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RESUMO 

Este estudo se propõe a operacionalizar a noção de escritas insignificantes, no âmbito 

dos estudos de poesia, com particular interesse pelos trabalhos de Stéphane 

Mallarmé, Paul Celan e Leïla Danziger. Por fim, analisamos também algumas “escritas 

ilegíveis” (Roland Barthes) que perturbam os limites estabelecidos entre o gráfico, o 

pictórico e o escritural: Nina Papaconstantinou, Irma Blank, Dadamaino. Nesse 

percurso, busca-se reconhecer que a poesia, sobretudo a partir do final do século XIX, 

é indissociável do desastre da escrita, na perspectiva de Blanchot (perda do astro). 

Essa é a perspectiva adotada em nossa leitura do poema “Tübingen, Janeiro”, de Paul 

Celan, que se encerra com o estranho balbucio de Hölderlin, em sua torre: Pallaksch 

Pallaksch. Em seguida, propõe-se uma breve análise de aspectos cruciais da poética 

estelar mallarmeana, cuja fragmentação da sintaxe está ligada à mesma 

impossibilidade de dizer o presente. Seguindo essa linha, analisamos a complexa 

relação do poeta com a escrita jornalística, que, se por um lado se manifesta nas 

violentas críticas à “universal reportagem”, por outro o leva à realização de um 

pretensioso projeto editorial, o periódico La Derniére Mode: Gazette du Monde et de 

la Famille. No trabalho da artista e poeta brasileira Leïla Danziger, identificamos o 

acolhimento dessa herança. O desastre da escrita, no seu caso, está diretamente 

relacionado à leitura daquele balbucio celaniano, sua “contra-palavra” (Gegenwort), 

inseparável também da perspectiva crítica de Mallarmé sobre os jornais. Isso se 

verifica em seus ensaios, poemas e, sobretudo, nas séries em que pratica uma “escrita 

corrosiva” ou “leitura extrativa” de jornais ultrapassados. Por fim, sugere-se a revisão 

e ampliação da genealogia de escritores “gagos” esboçada por Haroldo de Campos, 

na esteira de Gilles Deleuze (“uma literatura menor”). A partir dessa leitura da poesia 

como escrita insignificante – forma em expansão, irredutível à expressão de 

significados quaisquer – podemos aproximá-la tanto dos grafismos paleolíticos 

(abside de Lascaux) como de certas escritas indecifráveis da arte contemporânea, 

onde o que se revela, conforme Roland Barthes, é este “energon, um trabalho que 

oferece à leitura o que ficou de sua pulsão, de seu desgaste”.  

PALAVRAS-CHAVE: Poesia – Escrita insignificante – Balbucio – Desastre – 

Apagamento 
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ABSTRACT 

This study intends to operationalize the notion of insignificant writings in the field of 

poetry studies, with particular interest in works by Stéphane Mallarmé, Paul Celan and 

Leïla Danziger. At the end, we also look at some “unreadable writings” (Roland 

Barthes) that disturbs the boundaries between graphic, pictorial and scriptural: Nina 

Papaconstantinou, Irma Blank, Dadamaino. In this way, we seek to recognize that 

poetry, especially from the late nineteenth century, is inseparable from the writing of 

the disaster (Blanchot). This is the perspective adopted in our reading of Paul Celan's 

poem “Tübingen, January,” which closes with Hölderlin's strange babble in his tower: 

Pallaksch Pallaksch. Next, we propose a brief analysis of crucial aspects of 

mallarmean stellar poetics, whose fragmentation of syntax is linked to the same 

impossibility of saying the present. Following this line, we also analyze its complex 

relationship with journalistic writing, which, while on the one hand appears in the violent 

criticism of the “universal reporting, on the other leads it to the accomplishment of a 

pretentious and desired editorial project, the magazine La Derniére Mode: Gazette of 

the Monde and the Family. In the work by the Brazilian artist and poet Leïla Danziger, 

we identified the reception of this heritage. The writing of the disaster is, in her case, 

directly related to the reading of that celanian babble, his "counter-word" (Gegenwort), 

and inseparable from Mallarmé's perspective on newspapers. This can be seen in her 

essays, poems and, above all, in the series in which she practices “corrosive writing” 

or “extractive reading” of outdated newspapers. Finally, it is suggested to review and 

extend the genealogy of “stutterer” writers outlined by Haroldo de Campos, following 

Gilles Deleuze (“a minor literature”). From this reading of poetry as insignificant writing 

- an expanding form, irreducible to the expression of any meaning - we can finally bring 

it closer to both Paleolithic (apse of Lascaux) and certain indecipherable writings of 

contemporary art, that reveals, according to Roland Barthes, this "energon, a work that 

offers to the reading what is left of its drive, its wear".  

KEYWORDS: Poetry – Insignificant writing – Babbling – Disaster – Erasure 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Esta tese poderia ter começado no meio de uma tarde muito abafada do verão 

de 2015, enquanto um cigano charmoso do curso de filosofia, Khalil Andreozzi, dividia 

comigo uma mesa do Vestibular do Chopp, na Praça da Cantareira, famoso ponto de 

encontro dos estudantes, a poucos passos de um Campus da Universidade Federal 

Fluminense. Os dois já éramos amigos e havíamos descoberto, pouco tempo antes 

desse dia, importantes afinidades entre as nossas pesquisas de pós-graduação. Ele, 

no departamento de Filosofia (próximo de Lacan e Agamben), eu, em Literatura 

Comparada (àquela altura, principalmente com Barthes e Derrida). 

Este é um começo possível porque foi ali, em uma situação corriqueira, porém 

inesquecível da nossa trajetória acadêmica, que surgiu pela primeira vez a expressão 

escritas insignificantes. Eu já havia escrito alguns textos utilizando o termo escritas 

ilegíveis, preferido por Roland Barthes e difundido pela crítica barthesiana; assim 

como o sintagma escritas assêmicas, tradução literal do nome autoatribuído por um 

grupo de artistas que se formou a partir dos anos 1990: asemic writing. Acontece que 

nenhum dos dois nomes parecia adequado, suficiente. O primeiro por não levar em 

conta nem a relativa legibilidade (do) ilegível nem a ilegibilidade (do) legível. Pois se 

consideramos que não existem escritas completamente legíveis nem de todo ilegíveis, 

o nome usado por Barthes, embora nos seduza pela simplicidade, dá margem a um 

respeitoso equívoco. Escritas assêmicas também não servia muito bem, porque o 

prefixo de negação a- (de a-sêmico), tanto quanto o prefixo i- (de i-legível), fala de 

uma escrita em que os semas são abolidos, deixando de fora qualquer traço de 

significado. 

Barthes certamente não ignorou este impasse, mas também não se obstinou 

em esclarecê-lo. A noção de legibilidade em Barthes varia na medida em que varia a 

própria noção de escrita, fundamental, indecidível e problemática do início ao fim da 

sua trajetória. Não por acaso, o livro em que ele discute exclusivamente a história e 

os problemas da escrita, não se chama “Uma história da escrita”, e sim Variações 

sobre a escrita. No que diz respeito à escrita assêmica (asemic writing), a limitação 

da palavra também não passou despercebida por seus defensores. Foi discutida 

especialmente pelo artista italiano Marco Giovenale e pelo estadunidense Jim 

Leftwitch, no pequeno ensaio “Asemic-Pansemic” e no texto poético “Why we continue 
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using the term asemic writing, even though there is no such thing”, respectivamente, 

que traduzi e consegui que fossem publicados em 2015, na Revista Usina. Ambos 

foram incluídos no apêndice, ao fim da pesquisa. Giovenale e Leftwitch concordam 

“que tudo emite / expressa (ou é um eco de) algum sinal semanticamente rico, sempre 

provido com uma semi-sombra de significado; por isso tudo faz sentido.” 

(GIOVENALE, 2015). Mas se assêmico é insuficiente por um lado, panssêmico é 

insuficiente pelo outro. Por fim e pela mesma razão, evitamos dizer “a-significante”.  

O emprego da partícula in- (in-significante) indica não apenas uma negação do 

significado, como pode remeter ao que pertence a ele. Embora a palavra seja bastante 

comum e preexista, evidentemente, à tese, os seus usos em geral se restringem ao 

sentido dicionarizado: algo que não tem valor nem importância, desprezível ou muito 

pequeno, minúsculo, diminuto (cf. HOUAISS, 2001). No contexto de discussões sobre 

linguagem, ela eventualmente é usada em oposição ao conceito saussuriano de 

significante,1 mas em língua portuguesa a palavra mais adequada para expressar 

essa oposição seria insignificativo, isto é: não significativo, sem significado, que não 

significa nada (idem).  

O nosso desejo é aproveitar o potencial acústico da palavra, os prolongamentos 

semânticos sugeridos pela proximidade entre significante / insignificante / 

insignificativo, bem como entre significância / insignificância, para dizer o que num 

texto está ainda-sempre aberto, ou seja, tenso: o que se diz e o que não se pode dizer, 

o que fica inter-dito,2 aquilo que de fato se diz e aquilo que se supõe dizer: o gap, a 

falha, este quase que não pode ser totalmente nem uma coisa nem outra. In-

significante, portanto, onde o prefixo pode assumir simultaneamente as duas 

possibilidades previstas pela gramática, a de negação e a de inclusão; de não-

significante e de no-significante. 

Cada artista denomina o seu trabalho como quiser e não se tem a pretensão 

de advogar uma alternativa universalizante, homogeneizadora. Que cada um continue 

chamando suas escritas de ilegíveis, cifradas ou indecifráveis, assêmicas ou 

assemânticas, concretas ou abstratas, etc. O que passou a importar desde aquela 

tarde com Khalil é algo que atravessa sem diluir o conjunto dessas práticas, quando 

 
1 Em “A ideia de linguagem” de Giorgio Agamben, traduzido por António Guerreiro: “Nos termos da lógica 
contemporânea poderemos dizer, então, que o sentido da revelação é que, se existe uma metalinguagem, ela 
não é um discurso significante, mas uma pura voz insignificante (...)” (AGAMBEN, 2015, p.27). 
2 “O gozo é indizível, inter-dito” (BARTHES, 2009, p.144). 
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o gesto de escrever prescinde ou parece prescindir de significação, não sendo esse o 

seu telos, sua final-idade. Afinal, qual o melhor modo de nos referirmos à dimensão 

quase-ilegível de um poema (o silêncio, o não-dito, o furo, o impossível a que ele 

aspira) sem deixar de remeter ao aspecto legível – à leitura imaginável de um 

desenho, ou ranhuras ritmadas em ossos ou pedras, ou marcas de mãos humanas 

em grutas do período Madaleniano? A isso, a essas formas informes que convocam 

a leitura e, ao mesmo tempo, frustram nossa expectativa convencional de 

referencialidade, a isso que borra as margens artificiais entre o pictórico, o gráfico, o 

escritural – a isso propomos o nome escritas insignificantes.  

Mas é preciso advertir que não se trata efetivamente de um conceito (a 

representação mental geral e abstrata de algo) e sim de uma noção, que é um 

conhecimento sintético intuitivo e impreciso. Noção que deve permitir reconhecer, em 

certos textos, um conjunto de traços que os definem como particulares, sem que esses 

traços constituam, entretanto, uma totalidade fechada, um modelo. Assim, longe de 

propor um sistema em torno de um conceito, propomos-nos a ativar a noção de 

escritas insignificantes no âmbito dos estudos de poesia (tomada aqui como forma 

sempre excedente, em expansão), preferindo ver como ela pode ser operada na 

mobilidade – na aventura crítica diante de objetos específicos.  

Neste percurso um tanto acidentado, deixamos o início da pesquisa para o final 

(as “escritas ilegíveis”, a “asemic writing”, etc.), e começamos tentando perceber 

alguns modos sob os quais esta noção contribui a uma leitura da poesia produzida a 

partir do final do século XIX. Partiremos de um caminho que nos leva da palavra 

balbuciante de Paul Celan (a indicar um caminho possível para a poesia, depois de 

Auschwitz) à destruição do verso anunciada e realizada por Mallarmé (que faz com a 

prosódia da língua francesa aquilo que a Revolução deixara para trás), até o presente, 

onde iremos encontrar a produção artística de Leïla Danziger, que articula de modo 

muito produtivo o desastre da linguagem e o discurso tecnocrático dos jornais (entre 

Celan e Mallarmé), perturbando os supostos limites entre o gráfico, o pictórico, o 

escritural. Um projeto poético que se encontra, enfim, com toda uma anti-genealogia 

de poetas e artistas “gagos”, aqueles que só podem escrever (n)a estrangeiridade da 

sua língua, como indicam alguns textos importantes de Gilles Deleuze e Haroldo de 

Campos. 



