquilo que não é e 

daquilo que seria. O desastre se afirma, nesse ponto, como o infinitamente separado, 

semelhante, a morte: “O desastre é separado, o que existe de mais separado.”290. Chega-

se ao desastre através do afastamento, do deslocamento. E somente se chega ao 

pensamento do desastre e ao pensamento da morte sem o saber, sem o mensurar, sem o 

prever e sem o poder/vontade. O desastre é o “hors de moi”: “O tempo sem presente, o 

eu sem eu, nada do qual se possa dizer que a experiência — uma forma de 

                                                           
288 “Le désastre, c’est ce qu’on ne peut pas accueillir, sauf comme l’imminence qui gratifie, l’attente du 
non-pouvoir.” (BLANCHOT, 1980, p. 24) 
289 “Le désastre est le don, il donne le désastre: c’est comme s’il passait outre à l’être et au non-être. Il 
n’est pas avènement (le propre de ce qui arrive) — cela n’arrive pas, de sorte que je n’en arrive même pas 
à cette pensée, sauf sans savoir, sans l’appropriation d’un savoir. ” (BLANCHOT, 1980, p. 13) 
290  “Le désastre est séparé, ce qu’il y a de plus séparé.” (BLANCHOT, 1980, p. 07) 
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conhecimento — o revelaria ou o dissimularia.”291. Em minhas reflexões, trabalho com 

ausências, com supressões, com ideias forjadas a partir do vazio das formas de 

linguagem. O que se fala é o nada e a partir do nada tornado presença, mas, ainda sim, o 

nada. E como a linguagem pactua com a ausência por estar em contínuo desastre, a 

morte se transforma numa potencialidade vã: “O desastre [...] torna talvez a morte 

vã”292. A vanidade da morte está associada à impossibilidade da palavra, já em estado 

de ruína, representar o referente a ela predestinado. E se por instantes a representação é 

imediata, deve-se ao fato da rotina perpetuar essa harmonia na linguagem que, na 

verdade, não existe. Comungando com o pensamento do desastre blanchotiano e com o 

radicalismo que isso possa vir a aparentar, a palavra nada representa de fato, apenas 

representa uma larga ausência entre o ser/coisa e a palavra.  

No entanto, a concepção da morte, mesmo sendo a ausência da própria morte, é 

definitiva para se pensar o homem e a sua linguagem. O que se faz, a partir de então, é 

interagir com a ausência da palavra e com a ausência do que seria a morte em si. É no 

vazio das formas que o homem, sem perceber, traça o seu caminho em direção ao 

inelutável espaço da morte ausente. Blanchot, em L’écriture du désastre, lança uma 

frase fundamental para o pensamento da morte: “A morte impossível necessária”293. 

Essa sentença sem nenhuma intrusão de conjunções se apresenta como o passo 

fundamental para se entender o pensamento da morte que estou desenvolvendo ao longo 

de meu texto. No instante em que a morte é impossível ao pensamento humano, visto 

que, como afirmou Blanchot, o pensamento da morte não nos ajuda a pensar a morte por 

ser a morte palavra e, sendo palavra, desprovida de referentes; a morte é necessária para 

que possa existir a linguagem, para que possa existir o desenvolvimento do homem na 

densidade do mundo e para que possa existir o pensamento que confirma a inexistência 

de se pensar a morte. Na dupla volatilidade da palavra, a morte se configura como a 

“linguagem ausência” ou o “vazio pleno”, para tomar de empréstimo a estrutura 

sintática e semântica de Blanchot. Em relação à construção sintática blanchotiana 

acima, Derrida, em Demeure – Maurice Blanchot, comenta:  

Não mais a morte impossível mas necessária, nem a morte impossível 
e necessária, não, o impossível e o necessário não são nem unidos por 
um “e” nem separados por um “mas”. A morte é de um só traço o 

                                                           
291 “Le temps sans présent, le moi sans moi, rien dont on puisse dire que l’expérience — une forme de 
connaissance — le révélerait ou le dissimulerait.” (BLANCHOT, 1980, p. 30) 
292 “Le désastre [...] rend peut-être la mort vaine” (BLANCHOT, 1980, p. 09) 
293

 “La mort impossible nécessaire” (BLANCHOT, 1980, p. 110) 
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“impossível necessário”, a impossibilidade como a necessidade se 
atribuindo e se co-implicando uma na outra, ao mesmo tempo sujeito e 
atributo uma da outra em permanência. 

 (DERRIDA, 1998, p. 56-7)  
 

 A impossibilidade necessária da morte passa pelo desastre, pela ruína da palavra, 

pela complexidade da linguagem permanentemente ausente. Do mesmo modo que o 

desastre não acolhe, mas se distancia e afasta qualquer modo de aproximação, o 

pensamento não pode acolher a complexidade da morte, uma vez que, no pensar a 

morte, pensa-se a nulidade que é a instância da morte. O que é a morte? O que a palavra 

morte tem de afinidade com a instância eternamente desconhecida da outra esfera do 

viver? O que temos ao morrer? Onde é o território da morte? A morte enquanto 

substantivo comum ou próprio? A aparente superficialidade dessas questões apresenta o 

caráter irresolúvel dessas questões. A segurança que compartilhamos ao unir um ser ou 

um objeto a uma palavra é a existência do ser ou do objeto; é a certeza de que ele existe 

e de que pode ser mensurado, tocado e experimentado. Em contrapartida, com a morte, 

não temos certeza de nada, não podemos inferir nada a respeito desse espaço de total 

escuridão (ou de total claridade?), de total ausência de demarcações. Não é seguro falar 

da morte, pois a morte, de fato, não existe. O que acreditamos ser a morte não é a morte, 

mas a ausência da morte, a duplicação do nada a pensar, do nada a acreditar.  

Nessa perspectiva, no mesmo instante em que nos deparamos com a ausência da 

morte, transformamos essa ausência numa estrutura melíflua capaz de se transformar em 

uma estrutura pensável. Capitaneamos a morte, damos a ela corpo, cor, local, 

especificidades e características. Assim, para nos sentirmos seguros, imputamos à 

ausência uma estrutura elaborada, executável e passível a ser pensada. É a partir dessa 

estrutura tão frágil que o homem constrói a sua segurança, a sua harmonia, a sua 

estúpida noção de verdade, organicidade e saber: “Se a morte é o real, e se o real é o 

impossível, aproximamo-nos do pensamento da impossibilidade da morte.”294. O 

pensamento da morte subsidiado pelo pensamento do desastre ratifica não apenas a 

ausência da palavra, como também a ausência do referente. A morte é a ausência que se 

torna alicerce da vida humana. Nós ainda caminhamos para a morte, mas, agora, para a 

morte sem interior e sem exterior. A morte enquanto impossibilidade mensurável, 

                                                           
294 “Si la mort est le réel, et si le réel est l’impossible, on s’approche de la pensée de l’impossibilité de la 
mort.” (BLANCHOT, 1980, p. 186) 
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enquanto local inacessível para a linguagem. No livro L’écriture du désastre, há uma 

interpretação da morte bastante válida para essa minha longa exegese em ruína:  

“(o morrer, silenciosa intensidade; o que não se deixa acolher; o que 
se inscreve sem palavra, o corpo no passado, corpo de ninguém, o 
corpo do intervalo: suspense do ser, síncope como corte do tempo e 
que nós somente podemos evocar como a história selvagem, 
inenarrável, não tendo sentido presente)”295 
 

A morte, no texto literário, compartilha da nulidade e do silêncio provindos do 

discurso ficcional. É a partir do texto literário que o possível espaço da morte pode ser 

pensado, pois a literatura não se exaspera em compactuar com a vontade de verdade dos 

homens do mundo, ela comunga com a passividade discursiva, com o afastamento de 

qualquer elemento que traga a estagnação de sua estrutura. O pensamento da morte sem 

a vontade de poder, sem a intenção de extrair desse pensamento uma forma de poder 

plausível e científico, se aproxima da possibilidade de se refletir sobre a morte. 

Do ponto de vista lançado sobre a morte, estudo duas narrativas essenciais de 

Maurice Blanchot: L’instant de ma mort e Pena de morte, que estão dispostas, aqui, 

respectivamente em dois subcapítulos: “A morte do outro no desastre da palavra” e “A 

morte, a narrativa e o desvio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
295 “(le mourir, silencieuse intensité; ce qui ne se laisse pas accueillir; ce qui s’inscrit sans parole, le corps 
au passé, corps de personne, le corps de l’intervalle: suspens de l’être, syncope comme coupure du temps 
et que nous ne pouvons évoquer que comme l’histoire sauvage, inénarrable, n’ayant pas de sens présent)” 
(BLANCHOT, 1980, p. 49)  
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3.2. A morte do outro no desastre da palavra 

 

L’autre est toujours autrui, et autrui est 
toujours son autre, libéré de toute 
propriété, de tout sens propre, ainsi au-
delà de toute marque de vérité et de tout 
signe de lumière. 

(BLANCHOT, 1980, p. 70) 

 
A narrativa L’instant de ma mort296, de Blanchot, na perspectiva em que estou 

desenvolvendo, se aproxima do pensamento da morte. Essa curta e, ao mesmo tempo, 

densa narrativa blanchotiana dialoga com as reflexões apresentadas ao longo de meu 

texto sobre a morte. Em L’instant de ma mort, narra-se, em terceira pessoa, o momento 

de quase-morte de um homem jovem em um determinado momento de guerra, um 

homem impedido de morrer pela morte mesmo, como nos lembra o narrador. Em minha 

análise, não recorrerei a fazer um contraponto entre a experiência do personagem e a 

experiência de guerra de Maurice Blanchot. A narrativa é para mim, desde já, elemento 

ficcional e, consequentemente, elemento do logro e da mentira. Analisarei o passo 

inicial do jovem até a sua derradeira exclamação sobre a sua experiência do estar morto 

e vivo, porém, não tão morto quanto vivo, mas morto vivo. 

O texto de L’instant de ma mort se inicia a partir do ato de recordação do 

narrador que nos relatará a experiência de quase-morte de um homem ainda jovem: “Eu 

me lembro de um homem jovem — um homem ainda jovem — impedido de morrer 

pela morte mesmo — e talvez o erro da injustiça.”297. Nesse primeiro parágrafo, se 

apresentam os suportes da narrativa que serão desenvolvidos ao longo do rememorar do 

narrador. São marcas que produzirão o movimento instável do relato, dando àquele que 

narra o titubeio, a dúvida e a indagação dos fatos relembrados. No titubeio, o desastre se 

apresenta como o modulador da narrativa, a modulação que não se mantém numa 

estabilidade das formas, mas numa fragmentação corrosiva da arquitetura do discurso 

                                                           
296 A edição de L’instant de ma mort que trabalho em meu texto é uma edição bilíngue francês/português. 
Todavia, a minha leitura e as citações que serão apresentadas ao longo de meu texto se referem ao 
original em francês presente nessa edição. 
297 “Je me souviens d’un jeune homme — un homme encore jeune — empêché de mourir par la mort 
même — et peut-être l’erreur de l’injustice.” (BLANCHOT, 2003, p. 08) 
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que parece sustentar essa fala hesitante: “O fragmentário, mais que a instabilidade (a 

não-fixação), promete a confusão, a desorganização.”298 

 No parágrafo inicial, temos um “Eu” explícito, que seria o narrador, o eu-

narrador, aquele que aparentemente domina o discurso que está sendo apresentado na 

narrativa e que se contrapõe ao “homem jovem”, o ser de quem se fala, o terceiro, o 

outro, em minha compreensão, o objeto do rememorado. No relatar a quase-morte do 

outro, há sérias implicações que problematizam a estrutura dessa narrativa. O outro não 

é apenas o terceiro, aquele de quem se fala, o atingível, o tocável. O outro, como 

salienta Blanchot, em “Conhecimento do Desconhecido”, do livro A conversa infinita I 

– a palavra plural, é o completamente desconhecido, é aquele de quem não ouso me 

aproximar, senão me afastando dele, é o espaço do intangível. O outro está ao meu lado, 

mas o espaço em que ele está me é interdito, não posso falar do outro sem ter a 

consciência de que estarei falando do outro enquanto ausência, enquanto estrutura 

desconhecida. A realidade do outro não me é deslindável, pois o outro, para si mesmo, é 

o completamente desconhecido. Diz-nos Blanchot sobre a realidade do outro: 

Outrem é o irredutivelmente Outro; o outro é o que me ultrapassa 
absolutamente. A relação com o outro que é outrem é uma relação 
transcendente, o que quer dizer que existe uma distância infinita e, em 
certo sentido intransponível, entre eu e o outro, o qual pertence à outra 
margem. 

(BLANCHOT, 2001, p. 99) 
 

 Na relação transcendente entre o eu e o outro não existe traços da metafísica 

religiosa, em que o Ser maior, o Ele inatingível, seria o eternamente estranho para o 

homem. O caráter transcendente do qual fala Blanchot se refere à transcendência entre 

os homens, à relação de ultrapassagem, de intangibilidade, pois, como diz o escritor, 

não há nada mais estranho para o homem do que o próprio homem. Há na construção 

dos laços entre os homens, uma predisposição em não pensar o outro como o outro, 

novamente, a rotina do uso constante da linguagem origina uma súbita harmonia entre 

nós e o outro, aquele que aparentemente ocupa o mesmo lugar que nós. O território do 

outro não é o mesmo que o nosso, são territórios diferentes num mesmo espaço de 

convívio; assim, para manter o nosso território, é preciso demarcá-lo com o sentimento 

voraz de matar aquele que ultrapassar os nossos limites. O espaço do outro não pode ser 

                                                           
298 “Le fragmentaire, plus que l’instabilité (la non-fixation), promet le désarroi, le désarrangement.” 
(BLANCHOT, 1980, p. 17) 
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transposto sem que ocorra a possibilidade da perda da autonomia da morte, como 

exemplifica muito bem Blanchot com o episódio bíblico de Caim e Abel: 

Desde que a presença do outro em outrem não é acolhida pelo eu 
como o movimento pelo qual o infinito vem a mim, desde que esta 
presença se encerra em outrem como propriedade de outrem, 
estabelecido no mundo, desde que ela cessa de propiciar a palavra, a 
terra deixa de ser vasta o suficiente para poder conter ao mesmo 
tempo outrem e eu, e é preciso que um dos dois rejeite o outro – 
absolutamente.  

(BLANCHOT, 2001, p. 112) 
 

 Na vinculação ausente que mantemos com o outro, relatar um acontecimento a 

ele associado, desfiando os seus sentimentos e sensações as mais íntimas, somente pode 

ser narrado a partir da ausência e da insegurança daquele que narra, como constato na 

fala do narrador a marca do primeiro de muitos talvez. A palavra talvez colocará a 

narrativa numa insinuação recorrente da impossibilidade do “Eu”, do “Eu me lembro”, 

de recordar e de narrar o acontecido a outrem, tendo o talvez a marca do titubeio do 

narrador e da ficcionalização do seu já ficcional relato, como confirma Derrida, em 

Demeure – Maurice Blanchot, livro inteiramente dedicado à analise da narrativa 

L’instant de ma mort: “Sobre o talvez primeiro cuja modalidade vai ficcionalizar e 

fragilizar tudo o que segue, toda a narrativa e toda a interpretação que ele põe em 

prática.” (DERRIDA, 1998, p. 67). Na impossibilidade de narrar com segurança o que 

intenta, o narrador reafirma o desastre como movimento que “dé-crit”, movimento que 

tanto possibilita o desenvolvimento de sua escrita quanto impossibilita o seu 

desenvolvimento, como se, à medida que o texto é composto pelo narrador, o desastre 

intrinsecamente associado ao movimento narrativo colocasse em questionamento o 

próprio relato que está sendo conduzido pelo narrador. O desastre possibilita, 

arruinando, o discurso de L’instant de ma mort. Na formulação do “Eu” e do “homem 

jovem” existe um deslocamento entre essas duas margens que faz da narrativa uma 

potencialidade ambígua, em que nada pode ser dado como elemento de verdade, mas de 

possível e aproximativo logro.  

 No mesmo parágrafo em que analiso a relação infinita do eu e do outro, há uma 

complementaridade a essa relação, a palavra lembro, que tanto nos remete ao presente 

da enunciação do “Eu” quanto ao tempo passado do “homem jovem”, reforçada pela 

palavra ainda, que ratifica a juventude do homem em comparação a uma possível 

maioridade do narrador. Pelo fato de estar resgatando o passado para relatar o 
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acontecido ao outro, pondo, desse modo, uma distância relevante entre o eu e o outro, o 

narrador pontua a não-similaridade espacial que existe entre ele e o personagem. A 

relação que se produz a partir da ausência coloca essas duas instâncias em patamares 

diferenciados, em temporalidades divergentes — não se pode ocupar o mesmo espaço e 

o mesmo tempo. O eu e o outro encarnam uma temporalidade própria que, 

consequentemente, afirma a distância entre eles. E mesmo que haja uma possibilidade 

de presente, o presente do eu reforça a diferença do presente do outro. Nessa instância 

temporal diferenciada, o narrador e o outro assumem a distância já imposta por essa 

relação de ausências: “Outrem não está no mesmo plano que eu. [...] se eu lhe falo, eu o 

invoco, e lhe falo como àquele que não posso atingir nem reduzir a meu bel-prazer, se 

ele me fala, ele me fala através da infinita distância que o separa de mim, e sua palavra 

me anuncia precisamente este infinito” (BLANCHOT, 2001, p. 104-5). 

 O infinito que se apresenta na relação do eu e do outro, reforçado pela 

incompatibilidade temporal, se origina da ausência que é a própria linguagem que 

nomeia o eu de eu e o outro de outro. É a linguagem em toda a sua constituição em 

desastre — desastre se afirmando a cada momento em que o narrador titubeia, abrindo 

mão da certeza do seu relato para cobri-lo com os talvez — que desarranja a suposta 

veracidade do que é relatado. A linguagem ramifica o ranço da ausência naquilo que 

nomeia; se há linguagem, há distância, afastamento, sobreposição de vazios, relações 

em ruína. O outro, sendo o estrangeiro, se afirma como a ausência no momento em que 

ser o outro é ter como constituição que o nomeia a ausência da palavra, é a perda 

simultânea da referência e da própria palavra que o nomeia. O infinito da linguagem 

afirma o infinito da relação do eu e do outro, bem como o infinito que nomeia o outro: 

“a linguagem é a própria relação transcendente, revelando que o espaço da comunicação 

é essencialmente não-simétrico, que existe uma espécie de curvatura desse espaço que 

impede a reciprocidade e produz uma diferença absoluta de níveis entre os termos que 

devem comunicar” (BLANCHOT, 2001, p. 104). Essa curvatura que impossibilita o 

caráter imediatista da linguagem é o desastre. O desastre se aproxima, cada vez mais, da 

fala hesitante do narrador de L’instant de ma mort. 

 No parágrafo que estou analisando, temos por duas vezes a presença da morte, 

como verbo, morrer, e como substantivo, morte. A presença da morte trará a 

perspectiva do morrer como o modo pelo qual a narrativa se elaborará; será na 

perspectiva da morte, na junção do estar a morrer sem morrer e da morte como 
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instância, que se desenvolverá a narrativa. Assim, toda a concepção do ato narrativo 

girará em torno da perspectiva da morte, incluindo a noção de injustiça que aparece 

nesse primeiro parágrafo. Após a sucinta e complexa introdução do tema da morte em 

modo de parágrafo, o narrador nos instala no espaço propriamente dito da encenação de 

sua narrativa, o espaço da guerra: “Os Aliados tinham conseguido se instalar sobre o 

solo francês. Os alemães, já vencidos, lutavam em vão com uma inútil ferocidade.”299. 

A presença dos alemães nazistas na narrativa é essencial para o que se seguirá, 

principalmente, no que se refere ao jovem. Sem a prévia consciência, os alemães 

possibilitarão a imersão complexa do personagem no espaço da morte. Nesse parágrafo, 

entrevemos não apenas quem introduzirá o personagem na passividade do “hors de 

moi”, mas também aquele que, de alguma maneira, o salvará do momento de quase-

morte.  

Notemos que em cada parágrafo existe uma escassez de palavras, os parágrafos 

são diminutos, as palavras poucas, quase ausentes. O ritmo é quase silencioso. As 

poucas palavras que ajudam a erguer esse discurso se mantêm quase em estado de 

dispersão. O uso das palavras parece partir de uma intenção mensurada, como se cada 

palavra guardasse em seu interior uma significância impossível de se perceber ao 

primeiro olhar. As palavras estão isentas de afirmação, e, no mesmo instante, atuam 

como se cada palavra já dissesse o que ocorrerá posteriormente. As palavras se 

posicionam como a entoar um discurso já passado, já ocorrido, como se cada passagem 

fosse uma reiteração do que já ocorreu, não por menos o discurso do narrador se 

mantém no passado e esse passado será experimentado pelo jovem através da 

passividade, do “hors de moi”. O uso das palavras na narrativa L’instant de ma mort nos 

faz acreditar que, para poder falar da morte do outro e nas implicações que a morte e o 

outro trazem, é preciso o arranjo das poucas palavras, o quase nada dizer, o sussurro 

necessário para se poder falar do que já ocorreu e que não pode mais ocorrer, salvo em 

recordação. Todavia, a lembrança se origina do esquecimento e o esquecimento tem 

como estrutura central o desastre.   