 

15 
 

Além disso, entre os textos de “mais seriedade” e maior fôlego (que dão ao 

conjunto um aspecto de tese), foram incluídos textos “menores”, mais insignificantes 

do ponto de vista teórico, estrutural. Textos que talvez sejam dispensáveis, mas que 

nos permitem voltar mais uma vez a esta palavra tal como ela nos chega do dicionário, 

quase despida de seus atributos semiotizantes: algo pequeno, quase sem 

importância. Podem ser poemas, fragmentos de textos, obras de arte ou esboços de 

artigos que suplementam, sem definir ou completar aquilo que deve permanecer 

aberto: a noção de escritas insignificantes. Não asfixiá-la, não dar a ela um significado 

preciso, mas ao mesmo tempo buscar compreender os seus sentidos possíveis, 

durante o percurso crítico, com o máximo de rigor e determinação, é um dos objetivos 

aos quais nos propomos aqui. Afinal, tudo pode ter começado com uma simples 

conversa de bar. 
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POESIA E BALBUCIO 
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1. Paul Celan e Hölderlin: Pallaksch Pallaksch 

 
(...) quase perdemos 
A linguagem no estrangeiro. 
 
Friedrich Hölderlin 
 
Diz a verdade quem sombras diz. 
 
Paul Celan 

 
O que pensar de (ou o que ainda resta de pensamento em) uma poesia que 
deve renunciar, em algumas ocasiões com tanta obstinação, a significar? Ou 
ainda, de modo ainda mais simples: o que é um poema cuja “codificação” 
elimina antecipadamente qualquer tentativa de deciframento?  
 
Philippe Lacoue-Labarthe 

 

Em Janeiro de 1961 o poeta de língua alemã Paul Antschel, conhecido mais 

tarde sob o pseudônimo de Paul Celan, visitava a famosa Torre de Hölderlin, na cidade 

de Tübingen (ou Tubinga), localizada a poucos quilômetros da capital do Estado de 

Baden-Württemberg, Stuttgart. Ali, num quartinho circular desta torre erguida às 

margens do Rio Neckar, o poeta suábio Friedrich Hölderlin, uma das figuras mais 

proeminentes do Idealismo Alemão e desta geração quase inacreditável de artistas e 

escritores – contemporâneo de Hegel, Schelling, Fichte, Lessing, Goethe, Herder, 

Schiller, Novalis... – passou em clausura os últimos 36 anos de sua vida, de 1807 até 

1843. Internado numa clínica após ser diagnosticado com um transtorno mental 

irreversível, Hölderlin é enfim acolhido pela família do carpinteiro Ernst Zimmers, leitor 

entusiasta do seu romance Hiperion. Durante as quase quatro décadas na torre, que 

representam metade da sua vida, o poeta permanece praticamente isolado do mundo 

exterior, trocando a escrivaninha de trabalho apenas pelo piano e uma janela com 

vista para o rio.  

Sabe-se que continuou recebendo visitas esporádicas de velhos amigos e 

admiradores, aos quais se dirigia adotando a nova personalidade de Scardanelli 

(nome com que passou também a assinar os poemas), esquecido voluntariamente ou 

não de sua identidade, numa mistura de extrema lucidez e repentina loucura. Entre 

estas pessoas que continuam visitando Hölderlin na torre, seu amigo Christoph 

Theodor Schwab (o primeiro a fazer uma compilação dos seus poemas) registra em 

1846 que o poeta passara a cultivar e a repetir uma estranha palavra: o neologismo 

“Pallaksch”, que poderia significar tanto “sim” como “não”, recorrendo a ela para 
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responder às perguntas que lhe faziam os visitantes. Esta palavra, aparentemente 

insignificante e sintomática da sua frágil condição mental, reaparecerá ao fim em um 

poema de Paul Celan chamado “Tübingen, Janeiro”,3 e através da qual será possível 

compreender não apenas a leitura sui generis que Celan faz de Hölderlin, mas 

também algumas formas de sobrevivência da poesia escrita em língua alemã depois 

de Auschwitz e da célebre formulação de Adorno.4  

A Celan não interessam particularmente as contribuições do poeta suábio à 

constituição de um espírito genuinamente alemão, muito menos sua extraordinária 

capacidade de alçar o idioma aos píncaros expressivos da razão e da beleza. 

Contrário a qualquer modalidade de ufanismo conservador, leitor diletante de 

intelectuais anarquistas, Celan sabia que esta imagem de Hölderlin como o “grande 

poeta da pátria” era apenas uma caricatura vulgar e distorcida. Por outro lado, não se 

pode negar que esta imagem tenha representado boa parte dos usos a que sua poesia 

foi submetida pela política institucional.5 Não é por outro motivo (por significar a 

nobreza e pureza do espírito alemão) que durante a Primeira Guerra os soldados 

alemães carregavam uma edição de bolso de seus hinos ao front. E por causa do 

mesmo estereótipo, serviu de apanágio à propaganda nacional-socialista de Hitler, 

empenhado a qualquer custo em forjar uma imagem gloriosa do passado dos povos 

germânicos. 

Contudo, não faltam evidências da importância do pensamento e do trabalho 

poético de Hölderlin como antídoto à mesquinharia política que buscou, em momentos 

decisivos da história, apropriar-se deles. Karl Marx, por exemplo, citou uma longa 

passagem do final do romance Hiperion justamente contra os alemães, nos Anais 

Franco-alemães que vinha editando durante o período de exílio em Paris.6 E Walter 

Benjamin se dedicou a um cuidadoso estudo sobre Hölderlin entre 1914 e 1915, nos 

meses que se seguiram ao suicídio do seu maior amigo à época, o poeta Fritz Heinle 

(ao lado da noiva Rika Seligson), no instante em que eclodia a guerra. Heinle parece 

 
3 Poema publicado pela primeira vez em Die Niemandsrose [A Rosa-de-ninguém, 1963]. 
4 Em seu texto Crítica cultural e sociedade escrito em 1949, Theodor Adorno escreve: “A crítica cultural encontra-
se diante do último estágio da dialética entre cultura e barbárie: escrever um poema após Auschwitz é um ato 
bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas” (Cf. 
ADORNO, 1998, p. 26.)  
5 Em Hinos de Hölderlin, diz Martin Heidegger: "é bonito o fato de hoje, por toda parte, se chamar a atenção para 
o caráter patriótico da poesia de Hölderlin e de se recomendar assim o poeta. Mas não é isso que conta. 
(HEIDEGGER, 2004, p.207) 
6 Cf. SCHUBACK, 2015, n.p. 
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combinar-se no ensaio de Benjamin à figura de Hölderlin dos últimos anos, justamente 

por sua entrega “ao perigo que ameaça o mundo” (BENJAMIN, 2013, p.599), ou ainda, 

pela coragem que é, em Benjamin, “o sentimento da vida próprio àquele que se lança 

ao perigo, que morrendo, estende portanto o perigo ao próprio mundo e, ao mesmo 

tempo, o supera” (idem). 

Um dos primeiros leitores atentos do trabalho de Benjamin foi justamente Paul 

Celan, graças à amizade estabelecida na primavera de 1959 com Peter Szondi, um 

dos responsáveis pela edição dos Schriften benjaminianos publicados em 1955. Seu 

poema "Port Bou - alemão?" consiste quase exclusivamente em citações da resenha 

de Benjamin a respeito de um livro sobre poesia alemã escrita por Max Kommerell, 

estudioso do círculo de Stefan George. O ensaio de Benjamin pode ser lido como um 

ato de resistência contra a idolatria da pureza poética e a mitologização da tradição 

alemã feita por George. Em seu poema, escrito décadas após o colapso do Terceiro 

Reich (em 19 de julho de 1968), Celan relê a revisão de Benjamin à luz dos eventos 

contemporâneos e reflete novamente sobre o problema da purificação.7 Port Bou (que 

está no título do poema) corresponde à localização geográfica da morte de Benjamin, 

uma pequena cidade na fronteira entre França e Espanha, mas que no poema de 

Celan transforma-se em meridiano ou (lembrando de outra palavra importante na 

perspectiva de Derrida sobre a sua poética) – um Schibboleth, lugar de desagregação 

da linguagem e também da sua renovação: seu despertar entre os escombros. 

O encontro entre Celan e Benjamin no poema "Port Bou - alemão?" reafirma a 

posição contrária de um e de outro a certo obscurantismo representado pelo círculo 

de Stefan George, que, entre outras coisas, reivindicava o nome de Hölderlin como 

poeta sagrado da nação alemã.8 Vivendo a trágica coincidência entre a língua materna 

e a língua do algoz, ambos esforçam-se por demonstrar que a força literária do autor 

de Hiperion não reside na faceta patriótica que unifica o espírito germânico, mas em 

sua força, por assim dizer, desterritorializadora. Nesse sentido importariam menos os 

 
7 Na tese de doutorado de Jorge Benedito Teodoro de Freitas, defendida em 2018 sobre a relação entre Paul 
Celan e Walter Benjamin, encontra-se uma das únicas ou talvez a única tradução ao português deste poema de 
Celan, “Port Bou, alemão?” (Cf. TEODORO, 2018).   
8 A relação de Benjamin e Celan com o círculo e os herdeiros de Stefan George (sobretudo no caso de Benjamin) 
não é tão fácil de entender. Benjamin certamente o admirava, tanto que chamou seu único filho (com Dora 
Pollak) de Stefan. Mas não deixava de reconhecer na importante reativação crítica dos grandes autores 
românticos por George (dentre os quais evidentemente se encontrava Hölderlin), um excesso de patriotismo. 
Anos mais tarde Joseph Goebbels convidaria George a assumir a presidência de uma Academia de Artes do III 
Reich. Convite do qual declina, mas que de alguma forma endossa as antigas ressalvas de Benjamin sobre o seu 
papel. 
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momentos “altos” da sua retórica nacional do que aquele repentino raio de loucura, 

seu gesto trágico a caminho da solidão e do silêncio. Benjamin não se resigna a falar 

dos hinos patrióticos que os soldados levavam nos bolsos. Defende, em vez disso, a 

“coragem de poeta”9 em dois breves poemas que se situam no limite / limiar10 entre a 

sanidade e a loucura, no instante em que deserta o posto de “antena da raça” alemã. 

Celan vai além e já não se dirige ao significado das palavras de Hölderlin; ou, se o 

faz, é para acentuar ainda mais a sua gagueira, o balbucio do poeta encerrado no 

aposento circular de uma torre à beira do rio:

Tübingen, Jänner 
 
Zur Blindheit über 
redete Augen. 
Ihre – ‘ein 
Rätsel ist Rein- 
entsprungenes’–, ihre 
Erinnerung an 
schwimmende Hölderlintürme, möwen- 
umschwirrt. 
 
Besuche ertrunkener Schreiner bei 
diesen 
tauchenden Worten: 
 
Käme, 
käme ein Mensch, 
käme ein Mensch zur Welt, heute, mit 
dem Lichtbart der 
Patriarchen: er dürfte, 
spräch er von dieser 
Zeit, er 
dürfte 
nur lallen und lallen, 
immer-, immer 
zuzu. 
 
(“Pallaksch. Pallaksch.”) 
 

 
Tübingen, Janeiro11 
 
Olhos con- 
vertidos à cegueira. 
A sua – "são 
um enigma as puras 
origens" –, a sua 

 
9 “Coragem de Poeta” e “Timidez” são os dois poemas de Hölderlin analisados por Benjamin em seu ensaio (cf. 
BENJAMIN, 2016). 
10 Voltaremos adiante à importante distinção entre limite, fronteira e limiar. Sobre esse assunto, cf. BARRENTO, 
2012; ANTELO, 2007. 
11 CELAN, Paul. Sete Rosas Mais Tarde (Antologia Poética). Trad. de João Barrento e Y.K. Centeno. Lisboa: Edições 
Cotovia, 1996. 
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memória de 
torres de Hölderlin flutuando no esvoaçar 
de gaivotas. 
 
Marceneiros afogados visitando 
estas 
palavras a afundarem-se: 
 
Se viesse, 
se viesse um homem, 
se viesse um homem ao mundo, hoje, com 
a barba de luz dos 
patriarcas: só poderia, 
se falasse deste 
tempo, só 
poderia 
balbuciar balbuciar 
sempre, sempre, 
só só 
 
(“Pallaksch. Pallaksch.”)

 
Este poema oferece muitas dificuldades de tradução, tendo sido objeto de 

incontáveis e às vezes violentas discórdias entre tradutores e especialistas,12 razão 

pela qual se torna importante a leitura, ainda que mediada, do original. Não por acaso, 

este é o poema com que Philippe Lacoue-Labarthe começa o seu livro La poesie 

comme experience, trazendo ao debate a sua própria e inédita tradução, em diálogo 

com aquelas que tinham sido publicadas até então. Longe de se pretender dar conta 

da parafernália crítica produzida em torno de “Tübingen, Janeiro”, propõe-se aqui 

apenas um momento de atenção às suas características mais evidentes, percebendo 

por que (e em que contexto) a última estrofe e as duas palavrinhas finais adquirem 

uma força notável. Se nos propuséssemos a uma investigação exaustiva, teríamos 

que esmiuçar não apenas os poemas de Hölderlin com os quais ele dialoga 

(remetendo-nos por extensão aos fragmentos de Heráclito), como também os 

importantes textos de Martin Heidegger escritos sobre a poesia hölderliniana (Celan 

admirou e foi um ávido leitor de Heidegger, apesar de tudo) e até mesmo os textos 

messiânicos do Velho Testamento.  