No terceiro parágrafo, o narrador diz: “Numa grande casa (o Castelo, dizia-se), 

bateram à porta muito timidamente. Eu sei que o jovem veio abrir aos hóspedes que sem 

                                                           
299 “Les Alliés avaient réussi à prendre pied sur le sol français. Les Allemands, déjà vaincus, luttaient en 
vain avec une inutile férocité.” (BLANCHOT, 2003, p. 08) 
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dúvida pediam socorro.”300. A representatividade do Castelo é bastante forte na 

literatura francesa e européia, significando, muitas vezes, organização, poder, verdade 

soberana e domínio sobre a morte de outrem, de terceiros que não sabem defender e 

dispor de sua morte. O Castelo será um dos possíveis motivos pelo qual o personagem 

será libertado. Em relação à representatividade do Castelo, Derrida, em Demeure – 

Maurice Blanchot, comenta: “O nome ‘o Castelo’, o fato de se tratar de uma morada 

burguesa de certo modo enobrecida e a esse título respeitada na Europa inteira, mesmo 

na Europa pós-revolucionária, eis algo que vai encarnar um papel determinante nessa 

história” (DERRIDA, 1998, p. 72). O caráter determinante do Castelo, o qual comenta 

Derrida, se refere ao lugar derredor de sua instalação, onde pontos importantes da 

narrativa ocorrem; será através dessa potencial representatividade que o castelão será 

dado à morte e dela será salvo. Na leitura desse parágrafo, observo o retorno do titubeio 

do narrador, o retorno do talvez, agora, modalizado em dizia-se. O dizia-se na 

construção do texto do narrador nos remete imediatamente ao talvez do primeiro 

parágrafo, reforçando a dúvida do relator. Ele mostra claramente a incerteza do que é 

dito, do que é falado, do que é apresentado. A relação que ele mantém com o 

eternamente afastado faz de sua fala uma fala distanciada dos fatos que provavelmente 

ocorreram ao jovem, como, por exemplo, a sua experiência de quase-morte.  

No passo hesitante da fala do narrador, o Castelo pode ser visto e associado a 

uma outra narrativa: O Castelo, de Kafka. A influência de Kafka na obra crítica e 

ficcional de Blanchot é incontestável — note-se pelo texto ficcional blanchotiano 

Aminadab, que é todo construído à luz das narrativas kafkianas. Em L’instant de ma 

mort, a possibilidade da presença do Castelo como recurso intertextual, como referência 

literária, pontua a imbricação desse texto com o espaço literário, com a perspectiva do 

ato ficcional, afastando-se de qualquer relação mais duradoura com as possíveis 

inferências que possam surgir entre essa narrativa blanchotiana e a sua relação com a 

passagem da vida real de seu autor. O Castelo kafkiano, ao ocupar o mesmo espaço do 

Castelo blanchotiano, reforça o movimento da presença-ausência da palavra, 

representada pelo Castelo, em sua estrutura de caminhos impossíveis. Não se pode 

chegar ao Castelo de Kafka do mesmo modo que não podemos adentrar no Castelo-

escrita blanchotiano, pois a palavra, em sua totalidade de ausência, não permite. Apenas 

                                                           
300 “Dans une grande maison (le Château, disait-on), on frappa à la porte plutôt timidement. Je sais que le 
jeune homme vint ouvrir à des hôtes qui sans doute demandaient secours.” (BLANCHOT, 2003, p. 08) 
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nos é permitido entrevê-lo e interpretá-lo enquanto ausência física, ausência estrutural, 

uma vez que as palavras podem ser tocadas, embora nunca possam trazer o que 

representam de fato. 

Ao dizer: “Eu sei que”, o narrador passa de narrador-observador para narrador-

onisciente. No entanto, a onisciência do narrador se choca com a relação de ausência 

que este mantém com o jovem, bem como se choca com o seu discurso titubeante. Na 

verdade, por nos apresentar um discurso tão hesitante em sua estrutura, o narrador busca 

reforçá-lo pelo recurso da crença — a crença de que ele realmente estava no momento 

de quase-execução do castelão, tentando impor a sua leitura através da fé daquele que o 

escuta. Entretanto, saber o que se passa nos limites e nos não-limites do outro é 

impossível, o decorrer do discurso do narrador comprovará esse fato. O outro me é 

estrangeiro: “Acontece que ele é justamente o Estrangeiro. [...] O Estrangeiro vem de 

outro lugar e nunca está onde estamos, não pertence a nosso horizonte e não aparece em 

nenhum horizonte representável” (BLANCHOT, 2001, p. 99). O choque entre aquele 

que narra e o que é narrado mostra toda a complexidade dessa narrativa, que se 

apresenta no momento em que ela se nega, sendo uma narrativa da negação por 

excelência. No momento em que se afirma, a negação se apresenta como a única 

afirmação possível de L’instant de ma mort.  

No “Eu sei que” se manifesta uma leve insinuação de que o outro seja, na 

realidade, o próprio narrador numa outra instância temporal e numa posição “hors de 

moi”. Contudo, mesmo que o relato seja de um eu que narra o outro dele mesmo — seja 

em relação a uma instância já passada, uma vez que o eu do presente da enunciação não 

é mais o eu que sofreu a ação no passado; seja em relação à sensação “hors de moi” que 

sentiu no momento em que experimentou o sentimento do morrer — há uma séria 

divergência entre o narrador e o castelão. Determinadas partes da narrativa dão margem 

de que o narrador e o outro são, realmente, diferentes, pois alguns fatos que 

circundavam o jovem não poderiam ser por ele notados, uma vez que ele se encontrava 

num acontecimento divergente de tudo o que ele antes conhecera. Desse modo, fatos 

peculiares do espaço e dos acontecimentos não poderiam ser relembrados pelo jovem, 

mas por alguém que estava fora daquela circunstância, espreitando de longe, 

distanciadamente, como o narrador. Derrida, em Demeure, acredita na possibilidade do 

narrador e do personagem serem um só em instâncias temporais diferentes: “É a 

diferença ao mesmo tempo nula e intransponível, real e fictícia, atual e virtual, entre 
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aquele que diz ‘eu’ e o ‘eu’ do jovem do qual ele fala e que é ele mesmo, do qual ele 

guarda uma certa memória” (DERRIDA, 1998, p. 84). 

Segundo Derrida, o castelão surgiria como o personagem que poderia ser 

rememorado naquele instante — um instante que será relatado em uma época mais 

tardia pelo homem que foi esse jovem. Em sua leitura, o narrador não poderia ser 

reconduzido à situação narrada, uma vez que ele não é mais o jovem, não podendo 

passar pelo mesmo processo que antes passara, pois o acontecimento do quase-morrer é 

único, somente possível de acontecer uma única vez. Por essa razão, o narrador 

construiria essa persona para que, a partir dela, o evento pudesse ser narrado: “Aquele 

que diz e assina ‘eu’ nesta data aqui, agora, não pode substituir o outro, ele não pode 

mais, pois, se substituir ele mesmo, ou seja, o jovem que ele foi.” (DERRIDA, 1998, p. 

84). Contudo, nesta passagem da narrativa: “Neste ano de 1944, o tenente nazista teve 

pelo Castelo o respeito ou a consideração que as fazendas não suscitavam. No entanto 

revistaram tudo. Pegaram algum dinheiro”301. Como o castelão poderia ter a certeza de 

que a invasão seguida de roubo foi comandada pelo tenente nazista? Como não 

suspeitar de saqueadores aproveitadores, vândalos ou fazendeiros desesperados? 

Somente alguém de fora da situação poderia afirmar com tanta certeza de que os 

verdadeiros saqueadores foram o tenente e os seus soldados. E esse alguém, a meu ver, 

é o narrador.  

No parágrafo em análise, quando o castelão se dirige para abrir a porta de sua 

morada, o narrador se utiliza do recurso do segredo para que o clímax não se perca, uma 

vez que o narrador já sabia que não havia hóspedes, mas soldados nazistas e que o 

perigo era iminente. Esse recurso, também, modalizará a surpresa do personagem, dará 

a ela elementos de maior realidade, de maior apelo em relação ao que ocorrerá ao jovem 

no momento em que abrir a porta para os falsos hóspedes. Como o previsto, o perigo 

iminente surge no quarto parágrafo: “Desta vez, berraram: ‘Todos para fora.’”302. Na 

constituição da sentença de ordem que recebe o personagem, não se constata o sinal 

exclamativo que poria ênfase na voz da suposta autoridade. Todo o texto segue sem a 

pontuação exclamativa que é natural nos relatos de guerra. Há a supressão da 

exclamação, como se o movimento de rememorar do narrador fosse recorrentemente 

                                                           
301 “En cette année 1944, le lieutenant nazi eut pour le Château le respect ou la considération que les 
fermes ne suscitaient pas. Pourtant on fouilla partout. On prit quelque argent” (BLANCHOT, 2003, p. 18) 
302 “Cette fois, hurlement: ‘Tous dehors.’” (BLANCHOT, 2003, p. 08) 
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abafado por sua própria memória hesitante, ficando cada vez mais sem som, sem 

sonoridade e sem a certeza necessárias para a precisão do que se intenta narrar. E, 

assim, as frases não-exclamativas se tornam características do movimento de ruína do 

discurso, do movimento de passividade, que será visto no momento em que o jovem 

entrar no espaço do entre-morrer.  

O tom do perigo iminente será reforçado pelo modo do uso da língua francesa 

disposto pela voz de comando: “Um tenente nazista, num francês vergonhosamente 

normal, fez sair primeiro as pessoas mais velhas, depois duas moças.”303. Notemos que 

a presença da morte parece cada vez mais próxima na figura do tenente e, 

principalmente, no uso da língua francesa disposto por ele. Será o francês em sua 

tonalidade quase nativa, em sua sonoridade quase corriqueira, que dará a sentença de 

morte do castelão. É a sua língua materna, aquela que lhe originou e que lhe auxiliou na 

nomeação do mundo, que agirá como o seu algoz, por isso o “vergonhosamente” 

presente na fala do narrador. Vergonhosamente porque não há traição maior do que a 

traição pela língua, ou, se quisermos, pela linguagem, base de toda a constituição do ser. 

O ser é traído pelo que lhe é mais natural e menos passível de deslealdade. Será a língua 

francesa que imputará a sentença de morte do castelão. Em relação ao 

“vergonhosamente normal”, Derrida diz: “Outra acusação, pois, discretamente mas 

claramente lançada contra uma contaminação implícita, ali onde ela é a mais essencial e 

interior e fatal, a contaminação pela língua, a cumplicidade na língua.” (DERRIDA, 

1998, p. 74). 

Após a ordem de expulsão do Castelo, se iniciará a paixão304 do castelão, o seu 

passo no afundamento no terreno da morte: “‘Fora, fora.’ Desta vez, ele gritava. O 

jovem não procurava no entanto fugir, mas avançava lentamente, de uma maneira quase 

sacerdotal. O tenente o sacudiu, mostrou-lhe os cartuchos, as balas, houvera claramente 

combate, o chão era um chão de guerra.”305. Mais uma vez a ausência do sinal de 

exclamação, “Fora, fora.”, que em outros textos faria falta ou prejudicaria a 

                                                           
303 “Un lieutenant nazi, dans un français honteusement normal, fit sortir d’abord les personnes les plus 
âgées, puis deux jeunes femmes.” (BLANCHOT, 2003, p. 10) 
304

 Tomo de empréstimo a quarta definição de paixão que me é dada por Derrida em Demeure: “‘Paixão’ 
conota ainda o sofrimento, ou seja, também a imputabilidade, a culpabilidade, a responsabilidade, um 
certo Schuldigsein, uma dívida originária do ser-diante-da-lei.” (DERRIDA, 1998, p. 27) 
305 “‘Dehors, dehors.’ Cette fois, il hurlait. Le jeune homme ne cherchait pourtant pas à fuir, mais avançait 
lentement, d’une manière presque sacerdotale. Le lieutenant le secoua, lui montra des douilles, des balles, 
il y avait eu manifestement combat, le sol était un sol guerrier.” (BLANCHOT, 2003, p. 10) 
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compreensão do leitor; entretanto, já compreendemos que L’instant de ma mort é uma 

narrativa da memória, narrativa abafada pela incerteza e, consequentemente, uma 

narrativa da negação, do afirmar negando. Na presença do tenente, o jovem, prevendo 

desde o anúncio de despejo a sua morte, caminha lentamente, num passo “quase 

sacerdotal”. Nesse passo, percebendo antecipadamente o toque da morte em seu corpo, 

o castelão inicia um movimento para fora de si, um movimento da passividade por 

excelência. Ele não procurou fugir, ele aceitou sair de si, tornando-se o outro de si 

mesmo a caminho do espaço da morte sem, no entanto, estar morto. A passividade por 

excelência, como salienta Blanchot, em L’écriture du désastre, somente ocorre quando 

não podemos mais nada atingir, salvo a nossa exclusão de nós mesmos e do mundo pelo 

qual nós somos levados a fazer parte. A estrutura da passividade não se acomoda nem 

na afirmação de nada fazer e nem na negação de fazer nada, o estar passivo é a 

neutralidade da própria passividade, é o movimento (i)móvel, é o estar compactuando 

com uma estrutura que nada te pede e que nada te força a fazer parte, é a simples 

passividade que somente pode ser atingida no “hors de moi”, como ocorre ao castelão 

que se entrega à sua separação total de si, “quase sacerdotal”, entrando no espaço da 

morte. 

No “hors de moi” da passividade, entrevemos o desastre, movimento (i)móvel e 

(im)possível da linguagem que perfaz todo o constructo da passividade que percorre o 

personagem: “o desastre é talvez a passividade, desse modo passado e sempre 

passado.”306. É interessante guardamos a ambiguidade presente nas palavras francesas 

passivité e passé. Nessas duas palavras, existe concomitantemente a dupla formulação 

do pas, ora pas como negação, o não ir, o não se movimentar, o dizer não; ora o pas de 

passo, de ir, de afirmação, de caminho a ser passeado. A passividade não se afirma e 

não se nega, mas se configura como um espaço de encontro com o absolutamente “hors 

de moi”, com a ausência, com o desastre que não atinge o eu, mas o outro, aquele que 

está “hors de moi” na dupla acepção que essa construção possa significar: o outro 

diferente do eu e o outro diferente do eu que origina o outro. 

No avanço lento do castelão a caminho da morte através da passividade, 

poderíamos assegurar que o movimento da paciência comunga com a passividade por 

excelência do personagem. O estar paciente, comenta Blanchot, é o passo primeiro para 

entrar no terreno da morte, no terreno da ausência da morte que é a própria morte, bem 

                                                           
306

 “le désastre est peut-être la passivité, en cela passé et toujours passé.” (BLANCHOT, 1980, p. 09) 
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como é o passo do outro distanciado do seu eu: “A paciência não se recomenda nem se 

ordena: é a passividade do morrer pelo qual um eu que não é mais eu responde pelo 

ilimitado do desastre, isso de que nenhum presente se lembra.”307. A passividade é o 

passo, o movimento, para o espaço da morte. No espaço da morte, somente entra aquele 

que está “hors de moi”, fora da territorialidade convencional que conhecemos. A própria 

morte pela qual se fazem funerais comprova isso, pois o morto, aquele resto que 

permanece seja em caixões ou em cinzas, não entra no espaço da morte, mas sim o 

outro, o desconhecido que nos habita. Assim, o espaço da morte comunga com o espaço 

do outro, entendendo essas duas instâncias como o desconhecido e como palavras-

ausentes, palavras sem referente: “quando o eu cai na prescrição da palavra ou da morte 

é que ele está em presença de outrem.” (BLANCHOT, 2001, p. 111). Entendendo a 

presença como o passo do outro distanciado do eu.  

Na expulsão do jovem castelão, é muito significativa a sua saída da morada, 

espaço que guarda, espaço que institucionalmente fornece as garantias de sua 

sobrevivência no mundo. Uma morada regida pelas leis do comumente conhecido 

Estado, aqui, as regras, as instituições e os deveres. Todavia, quando se é expulso dessa 

garantia, do que lhe conforta socialmente, ocorre uma profunda despersonalização do 

ser, pois ele deixa a situação de um ser assegurado para assumir a situação de um não-

ser não-assegurado pertencente à esfera do não-identificável, uma vez que perdeu a 

instituição que lhe conservava nome e modo social. Ao ser expulso de sua morada, o 

jovem castelão dá início ao movimento de despersonalização do “hors de moi”. Ele 

deixa de ser o eu identificável para ser o outro desconhecido, o estrangeiro de si mesmo. 

Logo, a expulsão do Castelo figura como o movimento primeiro da passividade do 

castelão.  

É importante ressaltar que há uma segunda complexidade no movimento de 

passividade do personagem. Como comentado anteriormente, o outro é o totalmente 

distante, aquele que não se pode tocar ou entender completamente. O outro nos é 

estranho, nos compromete numa relação de ausência, de distância, de infinito. Contudo, 

se o outro se aproxima de nós, se nós nos sentimos próximos do outro, o outro se torna 

o eu e o eu de nós se torna o outro, ou seja, com a proximidade do outro nós nos 

                                                           
307 “La patience ne se recommande ni ne s’ordonne: c’est la passivité du mourir par laquelle un moi qui 
n’est plus moi répond de l’illimité du désastre, cela dont nul présent ne se souvient.” (BLANCHOT, 
1980, p. 29)  
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tornamos deliberadamente o outro de nós mesmos. Desse modo, a existência do tenente, 

na proximidade da relação com o personagem, faz com que o castelão se sobrecarregue 

de uma existência da qual ele não conhece, a sobrecarga de ser o outro. E, para ser o 

outro para o outro-tenente, o jovem deve se distanciar de si mesmo, rompendo com a 

possibilidade do eu do início da narrativa. É necessária a supressão do eu para se tornar 

o outro do outro, aproximando-se mais uma vez do espaço da morte, a morte enquanto 

espaço da ausência, do “hors de moi”: 

Na relação do eu a Outrem, Outrem é o que eu não posso atingir, o 
Separado, o Muito-Alto, o que escapa ao meu poder e assim o sem-
poder, o estrangeiro e o desprovido. Mas, na relação de Outrem a 
mim, tudo parece se inverter: o distante torna-se o próximo, essa 
proximidade torna-se a obsessão que me lesa, pesa sobre mim, me 
separa de mim, como se a separação (que mediria a transcendência do 
eu a Outrem) fizesse sua obra em mim mesmo, me desidentificando, 
me abandonando a uma passividade, sem iniciativa e sem presente.308 
 

 Na proximidade com o outro-tenente, que faz do personagem o outro, o castelão 

se duplica em dois outros: ele é o outro do narrador e o outro do tenente, tornando-se 

um ser essencialmente “hors de moi” e duplamente um ser ficcional, ser da ausência, da 

proximidade com a morte. O espaço do outro é o espaço da morte, logo, espaço em 

desastre. No seu lento passo, no total abandono do perigo que se inscrevia em torno de 

sua existência, como se já pertencesse ao espaço da morte, sendo o morto vivo, um 

morto não-morto ou um morto em instância da morte, o jovem é sacudido pelo tenente, 

sacudido pela realidade ao seu redor, os cartuchos e as balas espalhados pelo chão de 

uma guerra sangrenta. No entanto, na passividade do pas, o jovem não responde aos 

gritos e aos empurrões do tenente. A guerra não mais lhe pertencia como não mais lhe 

pertencia o sentimento de estar vivo. O personagem já acreditava pertencer à camada da 

morte, do desconhecido. O seu eu condizia ao corpo sacolejado, embora o seu outro já 

estivesse experimentando o sabor do morrer em si, do morrer despreocupadamente, de 

estar entrando na passividade do terreno da morte. 

                                                           
308 “Dans le rapport de moi à Autrui, Autrui est ce que je ne puis atteindre, le Séparé, le Très-Haut, ce qui 
échappe à mon pouvoir et ainsi le sans-pouvoir, l’étranger et le démuni. Mais, dans le rapport d’Autrui à 
moi, tout semble se retourner: le lointain devient le prochain, cette proximité devient l’obsession qui me 
lèse, pèse sur moi, me sépare de moi, comme si la séparation (qui mesurait la transcendance de moi à 
Autrui) faisait son œuvre en moi-même, me désidentifiant, m’abandonnant à une passivité, sans initiative 
et sans présent.” (BLANCHOT, 1980, p. 36) 
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 Ao não corresponder às sacudidas, o tenente grita loucamente com o castelão 

numa linguagem deformada, misturada provavelmente por várias línguas: “O tenente se 

engasgou numa linguagem bizarra, e colocando debaixo do nariz do homem já menos 

jovem (se envelhece rápido) os cartuchos, as balas, uma granada, gritou distintamente: 

‘Eis aonde vocês chegaram.’”309. Esse sétimo parágrafo marca a múltipla temporalidade 

do tempo em L’instant de ma mort, o que confirma a singularidade do seu tempo 

narrativo. Desde o primeiro parágrafo, quando o narrador diz: “Eu me lembro”, 

sabemos se tratar de uma narrativa da memória, logo, uma narrativa que se baseia em 

fatos já passados, em lembranças de acontecimentos, diferenciando-se do presente da 

enunciação do narrador. Essa diferença temporal decorre, também, do fato da relação do 

eu com o outro ser uma relação de distância, de ausência — relação de não-assonância. 