 
12 Uma dessas discórdias mais violentas é relatada por Jean Bollack, no texto “Between Hölderlin and Celan”: 
“Henri Meschonnic, with his customary violence, attacked André du Bouchet’s translations in a diatribe published 
in early January 1972 in Les Cahiers du chemin, which was edited by Pascal Quignard (“On appelle cela traduire 
Celan” - “They call that translating Celan”). André informed me of his indignation in the autumn of 1971: “My 
dear Jean, ‘for your archives,’ these thoughtless and insulting pages, which I would hope—for Quignard’s sake—
will not be published. I was determined to tell him so, and in these terms…”. (Cf. BOLLACK, 2016, n/p). 
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Mas, se não iremos nos dedicar a uma exegese tão minuciosa deste poema, é 

porque estamos interessados em perceber de que modo ele nos abre a uma leitura 

particular do presente, sobre o qual repercute a palavra celaniana. Ou ainda: tempo 

em que se desdobra e atualiza (no caso de Celan) uma contrapalavra, a palavra contra 

a palavra. Para que isso seja possível, é preciso entender primeiro como se articula 

no poema esta contrapalavra, que, de um lado, abisma a experiência de leitura pela 

proliferação dos significados possíveis, e de outro pela ausência de significado à qual 

parece, finalmente, nos conduzir: “Like no poet before him, Celan has struggled to 

simultaneously preserve and erase meaning, to let poetry speak and to protect it from 

easy grasp” [Como nenhum outro poeta antes dele, Celan lutou para simultaneamente 

preservar e apagar o significado, para deixar a poesia falar e para protegê-la do 

entendimento fácil], afirma Silke-Maria Weineck em seu ensaio “Logos and Pallaksch” 

(WEINECK, 1999, p.267).  Para que a palavra não seja absorvida pela barbárie (e, ao 

contrário, seja capaz de repor à língua alguma humanidade) precisa voltar-se contra 

sua suposta pureza: enfrentar a falta (de uma pátria, de um ponto de chegada ou 

equilíbrio) no limiar da legibilidade, como rastros e pegadas de homens e mulheres 

prestes a desaparecer: uma partitura na neve.13  

Maurice Blanchot percorre um caminho parecido em seu ensaio sobre a poesia 

de Celan, chamado “O último a falar”: 

 
Lembremo-nos disso, se pudermos: o duplo silêncio enche a boca. Podemos 
dizer então que a afirmativa poética em Paul Celan, sempre talvez afastada 
da esperança, bem como afastada da verdade – mas sempre em movimento 
na direção de uma e de outra – ainda, deixa algo, se não a esperar, a pensar, 
através de frases breves que subitamente se iluminam, mesmo depois de 
tudo ter afundado na obscuridade. (BLANCHOT, 2011, p.93) 
 

Não é que a extrema negatividade da sua poesia conduza a uma luz redentora; 

são estas mesmas palavras, com toda a sua negatividade, que subitamente se 

iluminam. No gesto de reconhecer a iminência da morte, ao caminhar sobre o fio 

cortante do luto é que a poesia, quase incapaz de dizer, vive ainda. Logo no início do 

ensaio, Blanchot se refere aos silêncios, aos brancos que povoam os poemas de 

Celan. Diz que a sua linguagem não é exatamente dura, mas estridente, produzindo 

um som agudo que está para além das melodias de um canto. Estridência que alguns 

poetas e críticos alemães do pós-guerra, reunidos em torno do chamado Grupo 47, 

 
13 Em seu poema Partitura na neve (1971), Celan escreve: “Ilegibilidade desse / mundo. Tudo duplo”. (cf. CELAN, 
2016, p.261). 
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não souberam ouvir. A surdez histórica de uma parte dos 47 ficou registrada num 

encontro de 1952, em que membros debocham da leitura feita por Celan de seu 

“Todesfuge” [Fuga da morte], logo este, que se tornaria um dos poemas mais célebres 

e comentados do pós-guerra na Europa. Alguém chegou até mesmo a dizer sobre 

Celan: “Lê como Goebbels”; outro, indo por caminho oposto, mas reiterando a 

violência do deboche, refere-se a suas leituras como uma “melodia de sinagoga”;14 o 

que mostra bem como o nazismo mal se dissimulava entre os poetas alemães àquela 

altura.  

Blanchot afirmará ainda que é mais ou menos como em alguns poemas do 

último Hölderlin que Celan se esquiva da palavra de violência capaz de atingir o outro, 

furtando-se a qualquer intenção agressiva ou destrutiva. Ao contrário das 

manifestações sarcásticas dos poetas do Grupo 47, Celan não tratou de invocar nem 

a violência do algoz nem a estereotipação da vítima, e para Blanchot era “como se a 

destruição de si já tivesse ocorrido para que outrem seja preservado, ou para que seja 

mantido um signo trazido pela obscuridade” (BLANCHOT, 2011, p.77). No caso de 

“Tübingen, Janeiro”, se quisermos aproveitar a pista deixada por Blanchot, são 

bastante claras as referências ao último Hölderlin, do qual Celan teria herdado essa 

forma de esquiva à violência: o poema menciona a cidade, Tübingen, o carpinteiro 

(Zimmers), a torre onde ele morou; cita o Hino “Der Rhein” (O Reno), e termina com 

aquela misteriosa expressão, “Pallaksch”, duplicada e entre parêntesis. Antes dela, a 

palavra immerzu (em português = sempre, o tempo todo) chega através de uma boca 

que só se abre para balbuciar e balbuciar: “nur lallen und lallen, / immer-, / immer / 

zuzu”.  

O próprio título já demanda uma leitura atenta. Embora a crítica se ocupe mais 

dos problemas suscitados pela datação (“Janeiro”), o topônimo “Tübingen” também 

pode ser analisado pelas sub-palavras que produz, muito frequentes na poesia de 

Celan. Quem abre essa linha interpretativa é Jean Bollack, crítico que não apenas 

conviveu intimamente com o poeta, como se tornou um dos estudiosos mais 

respeitados do seu trabalho. Em Poesia contra Poesia,15 aventa a possibilidade de 

que o “Tü” de “Tü-bingen” remete ao “tue” francês, significando “mata” ou “assassina”. 

 
14 Um trecho da leitura de Celan no Grupo 47 pode ser visto no documentário do canal alemão Deutsche Welle 
Kultur, disponível em espanhol no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_6s-LSea2Ak 
15 Cf. BOLLACK, 2005, p.172. 
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Quanto a “Bingen”, corresponderia ao local de nascimento de Stefan George.16 Na 

leitura de Bollack, a relação entre os dois termos seria lida da direita para a esquerda: 

"Bingen assassino", um lugar que mata. Algumas informações suplementares, 

decorrentes de uma leitura mais sistemática dos poemas, parecem ir em socorro 

dessa estranha interpretação de Bollack. Principalmente o modo como no poema 

“Huhediblu”, do livro Die Niemandsrose [A rosa de ninguém] – as palavras são 

fraturadas até o limite, onde a língua dos perseguidos se alterna com a dos assassinos 

e a relação acaba sendo confundida com a topografia poética: “Hü – on tue... Ja 

wann?”.17  

A palavra “Janeiro”, por sua vez, certamente ultrapassa a simples datação da 

visita de Celan à cidade de Tübingen, em Janeiro de 1961. Um dos elementos a 

autorizar esta hipótese é a forma arcaica com que o mês é grafado – Jänner ao invés 

de Januar – numa possível remissão à maneira desconcertante com que Hölderlin 

datou os poemas ao longo da sua fase “louca”.18 Acredito inclusive que, se os 

tradutores brasileiros considerassem a relevância do fato para além de uma 

excentricidade gráfica (certamente não é o caso), talvez fosse preferível adotar 

“Janeyro” no lugar de “Janeiro”, por exemplo, buscando manter a estranheza infiltrada 

no alemão contemporâneo e remetendo, paralelamente, à forma arcaica utilizada 

pelos primeiros colonizadores europeus: o português falado e escrito no Brasil pelos 

invasores ibéricos. 

Além disso, a data inevitavelmente reenvia a um parágrafo muito citado do texto 

“O Meridiano”, onde Celan escreve: “Talvez se possa dizer que em cada poema fica 

inscrito o seu “20 de Janeiro” (CELAN, 1996, p.54). E emenda: “Talvez o que há de 

novo nos poemas que hoje se escrevem seja isto: que é aí que, da forma mais clara, 

se procura manter viva a memória de tais datas” (idem). Uma afirmação que pareceria 

algo absurda, não tivesse sido feita logo após seus comentários sobre o conto “Lenz” 

de Georg Büchner, que começa assim: “A 20 de Janeiro, Lenz partiu para as 

montanhas. Cumes e planaltos nevados, encostas de pedra cinzenta descendo sobre 

os vales, espaços verdes, rochas e abetos” (BÜCHNER, 1994, P.23). Esta descrição 

coincide com a imagem que fazemos de Hölderlin exilando-se do mundo em sua torre. 

 
16 Como já vimos, George é o poeta germânico que representa (ao lado de Herbert von Hellingrath) o 
renascimento no século XX de um Hölderlin de traje nacional. 
17 Cf. BOLLACK, 2005, p.172.  
18 Cf. LACOUE-LABARTHE, 1999, p.15. 
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Além do mais, sabe-se que o personagem de Büchner é Jacob Lenz (1751-1792), um 

dos dramaturgos mais radicais do “Sturm und Drang”. Lenz morreu louco, na rua, em 

Moscou, depois de algumas tentativas de suicídio. Por fim, mas não menos 

importante: 20 de janeiro é a data da Conferência de Wannsee (Wannsee-Konferenz), 

na qual foi estabelecido o procedimento da Solução Final (Endlösung) para a questão 

judaica.  

Jacques Derrida desenvolve este problema das datas em uma conferência 

proferida na Universidade de Washington, em 1984, a propósito do International Paul 

Celan Symposium e mais tarde fixada no texto Shibboleth, dedicado a Paul Celan. O 

filósofo franco-magrebino parte desta palavra hebraica presente no Velho 

Testamento,19 retomada em um poema homônimo de Celan, para refletir, entre outras 

coisas, sobre o sentido limiar dos eventos e datas que proliferam e se concentram na 

sua poesia:  

 
“Varios acontecimientos singulares pueden conjugarse, aliarse, concentrarse 
en la misma data, que viene a ser entonces la misma y otra, enteramente otra 
como la misma, capaz de hablar a alter de alter [l’autre de l’autre], a quien no 
puede descifrar tal data absolutamente cerrada, una tumba, sobre el 
acontecimiento que marca. Esta multiplicidad reunida, Celan la llama con un 
nombre fuerte y cargado, la concentración.” (DERRIDA, 2003, p.18). 
 

Neste ponto, antes de prosseguir com a análise do poema, é preciso voltar a 

alguns dados biográficos que aproximam tragicamente o poeta, a sua poesia, dos 

campos de concentração. Paul Ancel (em romeno) ou Paul Antschel (em alemão) 

nasceu na cidade de Czernowitz, Bucovina (território anexado sucessivamente pela 

URSS em 1940, ocupada pela Alemanha e Romênia em 1941, reconquistado pelos 

soviéticos em 1943), aos 23 de novembro de 1920, filho de judeus de língua alemã. 

No ano de 1942 os pais de Celan foram deportados para um campo de extermínio em 

Michailowka e ali morreram, assassinados. O pai, depois de contrair tifo. A mãe, com 

um tiro na nuca. Celan acaba se alistando em um campo de trabalhos forçados, onde 

permanece quase 18 meses juntando pedras. Residiu em Bucareste (época em que 

decide mudar seu nome para Celan, anagrama de Ancel), onde trabalharia como 

 
19 A palavra hebraica Shibboleth (xibolete ou chibolete) pode significar “espiga de grãos” ou “curso d’água”. No 
Velho Testamento, conta-se que ela foi usada para distinguir entre duas tribos semitas (gileaditas e efraimitas) 
que se confrontavam. Os gileaditas venceram e bloquearam todas as passagens para o Rio Jordão, evitando que 
os efraimitas sobreviventes escapassem. Todos os que passavam por lá eram obrigados pelos gileaditas a 
pronunciar a palavra shibboleth, mas como os efraimitas não tinham o fonema /sh/, pronunciavam sibolete, com 
/s/, sendo assim reconhecidos e executados. 
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tradutor. Depois segue para Viena, até estabelecer-se definitivamente em Paris, em 

1948. Obteve grau em filologia e literatura alemã e passou a lecionar dois anos depois. 

Traduziu, para o alemão, poemas modernos franceses, russos, italianos e 

portugueses, de poetas como Shakespeare, Paul Valéry, Henri Michaux, Ossip 

Mandelstam e Fernando Pessoa. Pouco tempo depois de participar das 

comemorações pelo bicentenário de Hölderlin ocorrido em Stuttgart em 1970, Celan 

se atira no Rio Sena e morre.  