O tempo do outro me é um tempo sem perspectivas temporais. O tempo do outro me é 

estranho.  

Além da temporalidade necessária para que possa existir a “relação” do eu com 

o outro, há ainda a relação temporal quando o outro do castelão se afasta do eu. O “hors 

de moi” é uma instância temporal, a instância do desconhecido. E, agora, no momento 

em que o narrador diz: “homem já menos jovem (se envelhece rápido)”, uma outra 

camada de tempo se apresenta. O amálgama da vivência temporal do jovem reunida na 

proximidade da morte. O homem, antes jovem, envelhece no decorrer de sua paixão, 

afundando-se reiteradamente no espaço cadavérico, o homem da vida na morte. Derrida 

expõe um comentário interessante sobre a temporalidade múltipla na narrativa L’instant 

de ma mort:  

[...] a notação entre parênteses, “(se envelhece rápido)”, marca esta 
espécie de parêntese do tempo que lembra o parêntese, a saber que o 
tempo passa sem passar, como um parêntese, entre parênteses, a 
medida do tempo permanecendo aqui uma medida absolutamente 
heterogênea. [...] Mudança de idade. E o que vai se passar terá aberto 
um outro tempo. Anacronia absoluta de um tempo separado.  

(DERRIDA, 1998, p. 77) 
 

A passagem do tempo decorre, embora não decorra de fato. Passa-se uma vida 

inteira pelos olhos do jovem-velho-homem. Entretanto, o tempo em si, o tempo 

narrativo, não mudou, mas insinuou a mudança de tempo que, provavelmente, tem sua 

origem na proximidade com a morte. No por vir da morte, as categorias espaciais, 
                                                           
309 “Le lieutenant s’étrangla dans un langage bizarre, et mettant sous le nez de l’homme déjà moins jeune 
(on vieillit vite) les douilles, les balles, une grenade, cria distinctement: ‘Voilà à quoi vous êtes parvenu.’” 
(BLANCHOT, 2003, p. 10) 
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temporais e mensuráveis não podem oferecer suporte para o que não se conhece, para o 

que é a ausência desde a formação de sua estrutura enquanto palavra e enquanto perda 

de referente. Essas categorias entram em colapso e se desfazem na proximidade com a 

morte. Lembro que o jovem-velho-homem já experimenta essa desconcertante 

atemporalidade do espaço da morte no momento em que se despe do seu eu, 

despojamento que o leva ao espaço da passividade, do desastre. A temporalidade 

também age na estrutura da última fala do tenente: “Eis o que espera vocês.”. Vale 

ressaltar que o tempo futuro da execução já ocorrera para o jovem-velho-homem, 

transformando a execução em evento já passado, já ultrapassado — ele já está morto no 

seu viver. Em cada frase dessa narrativa, existe um apelo do tempo como presente-

passado ou passado-presente que descarta as convencionais estruturas temporais que 

organizam o mundo dos homens. 

Eis que é chegado o “momento” da execução, o batalhão se organiza em fila 

para abater o castelão: “O nazista colocou em fila seus homens para atingir, segundo as 

regras, o alvo humano. O jovem diz: ‘Façam, ao menos, entrar minha família.’ Ou seja: 

a tia (94 anos), sua mãe mais jovem, sua irmã e sua cunhada, um longo e lento cortejo, 

silencioso, como se tudo já estivesse terminado.”310. No processo de execução do 

personagem, não é mencionado pelo tenente qual a sua culpa, qual o seu desacordo, 

qual a sua infração. O castelão vai ser provavelmente morto por uma culpa que lhe é 

estranha. Contudo, quando ele se deixa levar sem fugir, sem ao menos perguntar o 

porquê do aprisionamento, é como se ele já soubesse a pena computada a ele, existindo, 

nesse momento da narrativa, uma insinuação bem trabalhada que se esconde no segredo 

de poucas palavras. A possível execução entra em acordo com a última linha do terceiro 

parágrafo do relato do narrador: “Eu sei que o jovem veio abrir aos hóspedes que sem 

dúvida pediam socorro.”. As palavras hóspedes e socorro, em período de guerra, 

demarcam os extremos de uma batalha, a divisão territorial que está em jogo, bem como 

marcam o pensamento divergente daqueles que estão em batalha, pois provavelmente o 

castelão estava abrigando refugiados/hóspedes que estavam sendo perseguidos pelo 

outro extremo da guerra, os nazistas. 

                                                           
310

 “Le nazi mit en rang ses hommes pour atteindre, selon les règles, la cible humaine. Le jeune homme 
dit: ‘Faites au moins rentrer ma famille.’ Soit: la tante (94 ans), sa mère plus jeune, sa sœur et sa belle- 
sœur, un long et lent cortège, silencieux, comme si tout était déjà accompli.” (BLANCHOT, 2003, p. 12) 
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Nesse momento de meu texto, pontuo como uma narrativa tão condensada pode 

ser tão milimetricamente aproveitada. Na escassez das palavras, há como que uma 

duplicata de cada palavra apresentada, em que cada morfema dá origem a uma série de 

palavras que auxiliam na compreensão da narrativa, como chaves necessárias para a 

abertura de outras portas-palavras ou de outros segredos-palavras. Não é necessário o 

acúmulo, a extensão ou o amontoado de palavras para a construção do texto L’instant de 

ma mort, pois é no quase nada escrito que o texto se apresenta em todo o seu 

desdobramento expressivo. Na execução, apenas o castelão será colocado como alvo 

para ser fuzilado, não é mencionado se o mesmo ocorrerá ao restante de sua família ou 

às pessoas que poderiam estar abrigadas no Castelo. Ou seja, há uma necessidade, por 

parte do tenente nazista, de fuzilar o personagem, uma necessidade que extrapola os 

limites da narrativa, pois a informação indispensável da culpa do castelão não nos é de 

modo algum fornecida. E por mais que ele tenha abrigado os não-nazistas, os demais, os 

abrigados, deveriam, também, ser colocados na mira da arma, pois compactuavam com 

o não-nazismo; entretanto, somente o castelão é levado para a morte, para ser abatido 

por uma fila de soldados em espera. Morte que não o mataria, já que ele morreu no 

instante em que sentiu o sopro da morte na fala do tenente: “Fora, fora.”. Na ordem de 

expulsão, a sua sentença estava marcada, mas, antes de ser levado, ele deixava o espaço 

do viver para entrar no movimento do morrer. A cada passo sacerdotal, a cada sacudida 

do tenente, o castelão se afundava, mergulhava, no “hors de moi”, encontrando na 

passividade o desnudamento do eu, encontrando no espaço da morte o outro de si 

mesmo.  

O morrer no viver do jovem é confirmado pelo cortejo fúnebre das mulheres de 

sua família. Apenas as mulheres o acompanham, somente as mulheres fazem parte de 

sua família, ele restando como o último homem, o derradeiro. E sendo o último homem, 

a perpetuação de sua família será marcada pelo fim, pelo corte de sua linhagem, pelo 

seu desaparecimento imediato do terreno do humano, visto que sem ele haveria a perda 

do sêmen. A morte já findada do castelão é ratificada pela presença de três mulheres a 

ele consanguineamente próximas: a sua tia, a sua mãe e a sua irmã. Num cortejo fúnebre 

próprio às Moiras, as três mulheres já haviam traçado a futura morte do castelão, 

sabendo o que iria acontecer e aceitando o destino a ele predestinado: “um longo e lento 

cortejo, como se tudo já estivesse terminado.”. Na concepção das mulheres e, 

principalmente, na concepção do jovem, a morte já estava confirmada e ele já 
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participava do estar a morrer, do morrer em si no estar a viver. Ele já estava morto, 

embora a morte ainda não tivesse sido efetivada. No estar a morrer do castelão, o 

narrador continua o seu relato: “Eu sei — o sei eu — que aquele que os Alemães já 

visavam, não mais esperando senão a ordem final, experimentou então um sentimento 

de leveza extraordinária, uma espécie de beatitude (nada de feliz, no entanto), — alegria 

soberana? O encontro da morte e da morte?”311 

O aposto interrogativo “o sei eu” — interrogação que não apresenta o sinal 

interrogativo, da mesma forma como as frases exclamativas não apresentam o sinal de 

exclamação — estremece a arquitetura narrativa do texto L’instant de ma mort, na 

medida em que o próprio narrador questiona a veracidade do que fala e, por 

conseguinte, o que apresenta aos leitores. Assim, como confiar num discurso que afirma 

se negando? Como apresentar meios legítimos que favoreçam a interpretação de que 

existe nesse discurso um relato verídico imiscuído na estrutura ficcional dessa 

narrativa? A estrutura “o sei eu” coloca em evidência o titubeio do narrador, a sua 

posição ambígua diante dos fatos que narra e a possibilidade do seu relato ser, na 

verdade, não uma lembrança, mas um ato de criação elaborado por ele, tornando a 

existência do castelão uma ficção do que já era ficção, elemento do logro e da mentira, 

como afirma Blanchot sobre o espaço literário. A estrutura “o sei eu” está no mesmo 

patamar em que se formulam o talvez e o quase na narrativa blanchotiana: 

Eu sublinho o “talvez”, a modalidade de todo seu discurso; e um 
pouco mais alto quando ele escreve: “Eu sei — o sei eu —”, sem 
ponto de interrogação, “o sei eu” quer dizer “talvez” — e libera um 
estremecimento na asserção, na certeza, estremecimento que dá sua 
marca e sua modalidade essencial a todo o discurso do possível talvez. 
[...] nada está descrito, nada é constatável: tudo somente pode ser. 

(DERRIDA, 1998, p. 88) 
 

 O modalizador da estrutura em ruína da narrativa, o talvez, confirma também a 

distância que existe entre aquele que narra e o outro que é narrado, uma vez que o eu 

somente pode falar sobre o estrangeiro através da distância que marca a relação de 

ambos: “Minha relação com ele é uma relação de impossibilidade, escapando ao poder.” 

(BLANCHOT, 2001, p. 114). Relação impossível, pois distante, atemporal. Não há 

proximidade com o outro, salvo a proximidade que se dá através da ausência de 

aproximação. Na desistência da aproximação se pode entrever a ausência que é o outro. 

                                                           
311 “Je sais — le sais-je — que celui que visaient déjà les Allemands, n’attendant plus que l’ordre final, 
éprouva alors un sentiment de légèreté extraordinaire, une sorte de béatitude (rien d’heureux cependant), 
— allégresse souveraine? La rencontre de la mort et de la mort?” (BLANCHOT, 2003, p. 12) 
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Destaco que a relação impossível que se manifesta entre o narrador e o personagem 

através da recorrência do talvez tem como base de apoio a própria linguagem, pois a 

linguagem é pura ausência de referentes: “eu não falo para dizer algo; é um nada que 

pede para falar, nada fala, nada encontra seu ser na palavra, e o ser da palavra não é 

nada. Essa fórmula explica por que o ideal da literatura pôde ser este: nada dizer, falar 

para nada dizer.” (BLANCHOT, 1997, p. 312). Se a linguagem no cotidiano nada diz, 

mesmo com o cuidado da rotina nos fazendo crer que algo está sendo dito, o nada dizer 

da linguagem, no espaço literário, ganha o excesso não permitido no mundo do humano. 

A literatura rompe com a totalidade do vazio inerente à palavra, ofertando-lhe a 

possibilidade do nada dizer, possibilidade ofertada, primeiramente, pelo desastre, já que 

o desastre é anterior à própria linguagem. 

 No momento em que espera o acorde uníssono das balas, o personagem, diz o 

narrador, experimenta um “sentimento de leveza extraordinária”, um sentimento de 

estar-a-morrer, embora não morrendo de fato. No gozo de sentir a morte tocando o seu 

corpo, o personagem perverte a própria morte, pois, ao estar-a-morrer, o personagem 

cinde duas realidades: a da humanidade ficcional em que ele estava antes inserido e a 

realidade da morte ficcional para onde iria, tornando-se um enquanto-ser-morto e, por 

consequência, experimentando uma espécie de gozo sem felicidade, porém, leve, o 

estar-a-morrer. Assim, o homem-jovem-morto-vivo reconduz a perspectiva da morte, 

que não é ele e que não está com ele, mas que está antes e depois dele: a morte 

experimentada fez do personagem um ser anterior a morte. Uma morte antes da morte, 

uma morte em estado latente e, todavia, anterior e posterior ao morrer-em-si. O gozo, 

uma “espécie de beatitude”, não se relaciona com a felicidade, que daria margem à 

compreensão desse momento como um momento divino ou um momento com o Divino. 

O absoluto desprendimento do castelão, em relação ao eu e ao viver, não se relaciona 

com a concepção da alegria cristã que estaria relacionada com a aproximação de Deus. 

Não, em L’instant de ma mort, na experiência com a morte, o jovem se apresenta como 

o próprio deus de si mesmo, aquele que entra no espaço da morte sem estar morto, 

aquele que beija os trapos da mortalha sem ainda ter extinguido o seu poder de viver, 

aquele que ultrapassa os limites entre o viver e o morrer. Ele está além do que se pode 

formular — “alegria soberana?”, possivelmente. 

 O espaço da morte é o espaço do outro: “o Outro do homem, próximo daquilo 

que não pode me ser próximo: próximo da morte, próximo da noite e, certamente, 
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também, tão repulsivo quanto tudo o que me vem destas regiões sem horizonte.” 

(BLANCHOT, 2001, p. 127). Na experiência do gozo do castelão, o narrador formula 

uma questão: “O encontro da morte e da morte?”. Como se daria o encontro de duas 

possibilidades da morte, já que existe somente uma morte, a morte de todos? No início 

de meu texto, comentei que, ao nascermos, já caminhamos com a morte, a morte como 

estando anterior ao viver, pois, sendo necessária à vida, a morte estaria anterior ao ato 

do nascimento de qualquer homem. E nessa perspectiva, caminhamos para a morte, a 

morte como o nosso objetivo mais previsível. A morte está em nós na medida em que 

nos conhecemos e nos estruturamos como homens, bem como ela está no momento em 

que nomeamos o mundo, pois a morte é o que origina a linguagem no terreno do 

humano. Logo, vivemos com uma morte que nos é própria, individual, intrínseca a cada 

passo que damos ao longo de nossa vida. Todavia, a morte que nos mantém vivos se 

dirige para a morte, a morte enquanto iminência do que pode chegar a qualquer instante, 

a morte como presença-ausência, a morte como já presente em nós, mas ainda como 

instância que chegará, que assolará repentinamente, levando-nos para um espaço do 

qual não sabemos nada — espaço em que o castelão está ao experienciar a morte, por 

isso o gozo, o “sentimento de leveza extraordinária”. Desse modo, o movimento do 

estar-a-morrer do castelão é o encontro da morte pessoal com a morte universal, a morte 

de todos. Em L’écriture du désastre, Blanchot comenta sobre a anterioridade da morte: 

Morrer quer dizer: morto, você já está, num passado imemorial, de 
uma morte que não foi a sua, que você então não conheceu ou viveu, 
mas sob a ameaça da qual você se acredita chamado a viver, 
esperando-a doravante do futuro, construindo um futuro para torná-la 
enfim possível, como alguma coisa que terá lugar e pertencerá à 
experiência.312 
 

 No encontro da morte e da morte, Derrida comenta: “Trata-se talvez do encontro 

da morte que não é nunca senão uma iminência, nunca senão uma instância, nunca 

senão uma prorrogação, uma antecipação, o encontro da morte como antecipação com a 

morte mesmo, com essa morte que ela, ao contrário, já chegou segundo o inelutável: 

encontro entre o que vai chegar e o que chegou.” (DERRIDA, 1998, p. 82). Após o 

comentário sobre a possível experiência do castelão, possível porque nada que o 

                                                           
312 “Mourir veut dire: mort, tu l’es déjà, dans un passé immémorial, d’une mort qui ne fut pas la tienne, 
que tu n’as donc connue ni vécue, mais sous la menace de laquelle tu te crois appelé à vivre, l’attendant 
désormais de l’avenir, construisant un avenir pour la rendre enfin possible, comme quelque chose qui aura 
lieu et appartiendra à l’expérience.” (BLANCHOT, 1980, p. 108) 
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narrador nos diz pode ser atestado como verdade, uma vez que o seu discurso é 

titubeante, ele se coloca no lugar do castelão: “Em seu lugar, eu não procuraria analisar 

o sentimento de leveza. Ele era talvez, de repente, invencível. Morto — imortal. Talvez 

o êxtase. Antes o sentimento de compaixão pela humanidade sofredora, a felicidade de 

não ser imortal nem eterno. Doravante, ele esteve ligado à morte, por uma amizade sub-

reptícia.”313.  

 Primeiramente, o narrador não poderia se colocar no lugar do personagem, pois 

se trata de duas instâncias diametralmente opostas, bem como estar no lugar do outro é 

ser o outro para alguém e, nesse ponto, não ser o eu, mas o outro. Com isso, acredito ser 

impossível a conjectura do narrador de se pôr no lugar daquele que é narrado, daquele 

que lhe é estranho: “O não-concernente (nesse sentido que o um [eu] e o outro não 

podem se manter juntos, nem se reunir num mesmo tempo: ser contemporâneos)”314. 

Caso pudesse existir a permuta entre os dois, caso um pudesse entrar no espaço do 

outro, um teria que matar o outro, da mesma forma como ocorrera a Caim e a Abel. O 

assassínio ocorreria porque no espaço do eu não é permitida a sobrevivência de mais de 

um ser, de mais de uma existência. O espaço do outro é interdito da mesma forma que o 

espaço do eu. Nessa prerrogativa, o sentimento de leveza experimentado pelo outro não 

pode ser analisado por aquele que não o experimentou, ficando, assim, de fora de 

qualquer interpretação ou intuição da passagem pelo terreno do entre-morrer. Em outras 

palavras, a primeira frase do décimo parágrafo é de total impossibilidade entre o que se 

diz e o que de fato se apresenta. O outro e o eu não compactuam do mesmo espaço, a 

não ser que um mate o outro. 

 Nesse parágrafo, surge a primeira vez que o narrador nomeia o jovem de “ele”. 

Haverá uma recorrência do “ele” se referindo ao jovem castelão como aquele totalmente 

despersonalizado de si, o indeterminável: “A relação ao ‘ele’: a pluralidade que o ‘ele’ 

detém é tal que ela não pode se marcar por algum sinal plural: por que? ‘eles’ designaria 

                                                           
313 “À sa place, je ne chercherai pas à analyser ce sentiment de légèreté. Il était peut-être tout à coup 
invincible. Mort — immortel. Peut-être l’extase. Plutôt le sentiment de compassion pour l’humanité 
souffrante, le bonheur de n’être pas immortel ni éternel. Désormais, il fut lié à la mort, par une amitié 
subreptice.” (BLANCHOT, 2003, p. 12) 
314 “Le non-concernant (en ce sens que l’un [moi] et l’autre ne peuvent tenir ensemble, ni se rassembler 
dans un même temps: être contemporains)” (BLANCHOT, 1980, p. 42) 
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ainda um conjunto analisável, consequentemente manejável.”315. Na presença do “ele”, 

há uma grande mudança na estrutura narrativa, pois o personagem, não sendo mais tão 

jovem, não sendo mais o outro e não sendo mais o eu do começo da narrativa, surge 

como a própria indeterminação, o ser impossível de ser nomeado, o totalmente 

distanciado, aquele que experimentou a morte e dessa experiência incorporou o vazio 

próprio da morte, próprio daquele que goza o sopro da morte. No caráter indeterminado 

do jovem castelão, o fato de ter se afastado de si mesmo na aproximação do outro-

tenente e na aproximação da morte trouxe grandes consequências para a sua 

compreensão enquanto ser, pois as possíveis estruturas em que ele poderia se colocar 

como participante, a estrutura do eu e do outro, se esvaíram na medida em que ele 

incorporava a indeterminação no espaço da passividade da morte, tornando-se o “ele”, o 

indeterminado “Morto — imortal”.  

 No estar-a-morrer, o jovem castelão experimenta o estar morto no modo ainda 

do estar a viver, experimentando uma complexa sensação de imortalidade, uma 

imortalidade que, mais uma vez, não se direciona para o aspecto cristão, mas para a 

simples possibilidade de, por estar no espaço da morte, não poder mais morrer, não ser 

mais passível de morte, tendo para sempre o domínio sobre a sua morte, uma 

imortalidade incontestável. Em sua morte já em instância, o jovem morrerá duas vezes 

— aqui, sem a contradição que poderia se esperar —, pois a morte do outro é a morte 

duplicada. Como já ressaltei em diversas partes de meu texto, o espaço do outro é, 

também, o espaço da morte. Assim, a morte do outro, caso se concretizasse, seria a 

morte em sua dupla ação, a morte como a morte da morte: “A morte do Outro: uma 

dupla morte, pois o outro é já a morte e pesa sobre mim como a obsessão da morte.”316. 

Do mesmo modo que a imortalidade, o êxtase, “Talvez o êxtase”, não está associado ao 

Divino, mas associado à experiência do estar-a-morrer, que relaciona o castelão a uma 

amizade com a morte, a morte como o contraponto do jovem, sendo-lhe anterior, 

posterior e, principalmente, permanecendo no próprio castelão como experiência da 

imortalidade. O êxtase acompanha o talvez, que, como afirma Derrida, é “um talvez que 

                                                           
315 “Le rapport au ‘il’: la pluralité que détient le ‘il’ est telle qu’elle ne peut se marquer par quelque signe 
pluriel; pourquoi? ‘ils’ désignerait encore un ensemble analysable, par conséquent maniable.” 
(BLANCHOT, 1973, p. 10)  
316 “La mort de l’Autre: une double mort, car l’Autre est déjà la mort et pèse sur moi comme l’obsession 
de la mort.” (BLANCHOT, 1980, p. 36) 
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modaliza, ‘epocaliza’ e suspende toda asserção do narrador-testemunha.” (DERRIDA, 

1998, p. 81). 

 A experiência do jovem de L’instant de ma mort com a morte é única nos textos 

narrativos blanchotianos. Blanchot dedica vários textos à morte, sendo o pensamento da 

morte essencial para o seu pensamento crítico-narrativo. Em relação à quase certa morte 

do castelão, algo inesperado acontece que o impossibilita de morrer:  

Nesse instante, brusco retorno ao mundo, rebentou o barulho 
considerável de uma batalha próxima. Os camaradas da resistência 
queriam levar socorro àquele que eles sabiam em perigo. O tenente se 
distanciou para se dar conta do que acontecia. Os Alemães 
permaneciam em ordem, prontos a permanecer assim numa 
imobilidade que parava o tempo.317 
 

 No retorno ao mundo, ocorre o retorno da temporalidade plural da narrativa, 

pois, no espaço em que se encontrava afundado em sua experimentação do estar-a-

morrer, o personagem estava numa categoria temporal diferente daqueles que estavam 

em posição de abatê-lo; todavia, além da fissura desses dois tempos no tempo próprio 

da narrativa, se instaura uma outra temporalidade: o tempo suspenso no qual os 

soldados esperavam o aviso do tenente, que se afastara, para matá-lo. O tempo em 

suspensão se configura mais alarmante para o castelão que, ao sair do espaço do estar-

quase-morto, volta e vivencia uma temporalidade em pausa, uma temporalidade do 

ainda morrer, do ainda estar-quase-morto: “Tal instante não se relaciona na sequência 

temporal dos instantes; esse instante é uma outra eternidade, a estância ou a estação de 

um outro presente.” (DERRIDA, 1998, p. 96). As sequências temporais se entrelaçam 

de tal maneira que não há tempo narrativo sem a temporalidade em constante oscilação, 

divergência e pluralidade. Os tempos convergem divergindo, como grande parte dos 

elementos arquitetônicos dessa narrativa blanchotiana. Ao retornar ao mundo, o ser-

morto-mas-vivo não escapa simplesmente da morte. A morte, no momento em que foi 

experimentada em sua ausência essencial, transforma-se numa parte física do castelão.  

O personagem é o para-sempre-imortal. Não há sobrevivência na relação com a 

morte, embora não haja a morte de fato. Entretanto, aquele que a experimentou não 

poderá sair ileso dessa relação, no que se refere ao “ele”, ao índice de despersonalização 

                                                           
317 “À cet instant, brusque retour au monde, éclata le bruit considérable d’une proche bataille. Les 
camarades du maquis voulaient porter secours à celui qu’ils savaient en danger. Le lieutenant s’éloigna 
pour se rendre compte. Les Allemands restaient en ordre, prêts à demeurer ainsi dans une immobilité qui 
arrêtait le temps.” (BLANCHOT, 2003, p. 12-14) 
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do personagem. Agora, ele é o Diferente, aquele que não se pode nomear, pois ainda 

não existiu e está em vias de tornar a sua existência em ausência completa: “Não se 

ressuscita dessa experiência da morte inelutável, mesmo se se sobrevive. A ela somente 

se pode sobreviver sem sobreviver.” (DERRIDA, 1998, 79-80). A imortalidade do 

castelão independe de sua sobrevivência. Nesse parágrafo, duas palavras vão ser 

recorrentes: se distanciar e permanecer. Observemos que na explosão de um novo 

barulho de guerra, o tenente não corre, não foge e não se apressa para ver o que estava 

acontecendo, ele apenas se distancia, se afasta, semelhante ao passo quase sacerdotal do 

personagem no momento da expulsão de seu Castelo. Na mesma sintonia das frases sem 

a pontuação esperada, o pas, tanto de passo quanto de negação, é o pas da excitação 

serena, do movimento em quase fugacidade. A memória que conduz possivelmente esse 

pas é uma memória, como já sabemos, em ruína, em dispersão: “Ninguém parte nem se 

salva, sobretudo não o homem jovem, o último homem, mas cada um se distancia.” 

(DERRIDA, 1998, p. 95). Em outra posição está a palavra demeurer, que significa 

permanecer, demorar; no entanto, na narrativa, em grande parte, demeurer é se manter 

sob o abrigo da morte, no abrigo do distanciamento que é a morte: de/meure, meure de 

meurt/mourir, como nos lembra Derrida: “E a palavra ‘demora, demorar’ volta 

frequentemente no texto que permanece então intraduzível [...] ali onde a forma 

significante ‘demora’ atua com o que morre, com a ‘experiência inexperimentada’ de 

quem morre”318.  

No parágrafo seguinte, surge o motivo da sobrevivência do castelão: “Mas eis que 

um deles se aproximou e disse com uma voz firme: ‘Nós, não alemães, russos’, e, numa 

espécie de riso: ‘exército Vlassov’, e ele lhe fez sinal para desaparecer.”319. Lembro que 

a sentença de morte do jovem-imortal se deu através de sua própria língua materna, foi 

ela que o condenou, ela que o colocou na mira dos soldados. E é a partir da língua do 

outro, língua híbrida, por isso mal estruturada, que será dada a absolvição do castelão. É 

o outro que se aproximará para dar ao personagem o sinal de fuga, de libertação — 

libertação relacionada à leveza que lhe é inerente, uma vez que o jovem não se libertara 

da morte, mas se tornara a própria prefiguração do ainda-estar-a-morrer. O castelão se 

                                                           
318 “Et le mot ‘demeure, demeurer’ revient souvent dans le text qui demeure alors intraduisible [...] là où 
la forme signifiante ‘demeure’ joue avec ce qui meurt, avec l’‘expérience inéprouvée’ de qui meurt” 
(DERRIDA, 1998, p. 100-1) 
319 “Mais voici que l’un d’eux s’approcha et dit d’une voix ferme: ‘Nous, pas allemands, russes’, et, dans 
une sorte de rire: ‘armée Vlassov’, et il lui fit signe de disparaître.” (BLANCHOT, 2003, p. 14) 
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afasta do perigo, mas com uma ressalva: “Eu acredito que ele se afastou, sempre no 

sentimento de leveza, ao ponto que ele se encontrou num bosque distanciado, nomeado 

‘Bosque das urzes’, onde ele permaneceu abrigado pelas árvores que ele conhecia bem. 

Foi no bosque espesso que, de repente, e após quanto tempo, ele reencontrou o sentido 

do real.”320. Como podemos constatar, a modalidade da fala hesitante do narrador 

persiste, o “Eu acredito que” mostra toda a incerteza do narrador no momento em que 

narra, reforçando a ideia da impossibilidade de narrar o outro, o Desconhecido. A 

ressalva que mencionei acima é a de escapar se distanciando, afastamento que 

complementará o afastar do tenente e que será complementado pelo bosque, também, 

afastado. Vejamos a complementaridade da narrativa à beira da ruína: a não-pontuação 

reunida ao ritmo de afastamento dado pelas palavras em tom de dissolução, em tom de 

decomposição narrativa. Segundo Derrida, nada parte, tudo se distancia na estrutura 

discursiva de L’instant de ma mort. 

À proteção do bosque denso, o não-sobrevivente demorou, ou melhor, permaneceu 

no abrigo do peso da morte. No espaço da demora, sem a computabilidade temporal e 

sem a marca da pontuação interrogativa, “e após quanto tempo”, o jovem reencontra a 

realidade anteriormente perdida no início da narrativa. O recurso temporal ainda 

permanece heterogêneo, pois, mesmo no “retorno” ao real, não saberíamos pontuar à 

qual real o narrador se refere, visto que, mesmo antes da experiência do morrer do 

castelão, houve alguns incidentes temporais. Assim, o tempo permanece com a sua 

temporalidade corrompida, multifacetada: “As anotações cronológicas, os sinais do 

tempo se multiplicam. [...] Essa cronometria permanece paradoxal e subtraída ao saber 

objetivo” (DERRIDA, 1998, p. 104). Ao voltar ao “real”, o personagem toma 

consciência das perdas sem propósito das guerras. Se antes ele não participava, se ele 

não se comovia, mesmo com balas e cartuchos no chão onde seria consumada a sua 

morte, pois ele já estava em profunda imersão no terreno da morte, agora, com a 

“realidade” sob seus olhos, o personagem experimenta a guerra: “Em todo lugar, 

incêndios, uma sequência de fogo contínuo, todas as fazendas queimavam. Um pouco 

                                                           
320 “Je crois qu’il s’éloigna, toujours dans le sentiment de légèreté, au point qu’il se retrouva dans un bois 
éloigné, nommé ‘Bois des bruyères’, où il demeura abrité par les arbres qu’il connaissait bien. C’est dans 
le bois épais que tout à coup, et après combien de temps, il retrouva le sens du réel. ” (BLANCHOT, 
2003, p. 14) 
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mais tarde, ele soube que três jovens, filhos de fazendeiros, alheios a todo combate, que 

nenhum erro tinham além da juventude, tinham sido abatidos.”321.  

As consequências da guerra desenfreada persistem no relato do narrador: “cavalos 

inchados [...] atestavam uma guerra que tinha durado.”322. E novamente nos é 

apresentado o caráter atemporal do tempo: “Na realidade, quanto tempo se tinha 

passado?”323. Nessa pergunta, se unem a indagação do narrador para a temporalidade do 

que é narrado e a indagação do jovem castelão que não sabe a duração do tempo da 

guerra e nem mesmo o tempo que permaneceu no espaço da morte. Com essa pergunta, 

o “ele reencontrou o sentido do real” se apresenta como estrutura ambígua. Não há 

sentido do real, uma vez que não há uma única ou uma dupla temporalidade, mas uma 

sequência temporal que não permite mais a volta cronológica conhecida rotineiramente: 

“Inquieta medida do tempo e paradoxia dos instantes que são tempos heterogêneos. 

Nem sincronia nem diacronia, uma anacronia de todos os instantes. A permanência 

como anacronia.” (DERRIDA, 1998, p. 107). 

Em seu retorno, o tenente, dando pela falta daquele que seria fuzilado e 

provavelmente dos demais familiares do castelão, não destruiu o Castelo como prova de 

seu poder e cólera, pois o Castelo, enquanto signo do poder e do respeito pelas 

hierarquias, estava fora do alvo: “É que era o Castelo.”324. É certo que eles não 

queimaram o Castelo, mas o saquearam de toda a forma, roubando até mesmo possíveis 

manuscritos de guerra pertencentes, acredito, ao jovem castelão. Mas nada comprova, 

como é essencial à narrativa de L’instant de ma mort, a veracidade desses planos de 

guerra, não esqueçamos que a fala do narrador é titubeante, logo, passível de ser 

contestada. “Tudo queimava, salvo o Castelo. Os Senhores tinham sido poupados.”325. 

Por pertencer a uma família nobre, tanto o Castelo quanto o jovem foram poupados: o 

soldado apenas respondeu à hierarquia da obediência ao liberar o senhor do Castelo. 

Deve-se a essa relação aparentemente desleal entre a representatividade do senhor e de 

seu Castelo o motivo pelo qual o castelão sentiu o gosto da injustiça: “Então começou 

                                                           
321 “Partout, des incendies, une suite de feu continu, toutes les fermes brûlaient. Un peu plus tard, il apprit 
que trois jeunes gens, fils de fermiers, bien étrangers à tout combat, et qui n’avaient pour tort que leur 
jeunesse, avaient été abattus.” (BLANCHOT, 2003, p. 14-16) 
322 “chevaux gonflés [...] attestaient une guerre qui avait duré.” (BLANCHOT, 2003, p. 16) 
323 “En réalité, combien de temps s’était-il écoulé?” (BLANCHOT, 2003, p. 16) 
324 “C’est que c’était le Château.” (BLANCHOT, 2003, p. 16) 
325 “Tout brûlait, sauf le Château. Les Seigneurs avaient été épargnés.” (BLANCHOT, 2003, p. 18) 
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sem dúvida para o jovem o tormento da injustiça. [...] o sentimento que ele somente 

estava vivo porque, mesmo aos olhos dos Russos, ele pertencia a uma classe nobre.”326 

Contudo, o sentimento de injustiça é dúbio: a injustiça ocorreu em comparação ao 

seu status e ao status dos fazendeiros que tiveram filhos e fazendas queimadas ou se 

refere a não ter tido o direito de permanecer no espaço da morte, de ter perdido o seu 

direito de morrer, uma garantia que ele já experienciava? As duas possibilidades são 

plausíveis, pois observo no parágrafo posterior a reflexão sobre a desigualdade das 

guerras, bem como no parágrafo seguinte o fardo “feliz” de caminhar com a morte 

irrealizada, caminhando como o ser imortal despersonalizado. O personagem, 

transformado em ser imortal por não mais poder morrer como os demais mortais, 

permanece no sentimento perpétuo de gozo com a morte, de leveza de ter compartilhado 

com ela o mesmo espaço e a mesma atemporalidade.  

O narrador continua: “Demorava, no entanto, no momento em que a fuzilada não 

mais estava que em espera, o sentimento de leveza que eu não saberia traduzir: liberado 

da vida?”327. À pergunta do narrador: “liberado da vida?”, eu a respondo com um 

fragmento de Blanchot, do livro L’écriture du désastre: “O desejo de morrer libera do 

dever de viver, ou seja, tem esse efeito que se vive sem obrigação (mas não sem 

responsabilidade, a responsabilidade estando mais além da vida).”328. A vida é 

sobrecarregada de deveres, de compromissos com os demais seres que conosco 

dividem, cada um a sua maneira, o espaço concernido. A vida é sobrecarregada até 

mesmo pela linguagem que utilizamos: devemos ter o máximo de cuidado com a 

linguagem, devemos sempre estar atentos sobre o que falamos e para quem falamos, 

comenta Foucault, em A ordem do discurso. Estar no entre-morrer ou no nível da 

imortalidade é compartilhar da desobrigação do viver, é estar liberado de todas as 

formulações imputadas para o bom convívio entre os homens, é estar liberto da palavra 

como instrumento, da linguagem como poder. Claro que, como pontua Blanchot, o 

estar-a-morrer não impede que exista uma responsabilidade; todavia, uma 

responsabilidade que ultrapassa os limites da vida e que se encontra na manutenção de 

                                                           
326 “Alors commença sans doute pour le jeune homme le tourment de l’injustice. […] le sentiment qu’il 
n’était vivant que parce que, même aux yeux des Russes, il appartenait à une classe noble.” 
(BLANCHOT, 2003, p. 18) 
327 “Demeurait cependant, au moment où la fusillade n’était plus qu’en attente, le sentiment de légèreté 
que je ne saurais traduire: libéré de la vie?” (BLANCHOT, 2003, p. 18-20) 
328 “Le désir de mourir libère du devoir de vivre, c’est-à-dire a cet effet qu’on vit sans obligation (mais 
non sans responsabilité, la responsabilité étant au-delà de la vie).” (BLANCHOT, 1980, p. 22) 



222 

 

cada espaço, mesmo no grande espaço da morte: “A vida somente pode ser leve a partir 

do momento onde ela permanece morta-viva ao mesmo tempo em que é liberada, ou 

seja, aliviada dela mesma.” (DERRIDA, 1998, p. 119). Nessa perspectiva, o jovem se 

encontrava liberado da vida e bem próximo da morte. 

Ao lado da pergunta “liberado da vida?”, temos uma segunda pergunta do 

narrador: “o infinito que se abre? Nem felicidade, nem infelicidade. Nem a ausência de 

temor e talvez já o passo mais além.”329. Na resolução possível dessa pergunta, segue a 

estrutura neutra do nem... nem..., que retoma a estrutura da narrativa L’instant de ma 

mort: a maneira de se afirmar negando, de se apresentar escondendo, de usar poucas 

palavras que dizem o todo, da presença da morte em instância, do estar-a-morrer-morto-

vivo do castelão, dentre outras formulações que convergem e divergem ao mesmo 

tempo em que nada se afirma ou se nega no término de suas frases. A neutralidade não é 

nem a afirmação e nem a negação, mas o estado de convergência-divergência do que é 

formulado, semelhante a um imã, que tanto atrai quanto afasta a si mesmo: “O neutro é 

a experiência ou a paixão de um pensamento que não pode se deter em nenhum dos 

contrários sem por isso ultrapassar a oposição — nem isto nem isso — nem felicidade 

nem infelicidade.” (DERRIDA, 1998, p. 121). No movimento nem... nem... surge 

novamente o talvez como o arremate da impossibilidade de narrar o outro e como a 

palavra base da narrativa. A palavra talvez figura a neutralidade e a estrutura em fissura 

da narrativa blanchotiana., que, por conseguinte, ganha os ares de ambiguidade e de 

logro. Na frase seguinte do parágrafo em análise, temos uma nova formulação do talvez: 

“Eu sei, eu imagino”330, que ratifica o talvez como a marca do texto de L’instant de ma 

mort. É no sim não, no possível impossível, no impossível possível, na morte vida, que 

entrevemos o desastre, a formulação do desastre em sua presença ausência, em sua 

(i)mobilidade. O talvez é a marca do desastre.  

O “passo mais além” do tempo narrativo — “a morte fora dele não podia 

doravante senão se chocar contra a morte nele.”331 — se configura como o espaço 

temporal dentro de uma multiplicidade temporal que se apresenta como o tempo próprio 

da narrativa. Existem vários tempos no decorrer dessa narrativa; todavia, todos são 

agrupados pelo tempo próprio da narrativa: “Tempo, tempo: o passo mais além que não 

                                                           
329 “l’infini qui s’ouvre? Ni bonheur, ni malheur. Ni l’absence de crainte et peut-être déjà le pas au-delà.” 
(BLANCHOT, 2003, p. 20) 
330 “Je sais, j’imagine” (BLANCHOT, 2003, p. 20)  
331 “la mort hors de lui ne pouvait désormais que se heurter à la mort en lui.” (BLANCHOT, 2003, p. 20) 
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se completa no tempo conduziria fora do tempo, sem que esse fora fosse intemporal, 

mas ali onde o tempo cairia, queda frágil, segundo o ‘fora do tempo no tempo’”332. No 

término da primeira parte da narrativa, temos o único diálogo de todo o texto: “‘Eu 

estou vivo. Não, você está morto.’”333. Poderíamos pensar que o castelão tivesse 

irrompido subitamente no discurso do narrador e dissesse que, na verdade, ele estava 

vivo, não morto; e, logo depois, o narrador contestasse que quem estava vivo era ele, 

não o castelão. Contudo, uma proposição divergente, também, é válida. No fim de seu 

relato, o narrador poderia estar confirmando o seu estar a viver em contraposição ao 

estar a morrer do castelão, mas eis que surge o morto-vivo afirmando a possível morte 

do narrador, um narrador que de tanto falar sobre a morte já se encontrava morto. Com 

essas duas possibilidades se confirma o caráter ambíguo e desastroso de todo o discurso 

de L’instant de ma mort. O final sem a possibilidade de uma finalização formal. 

Na parte derradeira da narrativa, que Derrida nomeia de “post-scriptum”, temos o 

apanhado do que ocorrera ao jovem e uma última consideração que, pelo movimento de 

repetição, se une ao último diálogo da primeira parte: “Que importa. Somente 

permanece o sentimento de leveza que é a morte mesma ou, para o dizer mais 

precisamente, o instante de minha morte doravante sempre em instância.”334. A estrutura 

“Somente permanece o sentimento de leveza [...] o instante de minha morte” pactua 

com a estrutura anterior: “‘Eu estou vivo. Não, você está morto.’”, em que permanece a 

dúvida de quem fala: qual dos dois tomou para si a voz narrativa? Em minha 

interpretação, acredito, pelo o que já foi apresentado sobre o vínculo impossível entre o 

eu e o outro, que o momento final da narrativa L’instant de ma mort finda com a voz 

daquele que é o morto-imortal-vivo. Não há troca de lugares entre o narrador e o jovem 

castelão. É do jovem que escutamos o tom leve de uma resignação provavelmente 

pesarosa, pois o não-mais-morrer liberta, embora exija o não-mais-viver, prerrogativa 

que o transforma em não-ser, em dissolução do ser, naquele que não pode ser nomeado 

pela palavra do mundo, o Indizível. O final em aberto da narrativa é produzido por 

                                                           
332 “Temps, temps: le pas au-delà qui ne s’accomplit pas dans le temps conduirait hors du temps, sans que 
ce dehors fût intemporel, mais là où le temps tomberait, chute fragile, selon ce ‘hors temps dans le 
temps’” (BLANCHOT, 1973, p. 08) 
333 “‘Je suis vivant. Non, tu es mort.’” (BLANCHOT, 2003, p. 20) 
334 “Qu’importe. Seul demeure le sentiment de légèreté qui est la mort même ou, pour le dire plus 
précisément, l’instant de ma mort désormais toujours en instance.” (BLANCHOT, 2003, p. 24) 
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aquele que foi a base do narrado, aquele que experimentou a morte, expondo, de um 

modo bastante particular, a sua confissão de ser sempre-o-morto-vivo.  