Nem é preciso tomar parte na delicada discussão sobre os vínculos entre a vida 

e a poesia de Celan. Basta dizer que para ele a poesia não está desassociada da mão 

que escreve, afirmando sobre isso, inclusive, que “só mãos verdadeiras escrevem 

poemas verdadeiros” (CELAN, 1996, p.66) e que não vê “nenhuma diferença de 

princípio entre um aperto de mão e um poema” (idem). Tais declarações não apenas 

enfatizam a importância da vida e das experiências daquele que escreve, como 

implica um movimento na direção de um outro – a outridade que constitui, de novo 

nas palavras de Celan, um “diálogo desesperado” (idem, p.57).20 Evidentemente, 

neste diálogo os indivíduos não são subjetividades inertes; entre Eu e Tu se abre uma 

fenda, uma “entidade apostrofada” através da qual se introduz um “Ser-outro”. Neste 

presente (o presente do poema), “nesta imediaticidade e proximidade ele deixa falar 

aquilo que é mais próprio dele, desse Outro: o seu tempo” (ibidem, p.58). No poema 

“Tübingen, Janeiro”, ainda que os nomes (Tübingen...) e datas (Janeiro...) remetam a 

pessoas e situações específicas, “cada coisa, cada indivíduo é, para o poema que se 

dirige para o Outro, figura desse Outro.” (ibidem, p.57)  

Em Poesia como Experiência, Lacoue-Labarthe se mostra convicto de que o 

poema “Tübingen, Janeiro” não mantém qualquer relação com o estado psíquico ou 

qualquer experiência vivida do sujeito (cf. LACOUE-LABARTHE, 1999, p.22).21 É claro 

que o que está em jogo ali não é a simples rememoração da visita de Celan a 

Tübingen, como se o poema fosse uma espécie de diário de viagem. Por outro lado, 

a vida do poeta (como evento, evenire = acontecer, suceder) não é um dado 

necessariamente dispensável à leitura. Com certeza, a verdade do poema não 

 
20 Paul Celan é definido por Emmanuel Levinas como o poeta da alteridade, construtor do “poema que vai em 
direção ao outro”. Cf. LEVINAS, Emmanuel. Paul Celan de l’être à l’autre. Saint Clément de Rivière: Éditions Fata 
Morgana, 2008. 
21 Um importante contraponto a esta interpretação de Lacoue-Labarthe é feita por Jean Bollack (cf. 2005), em 
Poesia contra Poesia, que denuncia o seu “heideggerianismo parisino”.  
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consiste em projetar a subjetividade (eu) sobre o real, mas em perceber o poema 

como sinal, marca ou rastro da presença humana. Só que esse sinal depende da 

acedência a um paradoxo: é preciso saber calar com a palavra. Porque o poema 

permite interpelar uma realidade que permanece estranha à língua, mas que não pode 

ser compreendida sem ela.  

A visita à torre não constitui um núcleo rígido, mas integra uma borda referencial 

possível, e que deverá continuar remetendo àquilo que falta, ao lapso de sentido, 

movendo-se entre um Já-não-mais e um Sempre-ainda.22 Em um aperto de mãos, o 

desejo é encontrar aquele que a estende. Mas no poema a individuação (um nome, 

uma data) continua sempre aberta às possibilidades da linguagem. Falamos aqui de 

mãos humanas, não as do artesão inspirado pelos deuses que aparecem no poema 

“Blödigkeit” [A Timidez] de Hölderlin, equivalente ao oleiro que molda o barro para dar 

forma ao humano. As mãos de Celan estão cobertas pelas chagas incicatrizáveis da 

realidade. Entretanto, não são exatamente as suas mãos – e é isso que Lacoue-

Labarthe pretende deixar bem claro – que podemos encontrar no poema: no texto 

poético o sujeito, ele, devém sempre Outro. A experiência do poema não coincide com 

a visita a Tübingen, mas com a atopia de toda experiência humana: ex periri: 

atravessar um perigo, o estrangeiro, o estranho.23 Ideia próxima dos princípios 

poéticos de Celan explicitados n’ O Meridiano e em suas anotações esparsas, 

importantes para orientar o modo como se lê ou se traduz os poemas. Por isso, umas 

das afirmações insistentes de Lacoue-Labarthe é de que também a língua de Celan 

permaneceu sempre como língua do outro: “Para ele toda língua era necessariamente 

lateral: Celan foi um grande tradutor.” (LACOUE-LABARTHE, 2006, p.16). Mas como 

traduzir a experiência do poema? 

Logo no primeiro verso de “Tübingen, Janeiro”, o enjambement (cavalgamento, 

drible)24 é produzido não apenas pelo jogo sintático, como pela quebra de uma palavra 

em duas, fazendo com que um dos sentidos possíveis nasça à leitura dos versos 

 
22 Nas palavras de Celan: “O poema mostra, e isso é indesmentível, uma forte tendência para o emudecimento. 
(...) o poema afirma-se à margem de si próprio; para poder subsistir, evoca-se e recupera-se incessantemente, 
num movimento que vai do seu Já-não ao seu Ainda-e-sempre”. (CELAN, 1996, p.56). 
23 Sobre experiência como ex periri, conferir: BONDÍA, Jorge Larrosa. “Notas sobre a experiência e o saber de 
experiência” (artigo). Trad. João Wanderley Geraldi. Revista Brasileira de Educação. Jan/Abr 2002 nº 19. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf 
24 Em síntese, enjambement (em francês) ou cavalgamento (em português) é um recurso estilístico utilizado para 
encerrar um verso de forma inesperada, realçando as palavras deslocadas no verso seguinte. O amigo poeta 
Heyk Pimenta sugeriu adotarmos no Brasil o nome “drible” para este recurso; ideia que me pareceu bastante 
apropriada e divertida.  
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cortados “Zur Blindheit über / redete Augen”, traduzíveis literalmente como “sobre 

[através, além de] a cegueira ele falou”. E outro sentido, bem diferente, se juntamos a 

última palavra do primeiro verso com a primeira palavra do segundo (über + redete = 

überredete), que nos diz algo como “olhos persuadidos à cegueira”. Blanchot, por sua 

vez, vai além e traduz um “über der Rede” [por cima do discurso], com o qual 

concordam Martine Broda e Jean-Pierre Lefebvre.25 Quando se traduz privilegiando 

um ou outro caso, atenua-se inevitavelmente a força do corte e a ambiguidade do 

texto. Por isso vale a pena fazer uma leitura atenta do poema a partir das opções 

tradutórias, dedilhando a sua complexidade e os diferentes modos pelos quais o 

poema lacera as palavras, até sobrar, no último verso, a “lalação” insignificante de 

Hölderlin. 

Duas das traduções mais populares ao inglês, de Michael Hamburger e John 

Felstiner, inicialmente optam pelo mesmo caminho, indo ao encontro do significado 

trazido pelo corte: “Eyes talked into / Blindness”. Já o poeta espanhol José Ángel 

Valente preferiu ignorar o silêncio do corte em alemão, fazendo incidir uma cisão 

artificial de efeito meramente sintático: “A la ceguera per- / suadidos ojos”, do mesmo 

modo que o tradutor brasileiro Flávio Kothe: “Olhos per- / suadidos à cegueira”. A 

poeta argentina Susana Romano Sued tenta envolver um significado mais amplo, às 

custas do ritmo: “Ojos por el discurso / llevados a ser ciegos”. A tradução ao português 

de Luís Costa é quase igual: “Olhos destinados pelo verbo / a ser cegos.” Mas a versão 

portuguesa mais conhecida e utilizada é a de João Barrento (também utilizada aqui), 

que optou por “Olhos con- / vertidos à cegueira”. Talvez o maior problema da 

alternativa de Barrento seja a irradiação semântica do verbo “converter” à sua possível 

acepção cultural ou religiosa (“mudança de religião ou seita, de visão, de costumes, 

etc.”). Problema que se resolve melhor na tradução ainda inédita do brasileiro 

Guilherme Gontijo Flores, mais arrojada também do ponto de vista sintático: “À 

cegueira com / versos olhos”, em que os olhos não são apenas vertidos à cegueira, 

como aproximam-se por homofonia da “conversa” engendrada pelo texto. Além disso, 

aqui os olhos se tornam cegos na medida em que se confundem com o próprio poema: 

“versos olhos”.26  

 
25 Cf. BOLLACK, 2005, p.181. 
26 Em Janeiro de 2019 escrevi a Guilherme Gontijo Flores para esclarecer algumas dúvidas relacionadas à 
tradução do poema. A sua generosidade e afeto pela poesia de Paul Celan foram motivos suficientes para que 
nos ofertasse a sua própria tradução, ainda não oficialmente publicada. Em relação a estes dois versos iniciais de 
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Não muito distante da abertura propiciada pela variação de Gontijo, a tradução 

de Lacoue-Labarthe é toda orientada pela ideia de que o fio, a força condutora do 

poema (isto que faz com que os olhos se voltem cegos; que faz com que tudo depois 

se afunde e afogue na memória) é a própria linguagem. O que nos coloca a seguinte 

interrogação: Como dizer, como dar um testemunho se a eloquência (tanto das 

palavras como do silêncio) exagera, falsifica, distorce, cega? Nesse caso, seria 

preciso evitar tanto a tagarelice como a mudez definitiva. Entre esta e aquela, a poesia 

de Celan se vê imbuída de um movimento duplo: por um lado, impele ao esvaziamento 

do discurso e atenta contra a autoridade da palavra; nasce como gesto de 

apagamento dos sentidos que não cessam de se impor arrogantemente ao texto. Por 

outro lado, mantém a corda tensa, faz persistir aquilo que precariamente resta à 

linguagem: as ruínas, o ruído. Evita que o desejo de silêncio se concretize em silêncio 

(o silêncio também pode ser apenas autoritário), pois, de outro modo, cessaria o 

movimento do poema em qualquer direção. Lacoue-Labarthe vem ao nosso encontro: 

“Sous un flot d'eloquence / aveuglés, les yeux” [sob um fluxo de eloquência / cegos, 

os olhos].27  

No verso seguinte Celan parece indicar a quem pertence esta cegueira, estes 

olhos: “é sua -”, “é seu -”. Mas como já foi dito, torna-se impossível determinar no 

poema quem é “eu” ou “tu”. Esses dêiticos (dêixis = mostrar, indicar, assinalar) são 

como um dedo apontando todas as direções.28 E que logo em seguida parece apontar 

para Hölderlin, ao citar os versos do seu célebre “Der Rhein” [O Reno]: “ein / Rätsel 

ist Rein- / entsprungenes”, que João Barrento traduz "são / um enigma as puras / 

origens". Versos que nos reconduzem ao texto O Meridiano, onde Celan afirma que 

um poema está sempre a caminho, numa rota que aqui assume a direção de sua 

própria fonte, sua suposta origem. Aquele texto, que foi seu discurso de 

agradecimento pelo Prêmio Georg Büchner, recebido em 1960, em Darmstadt, se 

encerra nesta direção: “procuro também, já que estou de volta ao lugar de onde parti, 

o lugar das minhas próprias origens. Procuro tudo isso no mapa, com um dedo um 

 
“Tübingen, Jänner”, a tradução de Jorge Mario Mejía (elencada na edição espanhola de A poesia como 
experiência, de Lacoue-Labarthe) é a que mais se aproxima da opção de Gontijo, que, até onde sei, não a 
conhecia: “A la cegueira con / versados ojos”. Cf: LACOUE-LABARTHE, 2006, p.138.  
27 A tradução de flot por “fluxo” só funciona se entendermos seu parentesco com “maré-cheia”, “enchente” ou 
“transbordamento”. A opção se explica pela convergência fonética e pelo sentido principal que se resguarda 
entre flot / fluxo, embora longe do ideal. 
28 Uma reflexão mais demorada sobre o sentido dos “dedos” na poesia de Celan se encontra no excelente texto 
de Peter Szondi “Leitura de Stretto: Ensaio sobre a inteligibilidade do poema moderno”. (Cf. SZONDI, 2005, p.90). 
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tanto impreciso, porque inquieto” (CELAN, 1996, p.63). E não apenas o seu dedo é 

impreciso e inquieto, a origem não tem lugar nesse mapa e a verdade é que nem 

mesmo o mapa existe. Ou melhor: é um “mapa para crianças, como tenho de 

confessar desde já. Não se encontra nenhum desses lugares, eles não existem, mas 

eu sei, sobretudo agora sei onde eles deviam estar, e... encontro alguma coisa!”. 