Lembro, também, que a estrutura “o instante de minha morte doravante sempre em 

instância” comunga com a questão anteriormente suscitada pelo narrador: “O encontro 

da morte e da morte?”. O encontro da morte que já o precedera com a morte que ainda 

estava por vir, a morte em instância, que, ao longo do processo de quase-execução, não 

se apresentou, antes se apresentou pela ausência que fazia dela algo em devir no 

momento em que já estava na anterioridade da vida do próprio castelão. Morte em ato 

de presença-ausência. Morte vindo ao não vir: “A iminência, pois a instância do que terá 

já tido lugar, é disso que vai se tratar em L’instant de ma mort. Ela vai vir, a morte, 

existe uma prorrogação, um último prazo suspenso, uma parada da pena de morte. Mas 

o que vai vir, o que está em vias de vir sobre mim, eis o que terá já tido lugar: a morte já 

teve lugar.” (DERRIDA, 1998, p. 60). A morte está na narrativa enquanto prefiguração 

de sua ausência já estabelecida. As últimas palavras que finalizam perfeitamente a 

narrativa, num modo exclusivo de concluir o que se diz através da perpetuação do que é 

narrado, são doravante e sempre. A junção dessas duas palavras, aliadas ao talvez, ao 

permanecer e ao se distanciar presentes ao longo do discurso do narrador, define a 

perspectiva contínua do texto blanchotiano em análise. Uma prova da perpetuação da 

narrativa é o movimento do entre-morrer-viver associado ao jovem castelão, que, de 

agora em diante, permanecerá como o sempre imortal, o inominável: “A associação do 

‘sempre’ ao ‘doravante’ (‘doravante sempre em instância’) autentica a permanência.” 

(DERRIDA, 1998, p. 138). 

O estudo do livro L’instant de ma mort me permite aprofundar o que comentei no 

início desse capítulo, que a morte é presença, embora seja, no mesmo instante, ausência. 

É na morte que o homem encontra a possibilidade de se autonomear homem, é na luta 

com o anjo Samael que o homem adquire a linguagem; todavia, uma luta em que a 

linguagem permanecerá enquanto segredo não revelado: “Desde tempos imemoriais, 

desde que tem história, a humanidade luta com o anjo para lhe arrancar o segredo que 

ele se limita a anunciar.” (AGAMBEN, 1999, p. 126). A morte enquanto segredo 

origina a linguagem. Ela é segredo, pois, antes de ser a morte, ela é palavra, palavra que 

não se relaciona em caráter imediato com o referente, por isso que todo pensamento 

sobre a morte, pensamento que tem a morte como base, não dá conta, como diz 

Blanchot, de pensar realmente a morte: “O pensamento não pode acolher o que ele traz 
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nele e que o traz, salvo se ele o esquece.”335. O contato com a ausência, que é a morte, 

como vimos na narrativa do jovem, somente pode se tornar possível no momento em 

que as possibilidades do eu deixam de existir, no instante em que o eu está “hors de 

moi”, na passividade essencial do passo, da negação, do esquecimento, na neutralidade 

necessária do outro, na realidade literária. Como bem afirma Jean-Louis Jeannelle, no 

texto “André Malraux et Maurice Blanchot à l’instant de la mort”, da Revue Europe – 

Maurice Blanchot n. 940-941, “Na obra de Blanchot, é a confrontação da morte com a 

morte em si que importa.” (JEANNELLE, 2007, p. 138). É a morte em sua neutralidade, 

em seu passo de não-poder.  

Nos textos de Blanchot, é pela ausência da morte, a morte compreendida como 

afastamento, que o seu pensamento pode acolher, por vezes, o pensamento sobre a 

morte, a morte em si. Do mesmo modo que a morte não acolhe, constato, em relação ao 

narrador e ao jovem castelão, que o outro nada acolhe, pois se instaura no espaço da 

ausência que é, também, o espaço da morte. Deve-se a esse não-acolhimento, o titubeio 

narrativo, pois não se pode narrar o eterno afastado na segurança de uma relação 

amigavelmente próxima, por isso a incerteza marcadamente presente na fala do 

narrador, o que mostra a impossibilidade de se chegar à ausência pela vontade 

consciente, e não pelo esquecimento. O outro está próximo na medida em que nós nos 

distanciamos: “Outrem, eu não posso acolhê-lo, salvo se por uma aceitação infinita. [...] 

Outrem, como próximo, é a ligação que eu não posso sustentar e da qual a aproximação 

é a morte mesmo, a vizinhança mortal.”336. É na impossibilidade que se configura a 

morte e o outro, o desastre os sustém na impossibilidade mesma do desastre. A palavra 

que os nomeia é desastre, é (im)possibilidade, é ruína: “A palavra afirma o abismo 

existente entre ‘eu’ e ‘outrem’ e ela ultrapassa o intransponível, mas sem aboli-lo nem 

diminuí-lo.” (BLANCHOT, 2001, p. 114). Tudo é desastre. E o desastre é o tudo. 

No fim não-fim de meu texto, como de praxe ocorre àqueles que se aventuram no 

pensamento blanchotiano, termino as minhas considerações com uma questão presente 

                                                           
335 “La pensée ne peut pas accueillir cela qu’elle porte en elle et qui la porte, sauf si elle l’oublie.” 
(BLANCHOT, 1980, p. 110) 
336 “Autrui, je ne puis l’accueillir, fût-ce par une acceptation infinie. [...] Autrui, comme prochain, est le 
rapport que je ne puis soutenir et dont l’approche est la mort même, le voisinage mortel” (BLANCHOT, 
1980, p. 42) 
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no texto L’écriture du désastre, e que sintetiza, não sintetizando, um pensamento sobre 

o fim: “Mortal, imortal: a inversão tem um sentido?”337  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
337 “Mortel, immortel: ce renversement a-t-il un sens?” (BLANCHOT, 1980, p. 183) 
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3.3. A morte, a narrativa e o desvio 

 
Depois, sem intervenção da sua vontade, 
a cabeça afundou completamente e das 
suas ventas fluiu fraco o último fôlego. 

(KAFKA, 2010, p. 78) 
 
 

 À literatura de Kafka. Assim poderia ser compreendida a primeira parte da 

narrativa de Pena de Morte, de Maurice Blanchot. Em um jogo de imagens em 

constante movimento, observo na narrativa em questão um diálogo com alguns trechos 

do Diário íntimo de Kafka; este exaustivamente comentado por Blanchot em seus 

escritos sobre o ato literário. Em Pena de morte, os limites que poderiam definir esses 

três modos de fazer literatura — narrativa ficcional, Diário kafkiano e ensaio teórico 

sobre Kafka — se dissipam na medida em que o enredo blanchotiano ganha forma na 

estruturação de sua narrativa, apresentando ao leitor um texto híbrido no qual não 

podem ser avaliadas as fronteiras que cerceiam esses espaços textuais. Não há divisão, 

mas fusão em Pena de morte. O que me levou a aproximar esses dois escritores pode ser 

respondido por Ayelet Lilti, em seu texto “L’image du mort-vivant chez Blanchot et 

Kafka”, na Revue Europe – Maurice Blanchot n. 940-941: “Por que uma tal 

aproximação? A relação entre esses dois escritores encontra parcialmente sua fonte nos 

escritos de Blanchot que revelam sua paixão pela obra de Kafka e pela pessoa atrás da 

obra.” (LILTI, 2007, p. 154). Nessa perspectiva, não acredito em um tipo de tributo a 

Kafka, mas sim em uma experiência de escrita pela qual Blanchot não pôde se desviar 

ao travar a sua luta particular com o terreno instável do texto literário. Ao lermos os 

ensaios blanchotianos sobre literatura é perceptível a presença do autor tcheco tanto na 

leitura de suas narrativas quanto na leitura de sua vida atormentada pelo ato de escrever 

ininterruptamente — vale lembrar que, de acordo com Blanchot, Kafka é o que 

poderíamos denominar de correlato do que ele entende por literatura: “Temos às vezes a 

impressão de que Kafka nos oferece uma chance de entrever o que é a literatura.” 

(BLANCHOT, 1997, p. 19).  

 O espectro de Franz Kafka espreita a narrativa blanchotiana em análise desde a 

primeira palavra dada por aquele que a narra. Os escritos do autor de A metamorfose 

ecoam na narrativa de Blanchot, “é uma força de errância semelhante àquela de um 

fantasma.” (LILTI, 2007, p. 155). Em nenhum momento, o vaguear do espectro é 



228 

 

interrompido; ao contrário, é seguidamente chamado a participar do enredo, como se do 

punho do narrador não pudesse sair nada sem o seu prévio consentimento. Eles falarão 

da morte, mas da morte que pode perdurar até mesmo quando se já está morto. A morte, 

que é desastre, permanecerá a morte de todos mesmo após a morte de um só indivíduo. 

No desespero do morrer, eles falarão daquela que teme a morte, que teme o ato sombrio 

que a noite temerosa pode trazer, bem como falarão da verdade/luz que se contrapõe ao 

ato obscuro do estar a morrer. É na proteção de uma data que o narrador e Kafka338 

iniciam a narrativa de Pena de morte: “Estes fatos me aconteceram em 1938.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 09). 

 A narrativa segue o formato de um diário íntimo em que serão escritos os fatos 

singulares que aconteceram ao narrador, não-nomeado, em presença de uma jovem 

moribunda chamada J. No diário, constará a sua experiência íntima e profunda com a 

morte, com o estar a morrer, em duas complexas perspectivas: o narrador será tanto 

aquele que presencia a morte quanto a própria morte. A escolha pelo formato do diário 

decorre da sua intenção de escrever e de tornar plausíveis e palpáveis os fatos 

extraordinários pelos quais passou, bem como de se livrar deles, negando-os. O narrador 

deseja assegurá-los como uma verdade incontestável, por isso o seu apreço pelas datas, 

pela segurança que o mundo real pode oferecer àquele que viveu algo praticamente não-

verídico. Em relação ao formato e às prerrogativas que o termo diário instiga, Blanchot, 

no texto “O diário íntimo e a narrativa”, da obra O livro por vir, diz que há uma regra 

básica para aqueles que se aventuram pelo terreno da escrita íntima do diário: “O diário 

íntimo, que parece tão livre de forma, [...] é submetido a uma cláusula aparentemente 

leve, mas perigosa: deve respeitar o calendário.” (BLANCHOT, 2005, p. 270). E 

juntamente com o calendário, tem-se a escrita sem paixão, sem entrega, como salienta 

Barthes, no texto “Deliberação”, do livro O rumor da língua: “A escritura do Diário, 

regular, diária como uma função fisiológica, implica sem dúvida um prazer, um 

conforto, não uma paixão. É uma maniazinha de escritura cuja necessidade se perde no 

trajeto que vai da anotação produzida à anotação relida” (BARTHES, 2004, p. 459). Ao 

se comprometer com as datas, o narrador se compromete com a verdade. E nisso está o 

                                                           
338 No decorrer de minha leitura da obra Pena de morte, não farei um trabalho simplesmente comparativo 
entre a narrativa blanchotiana e a obra kafkiana, e sim uma busca pela essência kafkiana presente na 
narrativa de Blanchot como experiência de escrita. 
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perigo: a verdade está sendo dita no espaço da irrealidade literária que ele escolheu para 

narrar os seus acontecimentos. 

 O projeto de narrar a verdade por meio do diário fracassa: “Experimento ao falar 

deles um grande mal-estar. Já tentei, muitas vezes, dar a eles uma forma escrita.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 09). As palavras se desviam da primeira intenção do narrador, 

buscando a indefinição e a omissão que se deixam entrever no desenvolvimento do 

enredo narrativo. A seriedade que o narrador busca através das palavras é inútil, pois ele 

narrará tudo, menos o que ele tanto almeja: a verdade. Ele busca o espaço literário para 

nele inserir o que não pode ser visto nunca: a lucidez de uma escrita à ordem do dia. 

Desse modo, o narrador não pode transmitir a verdade, até mesmo porque a trama 

literária não se deixa usar como um simples modo para/instrumento: “Disso ele sabe, 

sofre e queixa-se; constantemente verifica que não pode ‘traduzir o seu pensamento’”. 

(BARTHES, 2004, p. 376). Em Pena de morte, o que percebo é uma “atração do 

desvio”339. E nesse desvio está o componente literário tão visto em Kafka, inclusive no 

que pode ser observado em sua escrita íntima e/ou literária: “Kafka não se pode impedir 

de escrever, mas escrever o impede de escrever: ele se interrompe, ele recomeça. Seu 

esforço é sem fim, bem como sua paixão é sem esperança [...] a impossibilidade de 

poder terminar é apenas a impossibilidade de continuar.” (BLANCHOT, 1997, p. 29). 

 No desvio, a escrita inicia o seu movimento de dispersão da verdade, 

acumulando-se em livros e mais livros que nada têm em comum com a ideia original do 

narrador. Nesse processo contínuo, a escrita se transforma em um modo de libertação. A 

literatura é vista pelo narrador anônimo como um meio de salvação, de se afastar das 

ideias que o perseguiam desde o instante em que se deparou com a face da morte 

prefigurada na jovem J.: “Se escrevi livros, é que desejava através de livros pôr fim a 

isso tudo.” (BLANCHOT, 1991, p. 09, grifos meus). O “pôr fim a isso tudo” é a 

tentativa de salvação do narrador. Entretanto, lembremos que a literatura não é um 

modo para: “a literatura jamais aceita converter-se num meio” (BLANCHOT, 1987, p. 

52). A escrita não se reserva a ser um paliativo para aqueles que investem em seu 

mundo como um simples meio de fuga, de esconderijo. A literatura é uma proposta de 

imersão sem precedentes que exige daquele que escreve uma entrega completa e, 

guardado o peso da palavra, egoísta, visto que se configura como uma entrega pessoal 

que refuta a tudo e a todos. Na esteira do narrador blanchotiano, Kafka, por meio de seu 

                                                           
339 “attrait du détour” (BLANCHOT, 1980, p. 77) 
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diário, como salienta Blanchot em seu artigo “Kafka e a exigência da obra”, do livro O 

espaço literário, tem a literatura como um modo para se libertar do mundo, dos 

conflitos que o perseguem, bem como nela crê como religião, como a nova Cabala: 

“Kafka fez claramente alusão a ‘toda essa literatura’ (a dele) como a ‘uma nova 

Cabala’, uma ‘nova doutrina secreta’ que ‘teria podido desenvolver-se’ se ‘o sionismo 

não tivesse, nesse meio tempo, ocorrido’ (16 de janeiro de 1922).” (BLANCHOT, 1987, 

p. 65). Todavia, “A arte não é religião” (BLANCHOT, 1987, p. 78).  

 Assim, o narrador e Kafka fracassam em ter a literatura como um instrumento de 

libertação. O que soçobra dessas investidas é o elemento puramente literário: “Se 

escrevi romances, os romances nasceram no momento em que as palavras começaram a 

recuar diante da verdade.” (BLANCHOT, 1991, p. 09). Na esperança de escrever os 

fatos ocorridos na presença da jovem moribunda, as palavras utilizadas pelo narrador 

automaticamente se desviam de sua proposta original, criando uma nova estrutura que 

escapa da forma de um diário ou de um texto informativo. Ou seja, a esperança do 

narrador sucumbe em um ato de pura literatura: a escrita de romances. E os romances 

são criados a partir do recuo das palavras diante da verdade. E se elas recuam, elas 

rompem com uma das premissas básicas do diário: “Disso decorre que a sinceridade 

representa, para o diário, a exigência que ele deve atingir, mas não deve ultrapassar.” 

(BLANCHOT, 2005, p. 270). Mesmo com o apego a datas, a sinceridade se desfaz, não 

restando nada mais que o elemento literário, que se apresenta como a própria escrita da 

narrativa, que o narrador não percebe inicialmente. O desejo de narrar o extraordinário e 

a confiança depositada nas palavras são de total incompatibilidade com o espaço 

literário, pois as palavras, nos limites ilimitados da literatura, transformam-se e se 

deixam transformar em elementos, por vezes, que não condizem com o seu sentido 

usualmente conhecido. Na literatura, as palavras flanam despreocupadamente; e se o 

autor acredita que elas passarão uma mensagem ou que delas poderá ser visto um 

sentido verdadeiro, haverá o logro, a mentira: 

Sua realidade [literatura] é o deslizamento entre o que é e o que não é, 
sua verdade, um pacto com a ilusão. Ela mostra e retira; vai a algum 
lugar e deixa crer que o ignora. É no modo imaginário que encontra o 
real, é pela ficção que se aproxima da verdade. Ausência e eterno 
disfarce, ela progride por caminhos oblíquos, e a evidência que lhe é 
própria tem a duplicidade da luz.  

(BLANCHOT, 1997, p. 187) 
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 Em Kafka, há, também, a confiança nas palavras: “É estranho que um homem 

para quem nada se justificava tenha encarado as palavras com certa confiança” 

(BLANCHOT, 1997,  p. 19). A confiança existia porque a literatura era para o escritor 

uma esperança, mesmo naufragada, de buscar repostas onde somente havia escuridão, 

por isso a confiança, por vezes desesperada, nas palavras que o auxiliariam nessa 

empreitada. Palavras que, na verdade, o desviavam do caminho que ele desejaria 

encontrar no mais além do ilimitado literário. Vale ressaltar que essa esperança não 

passa de uma esperança enquanto esperança, esperança do desejo negativo, como reflete 

Blanchot: “Existe esperança, se ela se relaciona longe de toda a apreensão presente, de 

toda a possessão imediata com aquilo que está sempre por vir, e que talvez não virá 

jamais; e a esperança proclama a vinda esperada daquilo que não existe ainda senão 

como esperança.” (BLANCHOT, 2001, p. 84). Compreendo, portanto, que o caminho 

tortuoso pelo qual passa o narrador de Pena de morte traz em sua essência um 

movimento semelhante ao que Blanchot nos deixa entrever ao analisar o Diário íntimo 

de Kafka, caminhos que se alternam em sua singularidade, mas que compartilham uma 

característica em comum: o escrever. Kafka e o narrador escrevem, mesmo que para 

escrever seja necessário se desviar, pois é o desvio que os convida a participar de algo 

inteiramente novo: o espaço literário. E nesse desvio, narrativa e teoria blanchotianas se 

refletem como em uma sala de espelhos, uma sendo o reflexo da outra. Esse movimento 

simbiótico que acabo de descrever é único nas narrativas ficcionais de Blanchot. Em 

seus demais textos ficcionais, não constato tal perda de limites entre o que desejaria ser 

ficção e o que seria crítica literária. Ao ter como resultado romances e não diários, a 

escrita de Pena de morte se abre para uma nova linguagem:  

Escrever, desvio que distanciaria o direito a uma linguagem, fosse ela 
pervertida, anagramática — desvio da escrita, que sempre de-escreve, 
amizade pelo desconhecido mal vindo, “real” que escapa a toda 
apresentação, a toda possível palavra.340     
 

 No trecho acima, retirado do livro L’écriture du désastre, distingo bem essa 

noção de nova linguagem que se desenvolve concomitantemente ao ato de elaboração 

da escrita na narrativa blanchotiana em estudo, pois a palavra ao ser disposta no espaço 

literário cinde com a realidade daquele que escreve, ocasionando uma cisão, ou melhor, 

                                                           
340 “Écrire, détour qui écarterait le droit à un langage, fût-il perverti, anagrammé — détour de l’écriture, 
qui toujours dé-crit, amitié pour l’inconnu mal venu, ‘réel’ échappant à toute monstration, à toute possible 
parole.” (BLANCHOT, 1980, p. 66, grifos meus) 
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uma ruptura com o mundo real para se abrigar no mundo disposto pela literatura, um 

mundo das liberdades sem consequências políticas ou sociais: “tendo em vista que a 

estrutura supostamente fictícia de toda obra exonera o signatário quanto à 

responsabilidade, diante da lei política ou cívica, do sentido e do referente” (DERRIDA, 

1999, p. 206). E nesse ponto, a perversão da palavra agride até mesmo aquele que 

escreve, pois a palavra não se submeterá ao crivo do autor, mas ao movimento aberto 

pelo autor no momento em que decide escrever. A perversão está na crença de que a 

palavra esteja totalmente submissa a ele. Ela não o está — disso decorrem as várias 

tentativas do narrador de dar aos fatos vivenciados uma forma escrita sem, no entanto, 

ter algum resultado. O que o personagem341 não percebe de início é que os fatos serão 

escritos na medida em que ele se entrega a esses fatos sem deles pedir uma troca, como 

uma validação, por exemplo: “Escreverei livremente, certo de que esta narrativa só diz 

respeito a mim mesmo.” (BLANCHOT, 1991, p. 10). É somente sem intenção 

premeditada que o texto que tanto almeja poderá ganhar forma, embora se construa 

ausente de provas, de elementos de uma verdade incontestável. A narração dos fatos 

está “escapando a toda apresentação, a toda possível palavra.”.  É na entrega ao texto 

que o narrador poderá escrever a sua história. 

 Entretanto, antes da entrega à escrita literária, o personagem-narrador, através do 

diário, desejou se proteger da escrita. Ele quis, por meio da forma do calendário, 

permanecer resguardado pela verdade que essa forma de escrita poderia lhe oferecer, 

sem riscos e sem perdas: “O diário aparece aqui como uma proteção contra a loucura, 

contra o perigo da escrita.” (BLANCHOT, 2005, p. 273). Em determinado instante do 

seu discurso, o narrador diz: “Era em 1940, durante as últimas semanas de julho ou as 

primeiras de agosto. Na inatividade imposta pelo espanto, escrevi esta história. Uma vez 

escrita, porém, a reli. Logo destruí o manuscrito.” (BLANCHOT, 1991, p. 09-10). A sua 

tentativa de escrita supervisionada, presa a um modo de explorar a verdade que os fatos 

ocorridos poderiam sugerir, imediatamente fracassa. Essa escrita acaba por se direcionar 

para uma outra história, para um outro texto, bem diferente daquele que o personagem 

desejaria ter escrito — para outros romances, talvez. A fuga através do diário é 

perdição, pois “o meio de que se serve para recordar-se a si mesmo é, fato estranho, o 

próprio elemento do esquecimento: escrever.” (BLANCHOT, 1987, p. 19). O narrador 

                                                           
341 Em meu texto, utilizarei, para efeitos estilísticos, “o personagem” para se referir ao narrador e “a 
personagem” para se referir à J. 
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busca escapar da malícia das palavras através do recurso ao diário, ele intenta através do 

calendário se resguardar, ele deseja escrever a verdade dos fatos; porém, o que resulta 

dessa escrita são os seus vários livros, textos de ficção. O narrador esperava atingir a 

verdade pelo elemento da escrita, que, por conseguinte, é o elemento puramente 

literário, não comportando elementos como verdade, poder ou saber, nada que o rotule 

ou que o prenda a uma manifestação previamente estabelecida. O texto se desvia do 

personagem do mesmo modo que a literatura se desvia da verdade: “Escrevemos para 

salvar os dias, mas confiamos sua salvação à escrita, que altera o dia.” (BLANCHOT, 

2005, p. 275). 

 Anteriores ao narrador blanchotiano, escritores conhecidos — como Kafka, 

Mme. Staël, Benjamin Constant, Virgínia Woolf, Jules Renard e Julien Green — 

investiram no recurso ao diário, na tentativa vã de fugir do espaço da escrita literária 

que tanto lhes atormentava. Todavia, eles fugiam da escrita pela escrita, não percebendo 

que o veneno e o antídoto eram a mesma coisa, impossibilitando qualquer reação ou 

qualquer forma de combate. Dessa certeza, Kafka compartilha: “[Kafka] Luta sem saída 

e sem certeza, onde o que tem de conquistar é a sua própria perda, a verdade do exílio e 

o retorno ao próprio seio da dispersão.” (BLANCHOT, 1987, p. 65). Semelhante a 

Kafka, o narrador está perdido. Ele não pode ir ao outro lado do rio com a balsa, será 

preciso ir a nado. E, para isso, será preciso mergulhar, se oferecer ao rio, se misturar a 

ele. No processo de imersão, o narrador se conscientiza da perversão das palavras: “Mas 

as palavras, até agora, foram mais fracas e maliciosas do que eu desejava. Esta malícia, 

eu sei, é uma advertência.” (BLANCHOT, 1991, p. 09). As palavras literárias, desde já 

pervertidas, agem com uma malícia que adverte aquele que escreve de que não haverá 

formas puras de verdade e nem mesmo uma tentativa de se explorar essa verdade: 

“Seria mais nobre deixar a verdade em paz.” (BLANCHOT, 1991, p. 09). A verdade, 

que tanto o narrador almejava, esconderia um pretenso segredo que ele guarda muito 

meticulosamente. Além da escrita se estabelecer em solo literário, a omissão do 

narrador problematiza uma das bases que estruturam o formato do diário, a sinceridade 

do seu escritor. Desse modo, a sua escrita se desvia cada vez mais da pretensão de 

atingir a verdade dos fatos. 

 É importante mencionar que no início e em algumas passagens da primeira parte 

do texto de Pena de morte o narrador ainda persiste na tentativa de escrever um diário. 

A escrita caminha para a forma de um diário, com o uso de datas para auxiliá-lo na 
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escrita de sua experiência, como se observa em determinados pontos da narrativa: “Era 

em 1940” (BLANCHOT, 1991, p. 09); “que é a do dia 8 de outubro” (BLANCHOT, 

1991, p. 10); “O pai tinha sido morto em 1916”; “No fim de 1940” (BLANCHOT, 

1991, p. 12); “morta desde 1936” (BLANCHOT, 1991, p. 15). Contudo, esse possível 

diário elimina a intimidade e a seguridade que fazem do diário um diário, pois o 

narrador omite grande parte das informações, como, por exemplo, os nomes das ruas e 

das pessoas citadas, inclusive o seu, como se não confiasse na própria estrutura que 

deseja dar ao seu texto, a estrutura de um diário. O personagem parece, muitas vezes, 

não confiar nas palavras: “Eu mesmo morei nesse apartamento, na rua de ... número 

15.” (BLANCHOT, 1991, p. 10); “Senhora B.” (BLANCHOT, 1991, p. 11); “uma de 

suas amigas, A., cunhada de uma bailarina” (BLANCHOT, 1991, p. 14); “Quanto a J.” 

(BLANCHOT, 1991, p.15). A leitura do diário do personagem não oferece a uma 

terceira pessoa o elemento da curiosidade, tão comum a esses escritos, visto que nada 

nos é dado a identificar, os nomes e os lugares estão cifrados, o que nos é revelado pelo 

narrador se restringe a sua experiência com a jovem J., nada mais. E à medida que o 

narrador prossegue com a sua escrita, a estrutura do diário começa a se desfazer, bem 

como a sua obrigação de relatar a verdade. 

 Em outro momento, o modo escolhido para o início de sua escrita, a forma do 

diário, é deixada simplesmente de lado pelo narrador: “A única data de que estou seguro 

é a do dia 13 de outubro, quarta-feira 13 de outubro. Isso, aliás, tem pouca 

importância.” (BLANCHOT, 1991, p. 12-3, grifos meus). Como um texto que começou 

sendo auxiliado por datas renega de uma maneira tão despreocupada o mote de sua 

estrutura? A transformação que se processa no desenvolvimento da narrativa de Pena de 

morte é muito interessante, uma vez que a estrutura do diário, que inicia esse texto, 

passa por diferentes níveis de mudança, se afastando progressivamente dessa estrutura 

sufocante, que tem como grilhões o calendário. Com isso, a arquitetura narrativa do 

diário se converte em narrativa literária. É a partir do momento em que o narrador se 

liberta de sua primeira intenção que a sua história começa realmente, não esquecendo 

que todo o preâmbulo já faz parte da narrativa contada por ele. O narrador escreve a sua 

história mesmo quando está no processo de luta com a sua escrita. Guardadas as devidas 

proporções, o Diário íntimo de Kafka, também, oscila entre narrar fatos vividos 

realmente e fatos puramente literários:  
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O Diário íntimo de Kafka é feito não apenas de notas datadas, que 
remetem à sua vida, de descrição de coisas que ele viu, de pessoas que 
encontrou, mas também de um grande número de esboços de 
narrativas, algumas de poucas páginas, a maioria de algumas linhas, 
todas inacabadas, embora muitas vezes já formadas, e, o que é mais 
impressionante, quase nenhuma tem relação com a outra, não é a 
retomada de um tema já posto em obra, assim como não tem relação 
evidente com os acontecimentos diários. 

(BLANCHOT, 2005, p. 277) 
 

 Na narrativa blanchotiana em estudo, o texto ficcional ganha espaço na estrutura 

já formada pelo diário, pois o que será narrado é compatível com o que não pertence ao 

mundo. E se não pertence ao mundo, não pode ser protegido pelo rigor do diário, uma 

vez que a sua estrutura só comportaria fatos praticamente críveis, o que não é o caso do 

nosso narrador sem nome: “Não é por contar acontecimentos extraordinários que a 

narrativa se distingue do diário. O extraordinário também faz parte do ordinário. É 

porque ela trata daquilo que não pode ser verificado, daquilo que não pode ser objeto de 

uma constatação ou de um relato.” (BLANCHOT, 2005, p. 271). Em sua transformação 

em texto literário, o que é contado pelo narrador não perde totalmente o interesse pela 

verdade: “Não tenho medo da verdade. Não temo revelar um segredo.” (BLANCHOT, 

1991, p. 09). Desse seu interesse persistente, um segundo comentário do narrador vem a 

complementá-lo, no que corresponde a entender a sua incapacidade de escrever 

coerentemente o que ele viu no apartamento de J. De acordo com o personagem, a 

inaptidão não se concentrava nele, mas nas palavras que eram necessárias para 

formarem o seu texto, visto que as palavras não sustentavam um sobrepeso que a elas 

não caberia. A incapacidade das palavras não deve ser interpretada como algo 

pejorativo, mas, antes de tudo, como um adjetivo próprio do discurso literário, pois as 

palavras literárias não se deixam sobrecarregar com fardos que não lhe pertencem, 

como a representação de uma intenção, seja ela qual for. Deve-se à incapacidade das 

palavras, o comentário do narrador: “Esta malícia, eu sei, é uma advertência.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 09). A advertência implica em afirmar a não-associação entre 

verdade e texto literário, como nos lembra Blanchot ao citar Kafka:  

Se [Kafka] escreve: “A arte voa em torno da verdade, mas com a 
intenção decidida de não se deixar queimar por ela. Sua capacidade 
consiste em encontrar no vácuo um lugar em que o raio de luz possa 
ser captado com toda a força, sem que a luz tenha sido anteriormente 
assinalável”, ele próprio fornece a resposta a esta outra reflexão, mais 
sombria: “Nossa arte é a de nos ofuscarmos com a verdade: a luz 
sobre o rosto que recua em esgares, só isto é verdadeiro, e nada mais.” 

(BLANCHOT, 1997, p. 25) 
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 Em Pena de morte, a palavra segredo, o que é omitido e o que não pode 

pertencer à estrutura do diário, é retomada pelo narrador aliada a uma “prova viva” que 

ele diz ter sobre a história que narrará sobre a moribunda J. Ao comentar a existência de 

uma prova que embasaria o seu discurso, o narrador nos apresenta, em um ligeiro 

adendo, o que realmente esconde: as suas cartas, os seus papéis, as suas anotações, 

dando a entender, também, que existe um diário escondido, esse com a seriedade da 

forma que lhe compete: “suplico-lhes que não se lancem de improviso a meus raros 

segredos, que não olhem minhas fotografias se elas se mostrarem, e sobretudo que não 

se abra o que está fechado” (BLANCHOT, 1991, p. 11, grifos meus). Em sua fala, 

suponho que o seu segredo esteja associado ao que escreveu ao longo de sua vivência 

sobre os fatos que antecederam e sucederam a morte de J. Noto, assim, que a relação 

entre segredo e escrita é mais complexa do que a relação entre segredo e conteúdo. 

Antes dos fatos que se apresentam no texto escrito, existe a complexidade da escrita que 

originou esses fatos. A dramaticidade entre aquilo que se deseja escrito e o suporte que 

fará desse desejo realização. O que está no pensamento — que, também, é palavra, 

palavra imanente — nem sempre pode ser transportado fidedignamente pela palavra ao 

texto escrito, pois existe um determinado corte, ou melhor, uma fratura entre a palavra e 

o pensamento. Essas duas instâncias não caminham, muitas vezes, juntas, embora 

caminhem lado a lado numa discussão fronteiriça, digo, eterna. O segredo do narrador é 

a escrita de sua intimidade. É a partir desse segredo, da discussão em torno do que não 

pode ser revelado, que o texto propriamente literário de Pena de morte se inicia: “O 

leitor então sente vir a literatura pela via secreta desse segredo, um segredo ao mesmo 

tempo guardado e exposto, ciosamente selado e aberto como uma carta roubada. Ele 

pressente a literatura.” (DERRIDA, 1999, p. 175). 

Na prerrogativa lançada pelo personagem aos que, no momento de sua morte, 

encontrarem seus escritos — “que destruam tudo, sem saber o que destroem, na 

ignorância e na espontaneidade de uma afeição verdadeira.” (BLANCHOT, 1991, p. 11-

2) — ecoa uma máxima de Blanchot presente no livro A conversa infinita 2: a 

experiência limite: “Gostaríamos de recomendar aos escritores: não deixem nada para 

trás, destruam vocês mesmos tudo o que querem ver desaparecer, não sejam fracos, não 

confiem em ninguém, pois um dia serão necessariamente traídos.” (BLANCHOT, 2007, 

p. 95); que, por conseguinte, comunga com a tentativa de Kafka de destruir todos os 
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seus escritos: “Kafka quis destruir sua obra, talvez porque esta lhe parecesse condenada 

a aumentar o mal-entendido universal.” (BLANCHOT, 1997, p. 09). A prova, que o 

narrador deseja ver destruída após sua morte, nos dá mostras do itinerário da morte 

presente na narrativa blanchotiana em análise, bem como deixa transparecer o caráter 

letal do narrador: 

No fim de 1940, uma pessoa, por minha culpa, teve um 
pressentimento muito vago dessa “prova”. Como ela desconhecia 
quase toda a história, não pôde sequer aproximar-se da verdade. 
Descobriu apenas que algo estava trancado no armário (na época eu 
morava no hotel); ela viu esse armário e fez um gesto para abri-lo. 
Mas nesse instante, foi tomada por uma crise estranha. Caída na cama, 
não parava de tremer; tremeu a noite inteira sem dizer nada; de 
madrugada, começou a escarrar. Os escarros duraram mais ou menos 
uma hora, e veio o sono que a restabeleceu.  

(BLANCHOT, 1991, p. 12) 
 

 O mal que acomete a pessoa curiosa do segredo do narrador é apenas uma 

pequena amostra de sua potencialidade negativa que se desenvolverá ao longo de sua 

história extraordinária. Nessa perspectiva, o seu segredo, a sua escrita enquanto segredo 

de escrita, compartilha do movimento da morte que entrelaça a narrativa em toda a sua 

extensão. A morte se torna o reflexo do narrador, é através de sua indumentária que o 

espectro nefasto da noite se faz presente. Ela o faz e ele a reproduz. Ambos são um só. 

Todavia, o personagem-narrador, na qualidade de hospedeiro da morte, somente poderá 

ser apresentado no decorrer de sua história sobre a doença de J. É a partir do estado de 

saúde de J. que a narrativa cadenciará a transformação do personagem em imagem da 

morte. No texto de Pena de morte, a doente ressoará, por sua vez, o sopro da morte; no 

entanto, será do narrador a investida principal, uma vez que a morte partirá dele e 

permanecerá nele. Estar em presença do narrador é, por conseguinte, estar em presença 

da morte; e J. experimentou isso com a própria vida. Em relação à prática do diário, o 

resultado de sua insistência primeira em relatar os acontecimentos nessa forma peculiar 

de escrita se transforma em um exercício de aprendizagem para entrar no espaço da 

escrita literária. A entrada do personagem somente se efetiva quando ele se desobriga de 

apresentar a veracidade do que presenciou. 

 No desenvolvimento de sua escrita, agora, com uma liberdade que se diferencia 

do programa de regularidade do diário, o narrador, enfim, narrará a história 

extraordinária que envolve como peça principal a jovem J.: “estou quase certo de que as 

palavras, que não deveriam ser escritas, serão escritas.” (BLANCHOT, 1991, p. 10). 
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Notemos que a história da moribunda já se processa desde o início do enredo, com a 

ressalva de que o princípio nada mais seria do que um prólogo que se refere tanto à 

história quanto ao ato de escrita que envolve o narrador, tendo como essência os 

tormentos de escrita semelhantes ao do jovem Kafka. Na continuidade do que é narrado, 

o leitor participará da narrativa na medida em que a escrita do personagem-narrador vai 

se estruturando, sendo bastante similar a um ato simultâneo. O que nos é dado a ler está 

em conformidade com o ato instantâneo de escrita do narrador: “Em si mesma, não o é; 

e, agora que acabo de escrever que o era, não consigo muito compreender o por quê.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 36, grifos meus). Na citação, o verbo acabar está conjugado no 

presente do indicativo, denotando uma ação que se refere ao momento em que se 

escreve, reforçando o caráter simultâneo da escrita e da leitura na narrativa Pena de 

morte.   

 Após tantas relutâncias, a narrativa ganha um novo começo: “Eram os 

conturbados dias de Munique. Eu sabia que ela estava tão doente quanto se pode estar.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 13). O som do trotar da morte, que ouvimos ao longo da 

narrativa, se origina através dos acessos febris, das tosses e da fadiga quase mortais da 

moça J. O seu estado de quase-morta ou de quase-morte faz dela um ser em transição, 

permanecendo entre o terreno dos mortos, o qual ela renega com todas as forças — 

“convivia em pé de igualdade com uma febre extenuante” (BLANCHOT, 1991, p. 13) 

—, e o terreno dos vivos, o qual ela compartilha com o narrador. Apenas ele consegue 

não aborrecê-la, talvez ela soubesse que o seu amigo seria, mais tarde, o seu algoz; e 

nisso compartilhassem um segredo mórbido. Diferente do castelão de L’instant de ma 

mort, que se entregou ao espaço da morte através da presença do outro e do movimento 

de passividade, a moça J. temia o espaço da morte. Assim, ela não se entregava à morte, 

não lhe era suportável o movimento de estar no entre-morrer e, nem mesmo, de 

experienciar a morte, resultando dessa ação duas questões importantes na leitura da 

narrativa Pena de morte: a luta com a morte, fato que não ocorre nas demais narrativas 

blanchotianas; e uma nova categoria da impossibilidade da morte, a existência do ser até 

mesmo no espaço da morte, a impossibilidade de morrer mesmo quando se já está 

morto. Essa impossibilidade, apenas para adiantar algumas considerações, tem uma 

relação forte com os personagens de Kafka. 

 O castelão se doou à morte, experimentando-a, já a moribunda se desviava 

constantemente da morte como a escrita de sua história se desviava do caráter de 
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verdade que desejaria dar a ela o narrador. O texto do personagem se concentra nos 

momentos anteriores à morte de J., nos seus sofrimentos, nas suas abstinências e na sua 

luta devastadora com a dama negra. Nesse sentido, o texto, ao se concentrar no entre-

morrer da jovem, passa a se comportar mimeticamente como a personagem central de 

seu enredo, em um permanente estado agônico, sufocante, por vezes. A estrutura 

narrativa, antes respirável, se torna cáustica, densa em determinados momentos, 

mórbida em outros, sempre caminhando juntamente com a sua personagem. Nos 

acessos de tosse ou de desespero de J., a narrativa inicia um movimento de morbidez tão 

grande que o espaço narrativo ganha uma aparência asfixiante: “Na véspera desse dia, 

sentira uma pontada violenta no lado do coração e tivera uma crise de falta de ar tão 

forte, que mandou ligarem para sua mãe e ela mesma chamou o médico.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 21). As palavras se recolhem para junto da moribunda 

esperando o momento final, o surgimento da noite que trará o cortejo fúnebre da morte. 

O seu trotar está sempre em iminência, sempre a ponto de dominar totalmente a 

narrativa e com ela o narrador, por isso, talvez, o medo inicial do personagem de se 

entregar à escrita, optando pelo diário, pelo rigor e pelas datas. 

 No entanto, antes da morte se apresentar à narrativa e, com isso, abraçar a todos, 

J. se restabelece: “A pontada no coração não desapareceu, mas os sintomas atenuaram-

se e mais uma vez ela triunfou.” (BLANCHOT, 1991, p. 21). E com o seu triunfo 

momentâneo, o texto novamente ganha a claridade, o ritmo mais calmo, mais respirável. 