(idem). O que o poeta encontra no seu mapa de brinquedo? O Meridiano, “(...) aquilo 

que une e como que conduz o poema ao encontro” (ibidem). 

Portanto, ao falar de um mapa da origem ou da possibilidade do encontro, não 

reproduz uma perspectiva inocente diante dos mitos originários. Paul Celan é um 

poeta desterrado. Como vimos, o lugar onde nasceu não somente era um caldeirão 

de diferentes culturas e línguas como foi tomado, sucessivamente, por invasores 

soviéticos e nazistas: “Minha pátria está morta / eles a enterraram / no fogo (...)”29 e 

que portanto não tem aonde voltar, como fez, por exemplo, Hölderlin, ao retornar de 

Bordeaux (ainda que às portas da loucura) após alguns meses de autoexílio. Celan 

precisa criar para si não apenas o ponto de partida, como também o mapa, para nele 

desenhar um traço que o mantenha de pé (Stehen) mesmo quando falte a língua.30 

Isso porque até mesmo a língua de Celan, única “mátria” que lhe coube, foi exposta a 

uma dualidade essencial: se por um lado o alemão é a língua da mãe (Muttersprache) 

– base da tradição cultural germânica conferida ao filho nos anos da infância – por 

outro lado é a língua dos assassinos de sua mãe (Mördersprache) e a responsável 

pelo massacre nos campos de concentração e extermínio. Silke-Maria Weineck irá 

dizer, a esse propósito: “The rhetoric of freedom and progress, must turn (or has 

turned) into babble in “this time.” The mad language of purity, prophecy, divinity, the 

most ancient mode of elevated speech, is dead” [A retórica da liberdade e do 

progresso precisa se transformar (ou se transformou) em balbucio “neste tempo”. A 

linguagem louca da pureza, da profecia, da divindade, o modo mais ancestral do 

discurso elevado está morto] (WEINECK, 1999, p.274) Quando o poema diz ou tenta 

dizer a origem,31 ele a diz inacessível – interdita. E mesmo no poema de Hölderlin 

 
29 “Minha pátria está morta / eles a enterraram / no fogo. // Eu vivo em minha mátria / palavra.” Cf. TEODORO, 
2018, p.52. 
30 “De pé, na sombra / da chaga aberta ao ar. // Por-nada-e-ninguém-De-pé. / Irreconhecido, / por ti, 
só. // Com tudo que aqui tem espaço, / mesmo sem / língua. CELAN, Paul. “Stehen”. Trad. Guilherme Gontijo 
Flores. In: Revista Escamandro. Online. Disponível em: https://escamandro.wordpress.com 
31 Aqui ainda se utiliza a noção convencional de origem como inauguração da linguagem, que em nada 
corresponde à noção desenvolvida por Walter Benjamin, por exemplo, para o qual a origem seria o que resulta 
de uma crítica voltada à singularidade da obra: “Conforme a relação dialética entre as obras de arte e o conceito 
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citado por Celan, “O Reno”, encontraremos uma importante advertência sobre o 

enigma da origem: “Também / o canto dificilmente o desvendará” (HÖLDERLIN apud 

HEIDEGGER, 2004, p.148).  

“Tübingen, Janeiro” pode ser lido como um poema “comemorativo” desse 

evento singular que é a visita de Celan à Torre de Hölderlin. Mas o que se comemora 

é o que de algum modo escapa à experiência subjetiva, o que permanece opaco, 

obtuso, ilegível – o impossível para o qual a poesia aponta e ao qual se dirige. Isto 

que não pode ser dito, articulado, mas apenas sustentado e repetido na forma 

insignificante de um lallen, um balbuciar. O que o poema memora ou comemora, 

portanto, é algo imemorial e eterno. E nesse gesto destinado à errância, “Tübingen, 

Janeiro” se cruza com um outro poema do livro Atemwende [Mudança de respiração, 

1967] que diz: “Fica cego já hoje: / também a eternidade está cheia de olhos – / dentro 

dela / se afoga o que ajudou as imagens a escaparem / pelo caminho em que elas 

vieram (...)”. (CELAN, 2016, p.161). Esta eternidade cheia de olhos possui algo de 

monstruoso e espectral, como as águas de um rio em que todas as coisas estão 

refletidas, e nas quais, ao inclinamo-nos para tocá-las, simplesmente ondulam e 

desaparecem. A língua que procura abeirar-se da origem pela memória, então, 

mostra-se ambígua, ondulante e acaba por restituir as imagens ao manancial, 

restando uma “dança de palavras dúbias feitas apenas de / outono e seda e nada” 

(idem). À restituição paradoxal da memória apontam-nos os versos seguintes do 

poema: 

 
(...) –, a sua 
memória de 
torres de Hölderlin flutuando no esvoaçar 
de gaivotas. 
 
Marceneiros afogados visitando 
estas 
palavras a afundarem-se:  
(...) 

 
benjaminiano de origem [Ursprung], que caracteriza a emergência da ideia, as obras singulares configuram uma 
resposta, um conteúdo histórico que desde a origem aspira à ideação filosófica, mas essa ideação só pode 
interrogar um conteúdo que encontra a sua resposta concreta nessas obras. Incompatível com qualquer 
aspiração nostálgica de retorno a um fundamento primeiro, de regressão a um ser original, a origem, em 
Benjamin, diz respeito ao surgimento do novo, um “teor de verdade” que é, essencialmente, resultado. O 
poetizado que cabe à crítica detectar nas obras é a ideia. Ela não é abstrata, não é da ordem de um indizível não 
enunciado na poesia que caberia ao crítico representar de forma discursiva. O poetizado, enquanto ideia, 
estrutura inteligível do mundo, é algo de linguístico: a experiência silenciosa do sentido, que jaz incrustrada na 
materialidade das obras, deve ser ressuscitada pela crítica, cuja tarefa é expô-la novamente.” (CASTRO, 2007, 
p.52). 
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Imagens alucinatórias que não podem ser confundidas com um mero artifício 

estetizante. O que elas propõem não é um jogo simbólico que esvazia ou compromete 

o peso de cada palavra, na tentativa de criar outro mundo capaz de redimir as 

catástrofes deste. Nada disso. É um enfrentamento com a própria catástrofe, a loucura 

de Hölderlin trançada e multiplicada em contato com sua própria loucura, a loucura 

(que é também ardência, piração, incineração) das palavras. O poema não fala de 

uma torre imóvel ou de uma data inerte, mas de uma vertigem que concentra e 

constela as imagens, lançando o poema para além da presença no evento, a uma 

espécie de plural dissociativo: torres que flutuam enquanto pássaros voam e 

marceneiros afogados visitam palavras que afundam. É nessa desintegração (do 

mundo / da linguagem) que o poema pode sobreviver, por um fio. Nas mortes (ou 

talvez seja melhor dizer: com os mortos), vive. A poesia de Celan não se presta a 

“purificar” a barbárie, ao contrário: o que o poeta tece é esta bandeirola 

semicarcomida,32 o texto imerso na temporalidade impura da palavra poética.33 No 

passo hesitante entre o horror da lembrança e o horror do esquecimento, não pode se 

deixar seduzir pelas “montagens enganosas dos discursos de consolo”, como disse 

Jean Bollack (2005, p.525). 

Desde o início percebemos o quanto é forte a presença do elemento água em 

“Tübingen, Janeiro”, que serve de diapasão ao movimento de descenso do poema 

(contrastado apenas pelo esvoaçar das gaivotas) e que, mais embaixo, induz ao 

afogamento das imagens (das torres, dos marceneiros), ao gaguejar das palavras 

(immer-, immer, / zuzu), até o quase absoluto a-fundamento do poema: “Pallaksch, 

Pallaksch”. Esta água / este rio não é (ou não é apenas) o rio Neckar, recontado 

saudosamente após uma visita à Hölderlinturm. Nesse ponto estamos com Lacoue-

Labarthe, que, embora descarte de modo muito definitivo a importância da passagem 

de Celan por Tübingen, chama atenção às outras águas que correm no poema: “por 

um lado, o rio ou os rios cantados por Hölderlin (o Reno, o Ister, as fontes do Danubio, 

 
32 A semicarcomida bandeirola / devora do mar todas as terras, / da terra todos os mares / (...) incontável tu: / 
por um não/ signo / estás à frente de / todos eles.” (cf. CELAN, 2016, p.285). 
33 Voltaremos ao problema da temporalidade na poesia, abordando a questão do “tempo reversível” trazida por 
Octavio Paz e retomada por Raul Antelo, bem como a “temporalidade impura” de Walter Benjamin recuperada 
por Georges Didi-Huberman: “Essa proposta se refere à temporalidade impura de 
nossa vida histórica, que não se compromete nem com a destruição acabada, nem com o início de redenção 
(...)”. (Cf. DIDI-HUBERMAN, 2011, p.128) 
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etc.); e, por outro, a poesia de Hölderlin como rio ou, pode-se dizer, um fluxo [uma 

inundação] de eloquência”. (cf. LACOUE-LABARTHE, 2006 p.32). 

 Nenhum elemento do poema é gratuito, ou descolado da sua relação sempre 

tensa com a poesia de Hölderlin. O que não quer dizer que o poeta controle os efeitos 

que cada um desses elementos é capaz de causar. A concentração de referências 

históricas neste “Janeiro” e a pluralização dos semas, como vimos, não apenas 

remetem a uma desorientação temporal e a uma perda do controle associativo – elas 

constituem a prerrogativa poética de Celan. Desse modo não se investe numa 

rememoração fiel da torre de Hölderlin como modo de acesso ao evento, e sim, ao 

contrário, tange uma palavra limiar que só pode persistir como negação de toda 

pureza. Lembremo-nos uma vez mais do texto Shibboleth, em que Derrida se dedica 

a entender a concentração da linguagem em torno das datas, a atenção do poema 

implicada nesse movimento: “(...) la atención (Aufmerksamkeit) que el poema dedica 

a lo que viene encontrar. Esta atención sería más bien una concentración que 

conserva el recuerdo de ‘todas nuestras fechas’ (eine aller unserer Daten eingedenk 

bleibenden Konzentration).” (DERRIDA, 2003, p.18) A concentração congrega na 

memória (centro de anamnese) uma multiplicidade de datas – todas as datas, todos 

os nomes – que brilham de uma só vez em um único lugar: “en realidad, en un solo 

poema, en el único, en esse poema que cada vez es, como hemos visto, único, el 

único, solitario y singular.” (idem) 

A contra-poesia de Celan se constitui dos eventos singulares como restos e 

pegadas na neve, fragmentos de memória que por um lado negam a dimensão 

monumental da palavra e, por outro, parecem sustentar num fio de voz, sempre 

prestes a desaparecer, um pequeno monumento dedicado aos mortos, à mãe, ao pai, 

aos tios, assim como aos milhões de judeus incinerados nos campos de extermínio, 

ou enterrados em valas coletivas. De tal modo que a sua identificação com Hölderlin, 

um dos Patriarcas da poesia alemã, só poderia acontecer no momento em que aquela 

retórica propriamente germânica, de feições nacionalistas – falha, enlouquece e se 

transforma em glossolalia, depois num eco: Pallaksch Pallaksch, possibilidade de 

dissidência (sem, no entanto, exilar-se totalmente) do idioma Pátrio. 

A crítica brasileira Vera Lins utiliza uma expressão interessante sobre a poética 

celaniana, aproveitando o caminho aberto pelas reflexões de Shoshana Felman 

(cf.2000, p.37), às quais voltaremos adiante. Segundo ela, a poesia negativa de Celan 
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articula-se “na quebra de um mundo” (LINS, 2005, p.33), onde a palavra se abre a 

uma “espécie de ruptura instaurada no espaço do poema, como no momento em que 

se precipita no texto uma contrapalavra (...)” (idem, p.32). Esta contrapalavra, sobre a 

qual fala o próprio Celan no discurso “O meridiano”, é precisamente o que permite 

identificar o instante em que a poesia se apresenta: “quando das ruínas emerge um 

dizer inesperado” (idem). Mas este “dizer inesperado” não nasce de silêncios gratuitos 

do poema, nem de lacunas impensadas ou do mero acaso, e sim daquilo que, por 

resistir a assumir uma forma determinada, permanece aberto e disperso no texto: 

sentido interdito – catástrofe da palavra pela qual uma contrapalavra se apresenta. 

Cada elemento do texto poético se vincula a um momento reflexivo que não nasce de 

um esquema pré-concebido ou de uma espontaneidade corriqueira, mas de uma 

atenção contínua à relação entre língua e realidade: “nenhuma silogística enriquecida 

por uma teoria qualquer da associação, nenhuma lógica poderá jamais ser adequada 

ao fato “poema” – o suposto esquema de pensamento ou de língua do poema nunca 

está ‘pronto’.” (CELAN, 1996, p.51) 

Em “Tübingen, Janeiro” nota-se como o movimento de expansão significante 

termina embaciando as imagens e dissolvendo as palavras em um balbucio. Nesse 

movimento os referentes estão sempre sendo perturbados, porque (é importante 

repetir) os rios do poema não coincidem apenas com o rio que passa sob a janela do 

poeta na torre de Tübingen, como as torres também não são exatamente a torre onde 

Hölderlin viveu, nem as gaivotas são apenas os pássaros que Celan encontrou 

durante sua visita.34 Essa oscilação de imagens e referências impede-nos de 

encontrar um modo tranquilizante de leitura. Finalmente, já não se trata de um poema 

sobre algo e não há como contar senão o fracasso de todas as tentativas de dizer o 

presente. 