A morte tende a se afastar nesses momentos de lucidez da jovem J., bem como o texto 

tende a se tornar mais aprazível. Contudo, os momentos de lucidez da personagem se 

misturam aos momentos de terror de sua doença, não dando à narrativa um único modo 

de se desenvolver, mas dois: a escuridão e a claridade de seus espaços. O terror e a 

alegria caminham propositadamente juntos, pois são manifestações da moça moribunda, 

que, por conseguinte, se tornam manifestações da própria narrativa. A luta da 

personagem em não morrer é a mesma da narrativa em não se deixar corromper 

definitivamente pela morte, ambas buscam a vida para se libertarem do estado contínuo 

do morrer. Todavia, a sobrevivência da narrativa está na morte e dela não pode se 

desassociar. É a morte que originou a narrativa que lemos e o narrador é a sua 

configuração. Como observado, o texto de Pena de morte passa a ser um texto em 

estado de agonia, com a morte sempre em iminência, sempre em porvir. Aqui, o jogo de 

imagens cede lugar ao jogo de contraposições, ao jogo do claro-escuro. 
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 Nos momentos de lucidez da narrativa, o retorno às datas e aos meses surge para 

orientar o personagem do movimento do tempo no instante em que o seu discurso está 

sendo elaborado e, também, para orientar o leitor, para não confundi-lo com o acúmulo 

de informações que não estão divididas em escala temporal: “Desde o mês de setembro, 

eu passava uma temporada em Arcachon.” (BLANCHOT, 1991, p. 13) ou “Dessa vez, 

decidi voltar para Paris.” (BLANCHOT, 1991, p. 31). Esse período de claridade textual 

concede ao narrador uma maior segurança daquilo que narra, é como se a narrativa 

ainda pudesse estar em seu domínio, em sua tutela; porém, o que vemos logo em 

seguida é o retorno da escuridão, o momento de triunfo da narrativa quando a noite se 

aproxima, pois ela se apresenta totalmente como é, irrevogavelmente instável, ambígua, 

tomada pelo esquecimento. O narrador é acometido radicalmente pelo esquecimento, ele 

é tomado pela indecisão dos fatos, pela dúvida. A palavra talvez, que surge na narrativa 

de L’instant de ma mort como fator de instabilidade, se apresenta na narrativa de Pena 

de morte em suas mais variadas formas: “Acho que no dia 5 ou 6 de outubro” 

(BLANCHOT, 1991, p. 13, grifos meus) e “Não me lembro bem como termina a cena”. 

(BLANCHOT, 1991, p. 15, grifos meus). O momento de dúvida ajuda a advertir o leitor 

sobre o que está lendo. Não se deve confiar no narrador, não se deve confiar nas 

palavras. As palavras literárias não se sobrecarregam de verdades, mas de ambiguidade: 

A literatura é feita de palavras, essas palavras produzem uma 
transmutação contínua do real em irreal e do irreal em real: elas 
aspiram os acontecimentos, os detalhes verdadeiros, as coisas 
tangíveis, e os projetam num conjunto imaginário e, ao mesmo tempo, 
realizam esse imaginário, dando-o como real. 

 (BLANCHOT, 1997, p. 188) 
 

 A repercussão do movimento de indeterminação da personagem que vagueia 

entre a morte e a luz, atingindo a narrativa, lembra-me, guardadas as devidas 

singularidades, a indeterminação de Gregor Samsa, de A metamorfose, o que confirma o 

jogo de imagens de que venho comentando ao longo de meu texto. No decorrer da 

narrativa de A metamorfose, de Kafka, uma indagação do narrador nos coloca em alerta 

sobre o caráter de indeterminação do personagem Gregor: “Era ele um animal, já que a 

música o comovia tanto?” (KAFKA, 2010, p. 71). Se antes o fato dele ter se 

transformado em um inseto asqueroso era motivo de riso por parte do leitor ou até 

mesmo de repugnância, a questão lançada pelo narrador nos adverte que há uma 

complexidade muito maior no fato dele ter se transformado em um inseto, pois a sua 

existência racional humana ainda sobrevive na forma irracional do inseto, tornando-o 
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um ser de total imprecisão, semelhante à J., que está praticamente morta, mas que ainda 

resiste em um corpo vivo: “Seu médico me dissera que a considerava morta desde 

1936.” (BLANCHOT, 1991, p. 15). No aspecto indeterminado de seus personagens, as 

duas narrativas, também, se indeterminam, colocando o julgamento do leitor em um 

contínuo movimento de dúvida, pois a indeterminação problematiza os delicados 

conceitos, como, por exemplo: ser animal/ ser humano ou estar vivo/ estar morto. 

 J. passeia entre os dois mundos, bem como Gregor passeia pela indeterminação 

de sua categoria: homem ou inseto? J. não é a vida ou a morte, ela é a vida-morte, o 

sujeito incompatível, aquele ser desagregador, aquele que não se enquadra em nenhuma 

categoria previamente conhecida, igualmente, ao personagem de Kafka, que, por não se 

enquadrar em nenhuma nomenclatura, definha solitariamente após o golpe derradeiro de 

seu algoz: “A maçã apodrecida nas suas costas e a região inflamada em volta, 

inteiramente cobertas por uma poeira mole, quase não o incomodavam. [...] Ele ainda 

vivenciou o início do clarear geral do dia lá do lado de fora da janela.” (KAFKA, 2010, 

p. 78). Lembro que J., também, definhará, não resistindo à indeterminação. Dentre as 

características semelhantes entre os dois textos, observo que as ações mais importantes 

acontecem dentro do quarto, mais precisamente dentro de um ambiente em que a 

necessidade da luz vai diminuindo ao longo das narrativas, como se o escurecer do 

quarto fosse compatível com os últimos momentos de vida dos personagens; é quando a 

morte se apresenta na narrativa, com o seu cortejo trazido pela noite. 

 Na presença da morte, J. é considerada ainda mais bela pelo narrador, como se 

as suas feições pudessem ser resguardadas pelo sopro macabro do morrer: “Mas não 

maquiada, ela parecia ainda mais jovem; ela o era, então, exageradamente, de modo que 

o principal efeito da doença era lhe dar traços adolescentes.” (BLANCHOT, 1991, p. 

13). Diferentemente do que pudéssemos supor, em Pena de morte, a morte resguarda, 

rejuvenesce, preserva, e não corrói ou apodrece, como acontece de fato. A beleza do 

estar a morrer tem papel fundamental na compreensão da narrativa, pois, fora de 

conclusões precipitadas ou de concepções já previstas, a trama concede à morte uma 

singularidade ambígua, visto que, no mesmo instante em que mata, a morte conserva. É 

nesse ponto que encontro uma outra faceta da morte nas narrativas de Blanchot, a morte 

tornada impossível: o ser permanece vivo após a sua morte. É a impossibilidade de 

morrer no nível mais complexo que se possa imaginar, pois o ser perdura mesmo em 

sua morte. Associada à imagem da beleza na morte, há a imagem da rosa perfeita: “eu a 
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olhava viver e dormir, quando subitamente disse com grande angústia: ‘Rápido, uma 

rosa perfeita’, enquanto continuava a dormir, mas agora com um leve ruído no pulmão.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 42, grifos meus). 

 A ambiguidade da morte se reflete na ambiguidade da rosa perfeita, que 

simboliza tanto a beleza de J. quanto a coroa de flores de seu funeral. E como a 

personagem se desviava da morte, o sentimento de angústia é previsível quando percebe 

o esvair de sua vida ao, deitada, pressentir a vinda da rosa perfeita. Na história escrita 

pelo narrador, são comuns os trechos em que J. trava grandes batalhas com a morte, 

tendo como consequência o estado agônico da narrativa: “Ela lutava em demasia. 

Normalmente deveria ter morrido há muito tempo.” (BLANCHOT, 1991, p. 15). No fim 

das lutas, J. saia quase sempre vitoriosa; porém, o sentimento de perigo não deixava a 

sua mente, o temor que sentia ao anoitecer era muito claro, desejando a saída do 

narrador logo quando a noite chegava, pois a personagem temia que outros 

presenciassem a fragilidade de seu corpo no combate inútil com a morte, inútil, uma vez 

que o seu fim estava cada vez mais próximo: “Logo à noite, ocorreu-lhe a idéia de que 

eu devia partir.” (BLANCHOT, 1991, p. 40). Deitada na cama, J. sofria nos conflitos 

com a morte, embora se mantendo “valente diante da morte” (BLANCHOT, 1991, p. 

15). Entretanto, a sua valentia somente alcançava o limite ordenado pela morte, já que J. 

pertencia ao espaço do morrer, pertencendo ao espaço cadavérico da morte. Não havia 

saída para a moribunda, e ela soube disso ao se entregar ao narrador-morte 

complacentemente. A jovem, mesmo sabendo da proximidade do seu fim, desejava a 

vida: “Mas, não somente não estava morta, como continuava a viver, a amar, a rir” 

(BLANCHOT, 1991, p. 15). 

 Nos encontros com a morte, J. perde a sua feição comumente adquirida em favor 

de uma nova feição, a feição daquela que morre — disso decorre a sua beleza quase 

etérea, beleza eterna: “Após a morte, é sabido que as pessoas bonitas voltam a ser, por 

um instante, jovens e belas” (BLANCHOT, 1991, p. 28). Como figuração da morte, J. 

não permite ao enredo que se estruture em uma organicidade prévia e comum, pois o 

enredo de sua história acompanha o seu estado oscilante de saúde. Desse modo, a 

narrativa se comporta como o próprio corpo da personagem, corpo de linguagem, corpo 

metalinguístico, sensível ao que atormenta e agrada à personagem. Com o constante 

conflito com a dama negra, surge em J. o temor da noite. A noite se apresenta de duas 

maneiras no discurso de Pena de morte: ora como o cortejo da morte, como aquela que 
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traz o infortúnio e o desespero do morrer, ora é a noite que não deixa J. se esquecer de 

sua real condição de ser do entre-morrer, ser da morte. É no espaço da noite que a 

narrativa, mesmo agônica, se apresenta em seu esplendor fulgurante, desordenando, a 

seu bel-prazer, os pilares discursivos que constrói, e afirmando o seu domínio sobre o 

narrador e os demais personagens.  

Em Pena de morte, o estado aflitivo do texto afirma a potencialidade do espaço 

literário diante dos demais constituintes narrativos. É na agonia de seu enredo que a 

narrativa reafirma a malícia das palavras, como também o “dé-crit” da nova linguagem, 

pois o que está sendo escrito é, antes de tudo, um desvio da linguagem comumente 

conhecida para se aproximar do outro lado da linguagem, a linguagem literária, que 

somente pôde ser elaborada no ato de liberdade de escrita do narrador. Na configuração 

da nova linguagem na narrativa blanchotiana em análise, a ideia da noite, para J., traz 

juntamente consigo a ideia da morte: “Era muito corajosa, mas tinha medo. Tivera 

sempre muito medo durante a noite.” (BLANCHOT, 1991, p. 17). Em seu pânico 

noturno, a jovem afirmava a sua disposição para o embate com a morte: “Durante seus 

terrores noturnos, não o era sequer um pouco; ela enfrentava um perigo muito grande, 

mas sem nome e sem figura, absolutamente indeterminado, e, quando estava sozinha, 

enfrentava-o sozinha, sem recorrer a subterfúgio algum, sem recorrer a nenhum 

fetiche.” (BLANCHOT, 1991, p. 23). Contudo, após uma longa série de crises fortes 

causada pela doença, o seu médico particular lhe receitara doses de morfina. Com a 

dosagem do remédio, J., pela primeira vez, se encontra desarmada, sem as suas forças 

de combate, totalmente entregue em seu leito. A jovem, desacordada, era embalada pela 

morte, com a sua face aconchegada ao seio murcho e estéril daquela que a mantinha em 

seus braços: “Não era mais um combate leal, de olhos abertos, contra um adversário que 

admitia a vontade de combater.” (BLANCHOT, 1991, p. 27). Do estado de 

indeterminação, a moribunda inicia levemente o caminhar para o terreno da morte, não 

no modo da passividade do castelão, mas forçada pelo paliativo que lhe retirou a 

vontade de luta, agilizando o seu fim: “de viva que estava [...] ela caiu num estado de 

prostração que fez dela uma agonizante.” (BLANCHOT, 1991, p. 27). 

O médico, temendo que as dosagens de morfina apressassem a sua morte, 

suspendeu o paliativo. Nesse momento, J. se rebelara, ordenando ao médico o retorno 

de seu medicamento, pois precisava estancar as dores que tanto a fatigavam. À fala de J. 

ao seu médico — “Se você não me matar, você é um assassino.” (BLANCHOT, 1991, 
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p. 29) —, o narrador faz um correspondência direta a Kafka: “Posteriormente vi uma 

expressão análoga atribuída a Kafka.” (BLANCHOT, 1991, p. 29). A referência 

sutilmente irônica e direta ao escritor tcheco vem a reforçar a relação que essa narrativa 

blanchotiana mantém com os escritos do autor de A metamorfose. Há, sem dúvida, uma 

experiência de escrita entre o narrador e Blanchot que passa pelos escritos de Kafka, se 

tornando evidente a partir do momento em que essa experiência influi na essência 

narrativa de Pena de morte. Como já comentado, o espectro de Kafka passeia pelo texto 

blanchotiano livremente. O fantasma está lado a lado com o narrador; e com ele 

compartilha a escrita da narrativa. De acordo com a minha pesquisa, a frase lançada por 

J. ao seu médico é bastante similar à frase lançada por Kafka ao seu médico do 

sanatório de Kierling antes de falecer342. A quase similaridade das falas do narrador e de 

Kafka me permite reafirmar a presença do autor tcheco na elaboração da narrativa de 

Blanchot. 

Por que a moça moribunda teme tanto a morte? Qual é o real motivo do seu 

medo?: “Não sei do que ela tinha medo: não de morrer, mas de algo mais grave.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 18). O narrador lança uma indicação sobre uma possível razão 

do temor de J. Essa indicação se refere à duração do morrer, ou melhor, à duração do 

estar a morrer continuamente, mesmo após a morte. A personagem temia a duração de 

sua existência depois de sua morte, como se nem mesmo no estado do já morto ela 

pudesse estar livre de sua existência atormentada pela doença degenerativa. No que se 

relaciona à existência sem possibilidade de término, Blanchot, em “A leitura de Kafka”, 

do livro A parte do fogo, ao analisar uma narrativa de Kafka, “O caçador Gracchus”, 

comenta: “Essa desgraça é a impossibilidade da morte, é a ironia lançada sobre os 

grandes subterfúgios humanos, a noite, o nada, o silêncio. Não existe fim, não há 

possibilidade de acabar com o dia, com o sentido das coisas, com a esperança”  
                                                           
342 O artigo “Os amores de Kakfa”, do jornalista Felipe de Oliveira, presente no sítio virtual 
http://www.subcultura.org/artigos/450-os-amores-de-kafka.html, nos diz que Kafka, desiludido por não 
conseguir o amor de Milena Jesenská, encontra na jovem Dora Diamant, de 18 anos e filha de operários 
judeus poloneses, uma nova possibilidade para amar. Segundo o artigo, apenas com Dora ele realizou 
algo que nunca conseguiu fazer durante toda a sua vida: desligar-se de sua família, deixando Praga para 
viver com a moça em Berlin. Ao lado de Dora, Kafka estudou hebraico e desenvolveu intensa atividade 
literária. Contudo, a doença novamente o persegue. Na proximidade de completar 41 anos, a tuberculose 
o tinha tomado por inteiro. Mesmo doente, ele deseja ir à Palestina com Dora; porém, sua saúde não o 
deixava. A situação de Kafka se agrava; ele não mais consegue comer ou beber. No dia 3 de junho de 
1924 entra em agonia, expulsando a enfermeira do quarto. Logo depois, pede morfina a um amigo 
médico, que recusa prontamente. Por sua recusa, Kafka esbraveja: “Mate-me, senão você é um 
assassino.”. Poucas horas depois, morria Franz Kafka. 
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(BLANCHOT, 1997, p. 15). Da leitura de Blanchot para a narrativa de Kafka, faço 

semelhante contraponto com a sua própria narrativa, uma vez que o drama da 

impossibilidade de morrer, que atinge o personagem morto-vivo kafkiano, é partilhado 

pela morta-viva de Pena de morte. Nesse sentido, novamente, ficção e teoria se 

coadunam, se refletindo mutuamente, tendo como ponto de similaridade a obra de 

Kafka. 

Na introdução de meu capítulo, comentei que, desde o nosso nascimento, 

estamos direcionados para um único fim que é o morrer, e não simplesmente para o 

viver como nossa tradição cultural repassa. Antes de estarmos vivos, nós estamos 

morrendo, nós estamos a morrer, por isso a diferença entre o morrer e a morte. O morrer 

implica necessariamente em nossa contínua existência, com seus percalços, seus 

entraves, suas alegrias e tristezas; já a morte seria o estágio em que cessaria o morrer, 

logo, a existência. E nisso estaria o nosso salvo-conduto, pois, diferente do que possa ter 

ocorrido em nossas vidas, saberíamos que, na morte, tudo zeraria, estaríamos no ponto 

zero de nossa existência. Contudo, ao termos negado o nosso refúgio, nós seríamos 

lançados a um outro nível de existência, uma existência associada à existência que se 

viveu no momento em que se estava vivo. Assim, a morte passaria a ser, não o fim, mas 

a continuação do estar-a-morrer: “Não morremos, eis a verdade, mas acontece que 

também não vivemos, estamos mortos em vida [...] Portanto, a morte termina nossa 

vida, mas ela não termina com nossa possibilidade de morrer; ela é real como fim da 

vida e aparece como fim da morte.” (BLANCHOT, 1997, p. 16). Com a não-morte, 

temos como resultado o desespero de permanecer morrendo.  

Na impossibilidade da morte, tanto a narrativa de Blanchot quanto a de Kafka 

promovem a instabilidade de seus enredos e, também, o tormento de seus personagens 

que, não podendo morrer, iniciam um calvário errante ao longo dos textos. Na narrativa 

de Blanchot, J. ainda permanecia no entre-morrer, temendo, com a sua morte, a 

permanência de sua existência para além do espaço cadavérico. Nesse estágio de 

sobrevida, a jovem já iniciava o seu calvário, os longos e fatigantes encontros com a 

morte não o negam. A problemática da impossibilidade da morte é tão sufocante no 

texto blanchotiano que o narrador escreve em relação à J.: “Não sei se ela queria viver 

ou morrer.” (BLANCHOT, 1991, p. 14). Em relação à narrativa de Kafka, a burocracia 

que tanto se estuda em seus escritos como fator de impossibilidade dos personagens 

atingirem seus objetivos, como em O Castelo, ou de saberem o real motivo de sua 
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condenação, como em O processo, pode esconder uma ambiguidade mais alarmante que 

recai sobre a possibilidade dos personagens estarem realmente vivos ou de estarem já 

mortos desde o início de suas narrativas, vagando pelo texto na impossibilidade de 

darem fim a própria vida. Desse medo compartilhado entre os personagens dos dois 

escritores, a perda do refúgio, que seria a possibilidade de, na morte, findar a existência, 

é o que atormenta a personagem de Pena de morte: “vem do medo de que esse mesmo 

refúgio nos seja tirado, de que não haja o nada, de que esse nada seja ainda o ser.” 

(BLANCHOT, 1997, p. 16).  

O medo do morrer contínuo faz de J. uma personagem que busca 

recorrentemente a luz, qualquer luz, na ressalva de, iluminada, poder afastar as trevas da 

noite e, com elas, a entrada da morte:  

Quando da minha visita de setembro, presenteei-a com uma grande 
luminária, cujo abajur, pintado, mas pintado de branco, lhe agradava. 
Mandou colocar essa luminária ao pé da cama, ao alcance de seus 
olhos, o que devia incomodá-la, mas ela assim o queria. Mais tarde, 
durante a noite, vendo seus olhos fixos, voltados para essa luz, lhe 
propus afastá-la ou escondê-la; mas ela apertou meu punho com tanta 
força, para me reter, que de manhã, nesse lugar, a pele ainda estava 
branca.   

(BLANCHOT, 1991, p. 40) 
 

 No olhar fixo em direção à luz, a jovem pretendia se proteger da vinda da noite, 

resguardando, assim, a sua frágil existência. O medo da morte encobre o medo da 

personagem de ter a sua existência prolongada, de ter que permanecer a sofrer, mesmo 

estando morta, por isso a luz, a segurança do dia, o calor do sol, pois é preferível, em 

vida, sofrer a sofrer após a morte. O prolongamento do estar-a-morrer é um segundo 

modo de compreender a impossibilidade da morte nos textos blanchotianos. Em seus 

ensaios críticos mais conhecidos, a concepção da não-morte se relaciona à 

impossibilidade de fim, de conclusão, de mensagem ao final do texto, que corresponde, 

assim, ao caráter ambíguo do discurso literário. A impossibilidade da morte é um 

constituinte literário na perspectiva de Maurice Blanchot. A essa ideia da não-morte se 

coaduna, a partir da leitura de Pena de morte, uma segunda ideia: a impossibilidade de 

fim no sentido de não mais existir a morte concreta, mas a contínua duração do morrer, 

que, na realidade, é a permanência da existência, o vagar errante pela vida sem-fim. 

Desse modo, na concepção blanchotiana, o ato da morte se diferencia do ato de morrer. 