 

Se viesse, 
se viesse um homem, 
se viesse um homem ao mundo, hoje, com 
a barba de luz dos 
patriarcas: só poderia, 
se falasse deste 
tempo, só 
poderia 

 
34 Outra referência que dialoga com a torre de Tübingen e com as gaivotas deste poema, é o poema In lieblicher 
Bläue [Num azul ameno] de Hölderlin, do qual Heidegger também se ocupa: ““Num azul ameno floresce, com o 
/ Telhado metálico, a torre da igreja. À / volta dela ecoam os gritos das gaivotas (...)” (HÖLDERLIN apud 
HEIDEGGER, 2014). 
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balbuciar balbuciar 
sempre, sempre, 
só só 
 
(“Pallaksch. Pallaksch.”) 
 
 

A estrofe não é ininteligível e talvez não seja muito difícil compreender, ao 

menos numa primeira camada do texto, o que ele nos diz: que agora nem mesmo um 

sábio, um profeta, um patriarca seria capaz de encontrar palavras para descrever 

“este tempo”. Repõe, inclusive, a famosa afirmação de Adorno sobre a impossibilidade 

de se fazer poesia depois de Auschwitz; argumento que mais tarde iria rever e revogar, 

à luz dos poemas de Celan.35 Mas não deixa de ser curioso que o poema, 

aparentemente sem se opor ao pensamento adorniano, diga que a poesia (caso possa 

continuar existindo) não pode se furtar de dizer a impossibilidade de dizer como 

continuar a existir. O poema traduz e retraduz a falta quase absoluta de palavras. A 

experiência de uma barbar-idade. Lembremo-nos de que a palavra “bárbaro” coincide 

etimologicamente com “balbucio”, já que provém do modo como os gregos se referiam 

aos persas, ou aos povos estrangeiros em geral, cujo idioma soava aos seus ouvidos 

como um repetitivo “bar, bar, bar”. 

Então não basta a mais perfeita exegese dos poemas de Celan, nem mesmo 

uma análise que considere em riqueza de detalhes os acontecimentos que motivaram 

sua escrita.36 Em última instância, a barbárie é o que não pode ser descrito, porque 

toda descrição é necessariamente metafórica. Trata-se de um problema de escrita, de 

inscrição. Uma escavação interpretativa dos fatos não é suficiente para que se 

compreenda o poema: o que ele diz afinal é um double bind [este vínculo 

contraditório]: “eu não posso ser lido”. Não porque ali nada faça sentido, mas porque 

a poesia não se realiza na interminável articulação significante, na proliferação de 

imagens e significados possíveis. Se a poesia é o que escapa a qualquer tentativa de 

representação da realidade é porque vai se apresentar ela mesma como real, ou seja: 

irrepresentável – bárbara. Peter Szondi é quem nos esclarece melhor este ponto, sem 

 
35 Foi somente nos anos de 1960, quando os poemas de Celan já tinham uma repercussão em toda a Alemanha, 
que Adorno (cf. 2009, p. 353) retificou seu famoso dictum: “O sofrimento que se perpetua tem tanto direito a 
expressão quanto os torturados o tem de gritar; por isto pode ter sido errôneo dizer que depois de Auchwitz já 
não se podia escrever nenhum poema”.  
36 É o que afirma Lacoue-Labarthe a propósito de um ensaio de Peter Szondi, ao decompor e decifrar cada 
elemento do poema Es war Erde in ihnen [Havia terra neles]. 
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prejuízo aos seus esforços de elucidação das circunstâncias históricas que 

perpassam o poema celaniano: 

 
Lo que se debe borrar ante la acción “real”, ante la implicación y el 
compromiso, no es la pasividad receptiva del lector-espectador. Al contrario: 
el mismo texto rehúsa servir a la realidad y tener que continuar 
desempeñando el papel que desde Aristóteles se le asigna. La poesía deja 
de ser mimesis, representación: se vuelve realidad. Realidad poética, claro 
está, texto que ya no sigue a una realidad, sino que se proyecta a sí mismo, 
que se constituye como realidad. Por eso ya no hay que “leer” ese texto, ni 
“mirar” el cuadro que podría estar describiendo. Lo que el poeta se pide a sí 
mismo y lo que le pide al lector es que avance en la extensión de su texto. 
(SZONDI, 2005, p.53) 

 

Para aclarar um pouco a leitura de Szondi é preciso entender que a poesia de 

Celan se instala na hora da morte, “a hora que não tem nenhuma irmã”.37 E que se o 

poema está sempre a caminho da morte não é porque a vida seja uma viagem, mas 

porque a morte, ou melhor, a memória dos mortos (Eingedenken) encontra-se na 

origem de toda a sua poesia. Ao sabermos que o poema já não mais descreve a 

realidade, tornando-se, ele mesmo, realidade, então a opacidade da morte, o “campo 

enegrecido” não se resume a um símbolo qualquer ou a uma descrição mais ou menos 

poética: é algo que o poema faz existir contra a poetização, contra qualquer pretensão 

de significar a morte ou os mortos. Porque, conforme a perspectiva de Szondi, a 

linguagem de Celan se fundamenta no respeito à realidade da morte, à realidade dos 

campos de extermínio, ao invés de querer que a poesia forme com isso um quadro 

poético (cf. idem, p.55). A escuridão do poema equivale à escuridão da morte, como 

se pode ler no discurso O meridiano, mas não se trata de um problema metafísico no 

sentido de uma representação genérica do além. Celan, com a atenção concentrada 

no que está aqui, interessa-se pela percepção de um mistério relativo ao mundo físico, 

e trata do que permanece incógnito nas coisas concretas. Como afirma Juliana Pérez 

em seu artigo “Reflexões sobre a poesia como abertura”, escuridão e abertura são 

duas dimensões de um só fenômeno: “o mistério da existência humana – obscuro, 

pois sua origem e seu fim permanecem inescrutáveis, mas aberto, pois é perceptível 

e apostrofável.” (PÉREZ, 2007, p.141). Por isso o poeta pede a si mesmo e pede ao 

leitor que avance na extensão de seu texto, ao mesmo tempo aberto e obscuro. 

Seguindo essa reflexão, e voltando sempre ao poema “Tübingen, Janeiro”, 

pode-se tomar a poesia de Celan menos como uma rememoração da vida vivida do 

 
37 Verso do poema “Stretto”, sobre o qual se debruça Peter Szondi no ensaio citado.  
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que como uma co-memoração funeral; menos como discurso, necessariamente 

abstrato, e mais como uma espécie de oração ritualística, um pequeno monumentum38 

((monere: ‘fazer pensar (em algo)’, ‘recordar (algo a alguém)) feito com os cacos da 

história, as datas, os nomes. Uma das leituras possíveis do “Pallaksch” hölderliniano, 

duplicado no poema, reside na aliteração que se produz ao lado da palavra kaddish, 

a prece recitada pelos judeus à memória dos mortos. Isso nos autorizaria a enfrentar 

este poema de Celan mais ou menos na mesma chave utilizada por Lacoue-Labarthe 

ao ler o poema “A uma passante”, de Baudelaire: como uma espécie de pregação que 

se eleva ante o desmoronamento, o eco de uma comoção; um cântico, uma reza.39 

Esta leitura também parece produtiva aos olhos de Silke Maria Weineck, que aventa 

ainda uma outra hipótese, de que as sílabas finais da palavra (“ksch, ksch”) poderiam 

corresponder a um “psiu, psiu”, silêncio: 

 
The pallaksch appears as an intensification of stammering, an even more 
dramatic loss of language than the “immer-, immer-/zuzu,” a final 
abandonment of the poem’s own voice (if there still is, at this point, something 
like the poem’s “own” voice). At the same time, however, the “pallaksch” does 
not speak of the abandonment of speech alone. While moving from mad 
imagery to the mad word to the non-word, the poem, in a parallel move, 
recuperates meaning while abandoning it on the surface. Almost unnoticeably, 
the “pallaksch” is reinvested with significance by the poem that quotes it, only 
seemingly negating itself through this act: pallaksch picks up fragments of the 
preceding line, in a condensation of “Patriarchen” “lallen,” and a final sound, 
“ksch,” which might be a code for “kaddish,” the ritual prayer of mourning, a 
cryptic reference to the biblical patriarchs, perhaps, who may not speak 
anymore, not even to say kaddish. Or it is the sound one makes to chase away 
the birds whirring around the tower: “ksch!” In this light, “pallaksch” figures as 
an open invitation to read, once again, after the silence of the blank line, after 
speech has been restricted to babbling, after Hölderlin has stopped to write 
the poetry that made him famous. (WEINECK, 1999, p.267) 
 
O pallaksch aparece como uma intensificação da gagueira, um déficit de 
linguagem ainda mais dramático do que o “immer-, immer- / zuzu”, um 
abandono final da voz “própria” do poema (se ainda há, nesse ponto, algo 
como a voz “própria” do poema). Ao mesmo tempo, o “pallaksch” não fala 
apenas do abandono do discurso. Enquanto se move das loucas imagens à 
louca palavra à não-palavra, o poema, em um movimento paralelo, retoma o 
sentido enquanto o abandona na superfície. Quase imperceptivelmente, este 
“pallaksch” é reinvestido de sentido pelo poema que cita, negando-se apenas 
aparentemente através desse ato: então o pallaksch recolhe fragmentos da 
linha anterior, em uma condensação de “Patriarchen”, “lallen” e um derradeiro 
som, "Ksch", que pode ser uma cifra para "kaddish", a oração ritual do luto, 
uma referência oculta aos patriarcas bíblicos, quem sabe, que talvez não 
falem mais, nem mesmo para dizer o kaddish. Ou é o som que se faz para 
afugentar os pássaros gorjeando pela torre: “ksch!” Nesse enfoque, 
“pallaksch” surge como um convite aberto à leitura, mais uma vez, após o 

 
38 Ao dizer monumento, não se está querendo dizer monumental. Na verdade, trata-se de uma poética anti-
monumental (resto, ruína) que persiste enquanto monere. 
39 Cf. Lacoue-Labarthe, 2006, p.30. 
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silêncio da linha em branco, depois que o discurso se restringiu ao balbucio, 
depois que Hölderlin parou de escrever a poesia que o tornou célebre. 
(Tradução nossa). 
 
 

Não importa tanto a aceitação dessas hipóteses de leitura a respeito do 

Pallaksch no âmbito das intepretações canônicas do trabalho de Celan, com as quais 

também estamos dialogando desde o início do texto. Elas são relevantes porque 

contribuem à compreensão do movimento descensional proposto no poema, das 

imagens alucinatórias ao enlouquecimento das próprias palavras, rumo a um silêncio 

que está sempre sendo anunciado e adiado. Quem resumiu melhor esse conflito 

celaniano foi o poeta Jacques Dupin: “Ele não pode parar de falar, porque senão o 

silêncio teria fim”.40  

Nesse adiamento do silêncio, o poema de Celan se ocupa de uma outra palavra 

“enlouquecida”, da qual já nos ocupamos um pouco, que encerra a terceira estrofe e 

precede, portanto, a breve pausa, o verso branco anterior ao balbucio final. A palavra 

"immerzu" consiste em duas unidades: "immer", que é usual em alemão e significa 

"sempre", e "zu", que como preposição significa "de" ou “rumo a”, mas que como 

adjetivo significa "fechado", “encerrado”, “extinto”. A palavra “immerzu” não é usual e 

funciona como um reforço de “immer” [sempre], como se houvesse uma indignação. 

Quanto à palavra “zuzu”, que se forma no poema com a quebra da unidade semântica, 

não existe em alemão e remete ao “lallen und lallen”, traduzido geralmente como 

“balbuciar e balbuciar” (embora diga respeito mais especificamente ao barulho 

produzido pelos bebês, antes da articulação da fala, um “gugudada”).  