O morrer é ainda existir, perdurar. Em L’écriture du désastre, Blanchot comenta essa 

diferença:  
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Existiria na morte alguma coisa de mais forte que a morte: é o morrer 
mesmo — a intensidade do morrer, a pressão do impossível 
indesejável até no desejado. A morte é poder e mesmo potência [...] 
Mas o morrer é não-poder, ele arranca do presente, ele é sempre 
passagem do limiar, ele exclui todo termo, todo fim, ele não liberta 
nem abriga. Na morte, pode-se ilusoriamente se refugiar [...] Morrer é 
o fugitivo que arrasta indefinidamente, impossivelmente e 
intensivamente na fuga.343   
 

 O indesejável em nossa existência não é a morte, pois é ela que nos concede o 

poder de sabermos que estaremos livres de nossa existência ao cessar nossa vida. É a 

morte que nos abrigará, que limpará as nossas feridas e que nos dará uma nova 

oportunidade ao findar com a existência que nos mantinha vivos. A morte é poder, é 

domínio. Com isso, o indesejável não é a morte, mas o morrer, a existência sem-fim, a 

impossibilidade de morrer. É preciso rever os conceitos culturais que impõem na morte, 

e não no morrer, o símbolo do nefasto e do apocalíptico. A morte não é perda, mas 

ganho, diferentemente, do que seria a existência em duração contínua. A partir dessa 

reflexão, sabemos que lutamos não para vivermos, mas para termos o direito à morte, à 

possibilidade de ter a morte como fim: “nossa luta para viver é uma luta cega que ignora 

que luta para morrer” (BLANCHOT, 1997, p. 16). 

 O temor da jovem moribunda não é sem precedentes, uma vez que, após a sua 

morte, fatidicamente a sua existência perdurará ao longo da narrativa na figura do 

personagem-narrador: “Poderia acrescentar que, durante esses instantes [enquanto 

morria], J. continuava a me olhar com o mesmo olhar afetuoso e cúmplice, e que esse 

olhar ainda perdura, mas isso infelizmente não é certo.” (BLANCHOT, 1991, p. 50). O 

narrador será a sua existência em continuidade após a sua morte, já que ele continuará o 

movimento do morrer que antes pertencia a ela. E, ao matá-la, o narrador assume a 

prefiguração da morte que, anteriormente, pertencia a J., a moça de beleza etérea. A 

duração da existência de J., na persona do narrador, partilha de similar duração da 

existência que observo em A metamorfose. Gregor, ao morrer, passa a existir na figura 

da irmã, na continuidade que é dada a ela de administrar e de cuidar da família, no papel 

que antes pertencia ao personagem: “Enquanto conversavam assim, ocorreu ao senhor e 

                                                           
343  “Il y aurait dans la mort quelque chose de plus fort que la mort: c’est le mourir même — l’intensité du 
mourir, la poussée de l’impossible indésirable jusque dans le désiré. La mort est pouvoir et même 
puissance [...] Mais le mourir est non-pouvoir, il arrache au présent, il est toujours franchissement du 
seuil, il exclut tout terme, toute fin, il ne libère pas ni n’abrite. Dans la mort, on peut illusoirement se 
réfugier […] Mourir est le fuyant qui entraîne indéfiniment, impossiblement et intensivement dans la 
fuite.” (BLANCHOT, 1980, p. 81) 
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a senhora Samsa, quase que simultaneamente, à vista da filha cada vez mais animada, 

que ela — apesar da canseira dos últimos tempos, que empalidecera suas faces — havia 

florescido em uma jovem bonita e opulenta.” (KAFKA, 2010, p. 84-5). Em A 

metamorfose, na simples, porém, atordoante troca de papéis entre os personagens, 

constato que, na falta de quem gerenciasse a casa, os pais de Gregor, ao inverterem a 

função familiar de Grete, sua filha, confirmam a impossibilidade da morte do 

personagem que se transformou em inseto — personagem que persiste nos traços 

florescidos de sua irmã.  

Blanchot, sobre a continuidade da existência em A metamorfose, diz que: “não é 

verdade, não houve fim, a existência continua, e o gesto da jovem irmã, seu movimento 

de despertar para a vida, de apelo à volúpia sobre o qual a narrativa termina, é o cúmulo 

do terrível, não há nada mais apavorante em toda a novela.” (BLANCHOT, 1997, p. 

17). No que se refere à Pena de morte, no prolongamento da existência de J., o texto 

narrativo nos oferece o cadenciar da prefiguração do narrador em ser da morte. O 

primeiro indício revelado pela narrativa surge no começo da escrita do personagem, 

quando a jovem lhe pede um conselho em relação ao ato de suicídio pensado por ela; ao 

contrário do esperado, o personagem a incentiva a sustentar o seu plano: “Tempos atrás, 

pensara seriamente em se suicidar. Eu mesmo, uma noite, lhe aconselhara tal 

expediente.” (BLANCHOT, 1991, p. 14). O conselho da morte, não devemos nos 

desviar da ambiguidade, é o passo inicial para que a morte se efetive no corpo do 

narrador. O segundo indício é mais revelador. Em um mesmo hotel, os dois 

personagens, que não se conheciam nessa ocasião, inusitadamente são apresentados pela 

sombra noturna. A jovem, acomodada em seu quarto, tem um sonho-revelador, que se 

refere ao hóspede do quarto acima do seu, quarto que pertencia ao narrador: “Mas uma 

noite, acordou sobressaltada e pensou ser eu alguém que lhe parecia estar ao pé da 

cama; pouco depois, ouviu a porta fechar-se e passos distanciarem-se no corredor.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 17). No sonho de J., a morte se apresenta à beira de seu leito 

comunicando à personagem o futuro que lhe reservava: a permanência de seu existir 

através da existência de uma outra pessoa, o homem que habitava o quarto superior. Na 

clarividência de seu futuro, a jovem é apresentada, também, ao seu algoz; este que 

permanecia deitado no quarto acima do seu. A morte relaciona as duas mortes que a 

representarão ao longo da escrita da história extraordinária do narrador. 
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Destaca-se em seu sonho a iniciativa de subir as escadas para falar com o 

desconhecido morador do andar de cima, o ato realizado pela personagem é 

praticamente inconsciente: “Então, ocorreu-lhe a certeza de que eu ia morrer, ou que 

acabara de morrer. Subiu até meu quarto, embora não me conhecesse, e me chamou 

através da porta.” (BLANCHOT, 1991, p. 17). Observo que, por estar entre o terreno da 

morte e da vida, J. conseguiu vislumbrar o seu fim sem se indagar, sem reparar na 

simbologia de seu sonho: o morto que a jovem conseguiu distinguir, na realidade, era 

ela. A personagem, ao subir as escadas, se depararia, no mesmo instante, com a sua 

morte e com a sua existência sem-fim. Desse encontro, da morte que nela estava 

arraigada e da morte que o narrador viria a ser, faço um diálogo com a narrativa 

L’instant de ma mort, quando o narrador, em relação ao movimento de experimentação 

do castelão no espaço da morte, questiona: “O encontro da morte e da morte?” 

(BLANCHOT, 2003, p. 12). Caso essa pergunta fosse elaborada pelo narrador de Pena 

de morte, a resposta seria sim, uma vez que no encontro dos dois personagens o que 

observo é a comunhão da morte que a habitava com a morte que começava a surgir no 

personagem: “Jurei-lhe que não tinha estado no seu quarto, que não tinha saído do meu. 

Ela se deitou na minha cama e quase em seguida dormiu.” (BLANCHOT, 1991, p. 18). 

No encontro, as mortes se tornam companheiras de uma só existência, que trará a ambos 

a impossibilidade da morte.   

Logo após o primeiro encontro, uma amizade se construíra entre os dois 

personagens, fornecendo ao narrador o material necessário para escrever a sua história 

secreta. Decorrido os meses de amizade e de luta de J. com a morte, uma reviravolta 

importante acontece no espaço textual de Pena de morte: a moça moribunda parece não 

ter mais forças para resistir, se entregando suavemente a sua oponente. Ao saber, por 

telefone, do falecimento de J., o narrador imediatamente se direciona à casa da morta. 

Na entrada do quarto, ele a observava, mais bela do que jamais crera, bela como uma 

estátua de cemitérios: “Ela estava um pouco mais deitada do que eu imaginara, a cabeça 

sobre uma pequena almofada, o que lhe dava a imobilidade de alguém que já não vive. 

[...] Ela não era mais senão uma estátua. Ela absolutamente viva.” (BLANCHOT, 1991, 

p. 34). Em uma atitude brusca, o narrador, apoiado sobre o leito fúnebre, grita 

poderosamente o nome da morta. Desse grito, algo inesperado acontece, uma nova 

situação textual surge:  
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Debrucei-me sobre ela, chamei-a em voz alta, com uma voz poderosa, 
pelo seu primeiro nome; e logo em seguida — posso dizer que não 
houve sequer um segundo de intervalo — uma espécie de sopro saiu 
de sua boca ainda contraída, um suspiro que pouco a pouco se tornou 
um leve, um frágil grito; quase ao mesmo tempo — também estou 
seguro disso — seus braços mexeram-se, tentaram erguer-se.   

(BLANCHOT, 1991, p. 35) 
 

 O personagem-narrador, ao trazê-la de volta à vida, inala definitivamente o 

sopro da morte que estava presente na jovem, se configurando, nesse momento, como 

elemento mortal, como elemento da morte. Com isso, é dado ao narrador, sem que ele o 

pressinta, o poder de conceder a morte, bem como de trazer à vida. É dele o sopro 

cadavérico, o odor do moribundo. J., ao passar novamente para o mundo dos vivos, 

recebe com felicidade sua segunda oportunidade de viver, pensando ela que a sua 

doença se extinguira concomitantemente com a sua primeira vida: “ela esteve não 

apenas inteiramente viva, como perfeitamente natural, alegre e quase curada.” 

(BLANCHOT, 1991, p. 35). No entanto, o que a moça não percebeu de início, por estar 

sem o peso da dor, é que sua existência primeira não tinha findado, mas que continuava 

a durar desde o momento em que pensara ter fechado os olhos para a vida. J. continuava 

a existir, logo, ela continuava a morrer. Somente com o chegar da noite que a 

personagem compreende o seu infortúnio, a sua existência continuava, ela não tinha 

findado, ela apenas continuava e continuava, como uma sentença irrevogável: “No final 

da tarde, continuou fisicamente bem, mas mudou um pouco de humor. [...] Por volta das 

onze ou meia-noite, entrou num leve pesadelo. [...] Nesse momento, adormeceu de 

verdade, num sono quase calmo; eu a olhava viver e dormir” (BLANCHOT, 1991, p. 

39-42). 

 E mais uma vez a jovem entra em luta pela sobrevivência, num movimento de 

sono e de fadiga. Desesperado, com medo que a personagem voltasse ao terreno da 

morte, o narrador tenta uma segunda aproximação. Quando estava a ponto de se 

avizinhar do leito de J., ela o repeliu: “ela levantou-se, de olhos abertos, e olhando-me 

com ar furibundo, me empurrou dizendo: ‘Não me toque nunca mais.’” (BLANCHOT, 

1991, p. 43). Na fala da moribunda, há duas possibilidades de interpretação: primeiro, 

desejando findar com a sua vida, se entregando à possibilidade de poder encerrar sua 

existência, J. decide morrer definitivamente; segundo, por temer a morte que não 

findaria com a sua existência, J. repele o ser que a matará, desejando permanecer viva: 

“ela parecia ficar acordada e fazer face a algo de grave, onde o papel que eu 
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desempenhava era talvez assustador.” (BLANCHOT, 1991, p. 43). No período que 

antecede a sua morte, a personagem, com muita calma, diz à enfermeira, apontando para 

o narrador, que ele é a morte, comprovando a transformação do narrador em um ser da 

morte: “Voltou-se em seguida para a enfermeira, e com tranquilidade: ‘Agora’, disse-

lhe, ‘veja então a morte’, e me apontou com o dedo. Isso com um ar muito tranquilo e 

quase amigável, mas sem sorrir.” (BLANCHOT, 1991, p. 46). O sorriso de 

complacência será o último esboço de J. em vida.  

 Na revelação do segredo do narrador, que nem ele mesmo conhecia, embora 

mais tarde o resguarde novamente, J. estava praticamente morta, “pois respirava com o 

fôlego e a expressão da agonia”, com a boca “aberta para o ruído da morte” 

(BLANCHOT, 1991, p. 47). A personagem, não mais podendo escapar do seu destino já 

traçado, compactua e assente com a decisão do narrador de apressar a sua morte: 

“novamente tive a certeza de que, se ela não quisesse e se eu não quisesse, nada jamais 

acabaria com ela.” (BLANCHOT, 1991, p. 49). O consentimento da personagem passa 

pelo aperto de mão afetuoso e pelo sorriso natural ofertados ao personagem-narrador, 

que se prepara para matá-la: “Apanhei uma seringa grande, nela reuni duas doses de 

morfina e duas doses de tiopental, o que dava quatro doses de entorpecentes. O líquido 

penetrou lentamente [...] Não se mexeu mais em nenhum momento.” (BLANCHOT, 

1991, p. 49). Apesar da dose mortífera que continha na seringa, J. não morreu. O temor 

que angustiava a personagem se torna realidade no momento em que a sua existência se 

perpetua na figura do narrador. A morte, que antes a habitava, passa a habitá-lo, dando a 

ele a continuidade de sua existência. J., mesmo morta, continua a existir, continua a ter 

na face a impossibilidade de morrer: “É a morte que nos domina, mas ela nos domina 

com sua impossibilidade [...] estamos ausentes de nossa morte” (BLANCHOT, 1997, p. 

17).  

 No final de sua história extraordinária, que termina com a primeira parte da 

narrativa Pena de morte, o narrador salienta a bravura de J. em tornar a morte estéril até 

o momento em que para ela era desejado; entretanto, sabemos, na verdade, que a morte 

se deixou vencer até onde lhe era interessante afirmar a sua potencialidade perante a 

narrativa que se originava no desenvolver da escrita do narrador. Em suas últimas 

palavras, o personagem abandona as ideias iniciais que fizeram com que ele desejasse 

escrever a história de J., renunciando, de maneira leve, o que escrevera até o momento: 

“Algo deve ficar claro: não contei nada de extraordinário, ou mesmo surpreendente. O 
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extraordinário começa no momento em que eu paro. Mas não me compete mais falar 

sobre isso.” (BLANCHOT, 1991, p. 50). Ao dizer que não contou nada de 

extraordinário, o narrador deixa de lado o que antes o motivara a escrever, como a 

questão da verdade e a questão do segredo, bem como tenta tirar da narrativa o seu 

caráter realmente extraordinário, no que se refere à existência contínua do estar a morrer 

e a sua instância de ser da morte, de ser pertencente à morte. Talvez, ao negar os fatos 

que tanto desejava narrar, o personagem tente transformar o que fora revelado 

novamente em segredo, para que o seu segredo fique resguardado de qualquer 

manifestação ou ato discordante. Ou, em outra perspectiva, o narrador não viu nenhum 

sentido literário no que escrevera, como supõe Blanchot em relação ao desejo de Kafka 

ver destruída a sua obra: “Talvez [Kafka] quisesse destruí-la simplesmente porque a 

considerasse literariamente imperfeita.” (BLANCHOT, 1997, p. 21).  

Em uma terceira perspectiva, a recusa do narrador em aceitar o que escreveu 

revela mais um traço de semelhança da narrativa Pena de morte com a experiência 

literária de Kafka presente em seus Diários íntimos, uma vez que, como lembra 

Modesto Carone, no Posfácio de A metamorfose, o escritor tcheco “comunicou a Felice 

ter acabado sua ‘pequena história’, embora afirmando que o final dela de modo algum o 

satisfazia.” (KAFKA, 2010, p. 90). 

A partir do jogo de imagens proposto por mim no início de meu texto, concluo 

que a narrativa Pena de morte é totalmente atravessada pelos escritos de Kafka. Na 

narrativa blanchotiana, o eco da voz/escrita do autor tcheco perdura até o último 

instante, como se através do próprio punho de Kafka a narrativa estivesse sendo 

contada.  Novamente, não estou falando em tributo, mas da influência exercida pelos 

textos kafkianos na escrita ficcional de Blanchot, o que confirma a sua observação 

crítica de que nos textos de Kafka se pode vislumbrar por instantes o que seria literatura. 

Desse modo, a influência kafkiana nos diz mais sobre Blanchot, nos diz que entre a sua 

fala crítica e a sua fala ficcional não há espaços diferentes de fala, mas espaço de fala 

literária, fala blanchotiana, fala em desastre.  
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CO(CLUSÃO 

 
“perdido se ele escreve, perdido se ele 

não escreve”  
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J’entrai. Ma mère n’aimait pas qu’on la 
surprît ainsi. Elle me dit, comme pour 
s’excuser, que la lampe venait de 
s’éteindre, mais j’y posai les mains: le verre 
n’en était même pas tiède. Elle s’aperçut 
bien que j’avais quelque chose: nous 
sommes plus clairvoyants, quand il fait 
noir, parce que nos yeux ne nous trompent 
pas. En tâtonnant, je m’assis près d’elle. 
J’étais dans un état d’alanguissement un 
peu spécial, que je connaissais trop bien; il 
me semblait qu’un aveu allait couler hors 
de moi, involontairement, à la façon des 
larmes. J’allais peut-être tout raconter 
quand la servante entra avec une autre 
lampe.  

(Marguerite Yourcenar)344 
 

 

 

                                                           
344 YOURCENAR, 1971, p. 62 
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O fim de um começo sem fim 

 

je vous demande pardon, le plus 
humblement possible, non pas de vous 
quitter, mais d’être resté si longtemps. 

 (YOURCENAR, 1971, p. 123) 
 
 

 Todo começo tem como princípio um fim desde já prefigurado. Fim que nos 

acompanha como um alerta de que o ímpeto inaugural não será eterno, muito menos, 

contínuo. O que se origina, o que tem começo, está fadado a um fim. Seja o fim de uma 

paixão, de um desejo, de um nascimento — ou o fim de uma leitura exasperadamente 

consumida ou de uma escrita imperiosa que faz daquele que escreve um sujeito 

obcecado por seu texto. Fim e começo nada mais são do que palavras irmãs que 

comungam uma da outra o mesmo significado. Palavras iniciais, palavras primeiras e 

últimas. O que começa finda e o que finda começa.  

 No entanto, ensaiar o fim desta Tese é um tanto incoerente, uma vez que o texto 

de Blanchot, contrariando o rito inexorável da continuidade-finalidade, se apresenta 

como aquele que está disposto a permanecer contínuo, errando por meio de palavras 

cada vez mais fantasmagóricas, cada vez mais impalpáveis e cada vez mais 

apaixonantes. Palavras que concedem ao texto blanchotiano uma vida-morte/morte-vida 

intensa cuja leitura nunca alcançará um fim nem mesmo um começo. Tudo que está 

dentro das circunvizinhanças da escrita ficcional/crítica de Blanchot se refaz.  

A palavra que se faz tema nesta Tese é palavra plural, palavra incomensurável, 

como Thomas, seu maior representante. Palavras que escoam na noite, pois a literatura é 

participante do invólucro noturno. A literatura é noite, a outra noite: “Escrever é, pois, 

uma atividade execrável, mas não somente por essas razões: por outras mais obscuras. 

Pois escrever é coisa noturna; é se abandonar às potências sombrias, descer em direção 

às regiões baixas, se entregar aos abraços impuros.”345  

A literatura é palavra escrita para dizer ao mundo que não há nada que lhe baste, 

pois a vida humana é ínfima para satisfazê-la. A literatura não pertence a esse mundo, 

por isso o seu caráter descentrado, caráter que lhe possibilita se assenhorear de seu 

                                                           
345 “Écrire est donc une activité mauvaise, mais non pas seulement pour ces raisons: pour d’autres plus 
obscures. Car écrire est chose nocturne; c’est s’abandonner aux puissances sombres, descendre vers les 
régions d’en bas, se livrer aux étreintes impures.” (BLANCHOT, 1971 A, p. 295) 
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começo-fim, fazendo dele um fim tornado começo do fim sem começo. Na literatura 

blanchotiana, o que começa, realmente, finda, mas finda em um começo que (re)começa 

infindavelmente.  

Blanchot é. E, parafraseando-o, o que ele nos diz é exatamente isso. Fora disso, 

não é nada: “É esse invisível ele mesmo que, permanecendo escondido, permanece 

como objeto de nossa curiosidade ingênua e de nossa pesquisa necessariamente 

decepcionada.”346 

Não é possível dizer mais nada sobre o que já se disse e se redisse ao longo de 

minha Tese. O que resta a dizer é ainda o fim de algo que não possui fim, de algo 

absolutamente distante que, quando tocado, se revela como algo etéreo, fantasmas de 

palavras em eterno movimento de dissipação.  

Blanchot é plural. Blanchot é, antes de tudo, uma conclusão sem começo ou fim. 

Àqueles que desejam saber a resposta da minha hipótese que deu origem a esta 

Tese, digo-lhes que sim, que as obras ficcionais e críticas de Blanchot se revelaram uma 

só escrita. Uma escrita caminhando pelo desastre (im)possível da palavra tornada 

presença-ausência.  

 

 

“São nossas imaginações que se esforçam por vestir as coisas, mas as coisas estão 

divinamente nuas.” (YOURCENAR, 1971, p. 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
346 “C’est cet invisible lui-même qui, nous demeurant caché, reste l’objet de notre curiosité naïve et de 
notre recherche nécessairement déçue.” (BLANCHOT, 1971 A, p. 286) 
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