Integrada ao projeto celaniano de multiplicação e perturbação referencial, esta 

palavra também é uma citação. Neste caso, cita um outro texto de Georg Büchner, a 

peça Woyzeck, que conta a história de um soldado e barbeiro vitimado pela loucura e 

pela miséria. Justamente no instante em que este pobre-diabo, colocado sempre no 

posto mais baixo da existência, humilhado pelos seus superiores, é acometido por um 

delírio (que se desdobrará no assassinato de sua esposa Marie), Woyzeck escuta as 

palavras: “Immer zu! immer zu! Still Musik! Recktsich gegen den Boden. Ha was, 

was sagt ihr? Lauter, lauter, - stich, stich die Zickwolfin todt?” traduzidas por Irene Aron 

(2006, p.126): “Mais ainda! Mais ainda! Silêncio música! Arrasta-se no chão. Ah o 

que, o que vocês estão dizendo? Mais alto, mais alto, - apunhale, apunhale a 

 
40 Cf. WEINECK, 1999, p.271.  
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mulher?”. E o delírio de Woyzeck aponta a um mise en abyme (a uma espécie de 

abismo narrativo) pois remete a um fragmento anterior em que ele presencia a esposa 

Marie dançando com Andres, o tamboreiro-mor, dizendo-lhe que não pare, que vá 

mais rápido: “immer zu, immer zu!”. 

Obviamente não se trata de uma referência gratuita. Celan chegou a escrever 

que esta palavra de Woyzeck é uma Wahnsinnswort [palavra de loucura].41 E não 

podemos deixar de notar uma certa correspondência entre a poética celaniana e o 

que constitui um drama de forma aberta como Woyzeck. Este tipo dramático se orienta 

pela lógica da dispersão e da fragmentação, oposto ao modelo clássico de forma 

fechada, que segue um conceito de unidade e totalidade. A estrutura de mosaico, em 

que os pequenos quadros funcionam como pequenas mônadas e oferecem uma visão 

de conjunto, remonta à Idade Média europeia e acabou sendo retomada em meados 

do século XVIII por Goethe (na primeira versão de Fausto) e por Lenz (Os Soldados), 

que se valeram da técnica conhecida como Stationendrama.42 O Woyzeck de 

Büchner, que se tornaria um paradigma do drama de forma aberta, mesmo mantendo-

se em diálogo com esta tradição, foi em muitos aspectos escandaloso para o público 

da época; tanto que, embora tenha sido escrito em 1836, sua estreia aconteceu 

somente em 8 de Novembro de 1913.  

Mas não foi apenas o caráter inovador e chocante que impediu uma montagem 

anterior da peça. A morte prematura de Büchner no dia 19 de fevereiro de 1837, 

quando mal tinha completado 24 anos, impediu-o de terminar o texto, pelo que tudo o 

que restou do seu Woyzeck foi um aglomerado de páginas manuscritas, dificilmente 

legíveis, não numeradas nem ordenadas. Sendo assim, pela inexistência de um 

desenlace claro, o final da peça depende sempre de cada montagem particular; às 

vezes termina com a condenação judicial do assassino, outras vezes é encenada a 

morte por afogamento do protagonista (final que nos aproxima tristemente da biografia 

de Celan).  

 
41 Silke-Maria Weineck (1999, p.164): The “immerzu” already is a mad word, and, like “pallaksch”, a quotation, 
although, unlike “pallaksch,” a silent one. It stems from Georg Buchner’s play Woyzeck, and Celan, in his Büchner-
Preisrede, refers to “immerzu” as Woyzeck’s “Wahnsinnswort” (“word of madness”). Woyzeck is haunted by it 
while he contemplates the murder of his fiancee Marie. Woyzeck’s hallucination itself is, again, a quotation: he 
overheard it when Marie cheered on her dance partner, “immer zu, immer zu,” “faster,” - “don’t stop,” “go on, 
go on!”. 
42 Sobre o assunto, conferir o importante livro de ARON, Irene. Georg Büchner e a Modernidade. São Paulo: 
Annablume, 1993.  
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Como tempo e espaço também não são lineares nesse tipo de montagem, os 

fragmentos concentram a força textual que, no modelo clássico, costuma confiar-se à 

sequência e continuidade das cenas. Mas se o texto de Büchner possui um caráter 

aberto e fracionário, isso não significa que o desenvolvimento da ação se apresente 

totalmente desgarrado ou incoerente. A coesão da natureza dramática resta garantida 

pela concentração da narrativa em torno de Woyzeck, e também por alguns elementos 

que atuam como pontos de integração: as imagens da catástrofe, o silêncio do mundo 

e as palavras de loucura “immer zu, immer zu”. Por outro lado, atuam no texto forças 

dispersivas que aprofundam o abismo referencial, um abismo assimétrico (no que se 

difere do mise en abyme das narrativas clássicas), porque não encontraremos para 

cada imagem da peça um correspondente exato capaz de explicar significativamente 

sua aparição.  

Estas poucas linhas sobre o texto de Büchner, ao qual fomos levados pela 

referência cifrada no poema “Tübingen, Janeiro”, servem para ilustrar o quanto as 

citações de Celan fazem parte de um projeto poético intrincado, não de um diálogo 

superficial com a tradição literária ocidental. Mas repito: não basta tentar esgotar o 

universo dessas referências, as quais Peter Szondi (principalmente pela intimidade 

com o autor) parece ter sido a pessoa mais apta a elucidar. Também não precisamos 

aderir aos argumentos dos especialistas na poesia de Celan, caso nos digam que, 

antes de ler seus poemas “herméticos” precisamos mergulhar numa extensa lista de 

informações e leituras anteriores. Podemos perfeitamente ler seus poemas e ficar 

apenas com o que eles nos trazem na superfície, sem grandes mediações históricas 

ou literárias. O próprio Celan deu um conselho importante a seu biógrafo Israel 

Chalfen, quando este pediu-lhe que interpretasse um poema: “Leia! Continuamente 

apenas leia, a compreensão vem por si mesma.” Por isso a nossa ideia não é exaurir 

o poema, mas abri-lo a novos desdobramentos, liberando-o inclusive das 

cristalizações teóricas que o enovelam. O trabalho crítico se constrói justamente na 

atenção ao texto em particular, começando pelo reconhecimento das suas demandas 

específicas, suas principais exigências no tempo (sempre outro) da leitura.  

No caso de Celan, a escavação do universo referencial parece importante para 

a compreensão do seu gesto, que é também um gesto incessante de cavar e cavar, 

onde a palavra confunde-se com o cadáver: “Ein Wort – du weißt: /eine Leiche” [Uma 
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palavra – tu sabes: / um cadáver].43 Aqui já não nos interessa tanto como se erige 

uma linguagem poética e sim, quem sabe, como a própria poesia (enquanto 

representação ou expressão do mundo) precisa ser sacrificada. É nesse sentido que 

Celan vai falar uma Gegenwort, uma contrapalavra. Gegenwort defendida contra a 

tagarelice vazia, o depoimento falso, a linguagem ornamental e estereotipada que ele 

chama de Genicht: o impoema, o nilema, o nãopoema.44 O que explica também o título 

do importante livro de Jean Bollack sobre Celan: “Poesia contra Poesia”45. E como 

afirma Freitas Teodoro (2018, p.20) 

 
[a poesia de Celan nasce] por meio de uma palavra que é contra: contra a 
arte de marionetes, contra o embelezamento das letras, contra a 
permanência da tradição e, sobretudo, contra o ignorar da negatividade que 
habita as palavras – a capacidade humana de trazer à tona não apenas o 
discurso que se encontra soterrado pela falsa harmonia da palavra, como 
também iluminar uma temporalidade diversa do tempo hegemônico, na qual 
estão contidos acontecimentos outros a serem rememorados. 
  

Obviamente há uma diferença muito grande entre uma poesia que invoca o 

silêncio como fim e uma outra que parte da compreensão, muito menos ingênua, de 

que só se tem acesso a um silêncio ruidoso.46 De modo que a obra poética de Celan 

e o poema “Tübingen, Janeiro”, especificamente, não impedem toda e qualquer 

possibilidade de comentário, como afirma Lacoue-Labarthe em Poesia como 

experiência. Isso significaria optar pela universalidade do Não contra uma obra que 

se quer particular – e nisso estamos de acordo com Jean Bollak (cf. 2005, p.186) – 

porque a negação em Celan se dá passo a passo, sem jamais consumar-se num 

grande e definitivo Não. Sua escrita nega sobretudo e particularmente esse Não, que 

nada tem de insignificante; ao contrário, seria o puro não-ter-de-dizer, o fim de todo o 

desentendimento babélico, a superação do precário e incessante balbuciar humano. 

 
43 Versos do poema Nächtlicht Geschürzt [À noite recolhidos], do livro De limiar em limiar. Sobre ele, Flávio Kothe 
escreve: “Os poemas são túmulos, em que está enterrada uma vivência morta. O poeta é, então, o agente 
funerário que prepara o defunto como se fosse para uma festa, o próprio enterro”. (Cf. KOTHE, 2016, 
pp.125/397). 
44 O neologismo Genicht tem recebido diversas traduções. Raquel Abi-Sâmara (2005) optou por traduzir o 
neologismo como “nãopoema”. Flávio Kothe (2016) e Cavalcanti (2011) traduziram como “impoema”. Na 
antologia Sete rosas mais tarde (1993), organizada e traduzida por João Barrento e Y.K. Centeno, foi adotada 
como solução tradutória a expressão “nilema” (Cf.TEODORO, 2018, p.66). 
45 Cf. BOLLACK, 2005. 
46 Não custa lembrar que uma década antes de Celan escrever este poema, “Tübingen, Janeiro”, em 1951 o 
multiartista norte-americano John Cage já havia experimentado a impossibilidade do silêncio absoluto ao 
encerrar-se numa câmara anecoica, na Universidade de Harvard. Cage relata justamente um “silêncio ruidoso”, 
mesmo em um ambiente com total isolamento sonoro, pois não podia deixar de ouvir a sua circulação sanguínea 
e o trabalho das vísceras.  
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Tal perspectiva parece desconsiderar o fato de que Celan questiona o uso que ele 

mesmo faz de seus próprios recursos, sem se deter ante as legitimações da tradição 

que confronta (cf. idem). Seu não também se dirige a si próprio (seu querer-dizer), 

repetidamente, incessantemente. Por outro lado, em sua crítica ao heideggerianismo 

de Lacoue-Labarthe, que aproximaria exageradamente a voz de Hölderlin à de Celan, 

Jean Bollack incorre em um equívoco igualmente grave, ao defender que se trata de 

um “balbucio produtivo” e “a serviço de um significado” (cf. ibidem). Estas formulações 

não são apenas equivocadas, chegam a ser detestáveis. Nada me parece mais 

logocêntrico e, portanto, distante da poesia de Celan, do que a ideia de um balbucio 

produtivo a serviço de um significado.  

De qualquer modo, a pergunta de Lacoue-Labarthe escolhida como epígrafe – 

“o que é um poema cuja “codificação” elimina antecipadamente qualquer tentativa de 

deciframento?” – talvez devesse ser reformulada. Primeiro, porque nem tudo é 

codificado e, consequentemente, o poema não é totalmente indecifrável. Se de um 

lado ela investe num abismamento significante [abismamento = formação de abismos 

em decorrência de processos tectônicos, choques entre placas], por outro o poema é 

levado a uma quase absoluta opacidade dos signos, uma semi-sombra, cuja 

realização (o silêncio) é sempre adiada, ainda que na forma in-significante de um 

balbucio. E nisso, nessa travessia em direção ao outro que é, também, atravessar a 

barbárie (o estranho, o estrangeiro: bar, bar) da própria língua, pode-se encontrar um 

sentido provisório para a poesia, e para se continuar a escrever: “Os tabus 

naufragados / e as andanças fronteiriças entre eles, / molhados mundos, na / caça de 

sentido, na / fuga do / sentido” (cf. CELAN, 2016, p.197).  

Na caça de sentido, na fuga do sentido. (...) auf / Bedeutungsjagd, auf / 

Bedeutungs- / flucht. Talvez em nenhum outro, quanto nesse breve poema do livro 

Fadensonnen [Fiapossóis, 1968] fique tão claro o movimento sempre duplo da poética 

celaniana: a andança fronteiriça (de limiar em limiar) entre os signos de uma língua 

pretensamente pura, que finalmente se mostra em toda a sua barbaridade (esta idade 

bárbara, em que os tabus naufragaram). Então os fragmentos de uma linguagem 

imergente (molhados mundos) saem à caça de sentido (necessariamente precário, 

provisório), ao mesmo tempo em que fogem do sentido definitivo – de uma solução 

final [Endlösung]. Por isso, dentre todas as perspectivas críticas abordadas, a de 

Derrida parece mais próxima do modo pelo qual a poética celaniana se apresenta 
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concentrada / disseminada na ambiguidade aterradora do Shibboleth. Ou seja: como 

discernimento indiscernível entre a aliança e a guerra (cf. DERRIDA, 2003, p.71) em 

que as palavras, mesmo perdidas e sem sepultura, vagam ao encontro do Outro numa 

espécie de errância espectral (idem, p.78).47 

Em “Tübingen, Janeiro” a espectralidade das palavras, indissociável da pureza 

perdida da linguagem poética, é evocada indiretamente através dos hinos de 

Hölderlin, que seria o poeta dos poetas alemães, como já vimos, e ressurge na terceira 

estrofe com a imagem dos Patriarchen de barba de luz. Neste momento final produz-

se mais uma camada de sentido (a última de que iremos nos ocupar aqui, por 

considerá-la indispensável) através de um surpreendente paralelismo sintático e 

semântico com esta passagem de Isaías 28:11-13, em que os próprios Patriarcas 

anunciam uma permuta do logos pela gagueira, na língua deste Deus por vir:48 

 
¹¹Pois, com língua balbuciante  
       e com idioma estrangeiro  
ele falará para este povo.  
 
¹²Ele disse para eles:  

“Este é o descanso –  
dá repouso para o cansado  
e este é o repouso!”  

Mas não quiseram escutar.  
 
¹³E (por isso) a palavra de Iahweh será para eles:  

tsav latsav tsav latsav  
qav laqav qav laqav  
ze‘êr sham, ze‘êr sham,  

 
Para que caminhem e caiam de costas,  

e se destrocem, e caiam na armadilha, e acabem presos.49 

 

  Certamente é relevante e não é nada gratuita a aproximação do poema com 

o Livro de Isaías, um dos livros proféticos das Escrituras Hebraicas, seja por seu 

caráter e ênfase messiânicos, seja pela tensão que o profeta experimenta e narra a 

respeito do território de Israel, suscitada pelos ataques estrangeiros. O que podemos 

afirmar, deixando de lado a exegese do texto sagrado e mesmo a relação complicada 

de Celan com o judaísmo (que fogem às nossas competências), é que o poeta abre 

mais este caminho para de novo dizer não, desviar da autoridade divina. Tanto a 

 
47 “(...) una referencia sin referente, sin unidad primera o última, fantasma que no es el fantasma de ninguna 
carne, errante, sin pasado, sin muerte, sin nacimiento ni presencia. (cf. DERRIDA, 1997, p.312). 
48 Cf.WEINECK, 1999, p.266. 
49 Cf. DA SILVA, 2008, pp.24-35. 



 

44 
 

suposta pureza do idioma alemão contido nos hinos hölderlinianos (as torres de 

Hölderlin), segundo as interpretações nacionalistas, quanto a presumida pureza da 

língua hebraica, reivindicada pelos Patriarcas judeus como a única pela qual o 

Messias anunciaria a Verdade, são negadas por Celan: “Ninguém nos molda de novo 

da terra e do barro, / ninguém evoca nosso pó. / Ninguém. / Louvado sejas, Ninguém” 

(CELAN, 1999, p.95). 

O balbucio a que se refere o poeta, como derradeira forma possível de dizer 

este tempo, já não é uma palavra de esperança no amanhã; não diz respeito nem ao 

tempo messiânico, nem ao tempo revolucionário. Podemos entender este balbucio, 

esta palavra insignificante como o que resta de um gesto de rebelião contra a própria 

palavra profética; ruína erguida (depois que os edifícios construídos em nome da 

pureza tombaram, babelicamente) não para a fundação de um novo tempo, ou para 

que a catástrofe seja enfim esquecida, superada. Imaginemos algo mais próximo de 

uma oração ritual e sem destino certo, como estas palavras-sombras (“diz a verdade 

quem sombras diz”) que nos aproximam dos mortos para presentear a vida: um 

poema, um kaddish, um pallaksch. 
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Suplemento I: Um segredo  

 

No capítulo 23 de seu livro The Art of Reading: From Homer to Paul Celan, 

intitulado “Between Hölderlin and Celan”, Jean Bollak (cf. 2016) narra um episódio em 

que um pequeno segredo de Celan vem à tona. O fato teve lugar em Stuttgart, a 

propósito das comemorações pelo bicentenário do nascimento de Hölderlin, mas só 

foi revelado por André du Bouchet dezesseis anos mais tarde, após um evento na 

Hölderlin Society de Tübingen. Em suas notas, du Bouchet conta que Celan teria 

mencionado algo sobre o que “até aquele dia havia preferido manter segredo”. Foi 

então, segundo Bollack, que um raio atingiu du Bouchet. Porque ele nunca teria 

esperado de seu amigo, a quem tanto admirava, uma declaração assim do nada: "Há 

algo de podre na poesia de Hölderlin." 
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Suplemento II: Dois testemunhos 

 

Shoshana Felman, em seu texto “Educação e crise, ou as vicissitudes do 

ensinar”, traça um importante ponto de contato entre as poéticas de Paul Celan e 

Stéphane Mallarmé, na contracorrente da crítica hegemônica dos seus trabalhos, que 

tende a distanciá-los e reafirmar diferenças inconciliáveis. Em geral porque se tomava 

tradicionalmente a “crise de vers” mallarmeana enquanto revolução puramente formal, 

como se a sua importância irradiasse apenas do anúncio de um fim do ciclo histórico 

do verso, ignorando que “na percepção de Mallarmé a mudança formal é crucialmente 

e implicitamente dotada de uma dimensão política” (FELMAN, 2000, p.32).  

Alguns críticos contemporâneos importantes já tinham situado e se ocupado 

desse vício de parte da crítica, como é o caso de Paul de Man, especialmente no 

ensaio “Poesia lírica e modernidade”, publicado em 1983; e Jacques Rancière, no livro 

Mallarmé: la politique de la sirene, de 1996; ou, bem antes deles, o próprio Jacques 

Derrida, que em 1969 escrevera um artigo candente no qual aborda a dimensão 

política da poesia mallarmeana, chamado “La double séance” [A dupla sessão], 

defendendo a potência de disseminação contra uma ideia restrita de polissemia. E 

ainda Michel Foucault, que em um ensaio de 1964 comentava “O Mallarmé de J.-P. 

Richard”, relativizando as críticas feitas ao método de análise do crítico francês e 

defendendo o modo como ele articula as diferentes textualidades mallarmeanas, sem 

desconsiderar os dados biográficos do poeta em sua leitura. No Brasil poderíamos 

citar o trabalho recente de Marcos Siscar, sobretudo o livro Poesia e Crise, de 2010, 

em que se propõe a pensar a produtividade da “crise de vers” para além da 

perspectiva naturalizada pelo nosso Concretismo, retraduzindo a “crise do verso” por 

“crise de verso”. 

O que há de importante e diferente no artigo de Felman, ex-colega de Paul de 

Man na universidade de Yale, é o cruzamento direto dos projetos poéticos de Mallarmé 

e Celan (feitas as devidas reservas e distinções) a partir de uma noção de testemunho; 

problema que constitui um dos eixos centrais da sua pesquisa. 50 Este seria apenas 

um lugar-comum, caso tratasse unicamente de Celan, pois não faltam análises sobre 

a dimensão testemunhal do “poeta sobrevivente”. Mas o que ela começa a dizer é que 

 
50 Cf. Felman, Shoshana. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York 
and London: Routledge, 1991.  
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a forma escolhida por Mallarmé para proclamar a revolução que se processava na 

poesia francesa é, também, um testemunho. O testemunho de uma violência cometida 

ao verso, mas que não diz respeito apenas a uma transgressão literal das regras de 

prosódia e à desobediência ao império do alexandrino, e sim de transformações 

irreversíveis no ritmo de vida e processos profundos de mudança cultural, política e 

histórica. 

 
De fato, trago novidades e das mais surpreendentes. Um tal caso nunca foi 
visto antes. Fizeram violência ao verso. 
Os governos mudam: mas sempre a prosódia permanece intacta: ou ela 
passa desapercebida pelas revoluções, ou os ataques violentos a ela não se 
impõem devido à opinião de que este dogma fundamental nunca pode variar.  
(MALLARMÉ apud FELMAN, 2000, p.30) 

  

 Para Shoshana Felman, o que mais chama a atenção nesta fala-testemunho 

de Mallarmé, feita para uma plateia de ingleses em Oxford, não é que o verso foi 

rompido, mas a sugestão de que a ruptura do verso tem a ver com algo inaugurado (e 

não consumado) pela Revolução Francesa. Justamente aquilo que os choques 

traumáticos entre classes e dogmas da Revolução teriam deixado de fora ou não 

teriam conseguido romper, torna-se agora, finalmente, a mais surpreendente das 

novidades anunciada pelo poeta. Em seu testemunho, Mallarmé não seria apenas 

vítima de um acidente: ele mesmo é quem o persegue e o desdobra, por compreender 

(de modo mais ou menos consciente) que nesta acidentalização se processa também 

uma libertação. A partir dessa hipótese, Felman relata uma coincidência histórica: no 

mesmo ano em que as aulas em inglês de Mallarmé são publicadas, 1895, Freud se 

depara com a teoria do sonhos através da análise dos sonhos de Irma, o que lhe 

permite (a Felman) compreender a livre associação, por um lado, e o verso livre, por 

outro, como dois testemunhos formados a partir de “um processo de fragmentação - 

de quebra, de ruptura e de deslocamento - do sonho, do verso, da linguagem, da 

unidade aparente, mas enganosa, da sintaxe e do sentido.” (FELMAN, 2000, p.36). 

 Meio século depois seria possível localizar em Paris um outro poeta, desta vez 

vinculado à língua alemã, cujos poemas dramatizam uma crise ainda mais grave e 

mais aguda relacionada ao verso, partindo não mais da renovação propiciada pelos 

embates revolucionários, e sim da catástrofe incomensurável desencadeada pela 
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Segunda Guerra e, em especial, pela Shoah.51 Tanto Mallarmé como Celan escrevem 

a partir de um trauma, uma violência atrelada a um cataclismo histórico. Mas se 

Mallarmé tornara-se o arauto da poesia francesa que chega para trazer “novidades 

surpreendentes” aos ingleses de Oxford, Paul Celan foi um poeta desterrado, 

perseguido e expulso do que poderia ter-se considerado uma pátria. A crise de 

linguagem mallarmeana se propõe, neste caso, como um embate crítico e um esforço 

vital de dizer, ou de testemunhar a catástrofe da (e na) língua alemã, que é, como 

vimos, não apenas a língua materna, mas a língua dos assassinos da sua mãe.  

Ainda que Celan falasse muitos idiomas desde cedo, graças ao entroncamento 

idiomático e cultural da região da Bucovina, hoje dividida entre Romênia e Ucrânia, 

como poeta ele afirmava não acreditar em bilinguismo e chegou a dizer ao seu 

biógrafo Israel Chalfen que “o poeta mente em uma língua estrangeira” (cf. FELMAN, 

2000, p.39). Ou seja, não tratava de buscar remédio para o trauma em sua vocação 

poliglótica, mas, ao contrário, enfrentou a barbárie da sua própria língua, mantendo 

expostas as feridas incicatrizáveis que foram abertas em nome da pureza da raça: os 

estilhaços, os anéis de fumaça nas chaminés dos fornos crematórios, os nomes 

mutilados, exterminados e incinerados sem identificação. Língua na qual o 

testemunho precisa ser feito, negando-se a apresenta-lo como um gesto puramente 

artístico.  

 
Explodindo, uma vez mais - nas pegadas das lições de Mallarmé -, seu 
próprio meio poético, ao deslocar a sua própria língua e quebrar seu próprio 
verso, a poesia de Paul Celan testemunha, de fato, não mais simplesmente 
aquilo que Mallarmé chama de um "acidente" genérico, mas um colapso 
cultural e histórico mais específico, mais particularmente esmagador e mais 
recente, um trauma massivo, individual e coletivo, de uma perda catastrófica 
e de um destino desastroso no qual nada mais pode ser construído como 
acidente, a não ser, talvez, para a sobrevivência do próprio poeta. A crise do 
verso de Mallarmé passa agora a expressar, concreta e especificamente a 
realidade particular de Celan e sua experiência literalmente estilhaçada de 

 
51 É muito complexa e aparentemente interminável a discussão sobre a melhor forma de nomear o extermínio 
dos judeus na Europa. Entre os nomes Holocausto, Churban, Solução Final e Shoah, iremos preferir este último, 
concordando sobretudo com os argumentos de Leïla Danziger em “Shoah ou Holocausto: a aporia dos nomes”, 
com base em leituras de Paul Celan via Jean-Luc Nancy e Hans-Georg Gadamer: “Shoah é um sopro que nos faz 
ouvir a impossibilidade da palavra “humanidade” – essa ideia, sua imagem, seu projeto; um sopro, não 
propriamente culpado, mas infame, afirma o filósofo francês. Na poesia de Celan encontramos também sopros, 
balbúcias desarticuladas, palavras hesitantes. Em Quem sou eu, quem és tu?, comentário sobre o ciclo de poemas 
Hausto-Cristal, belamente traduzido por Raquel Abi-Sâmara, Gadamer afirmou que em seus últimos livros, o 
poeta “se aproxima cada vez mais do silêncio sem fôlego, de um mutismo em que as palavras se tornaram 
crípticas”. Os títulos de dois de seus livros falam justamente de um sopro, de uma “mudança de ar” (Atemwende) 
e esta é até mesmo uma de suas definições de poesia, como aparece em O Meridiano. O sopro que Jean-Luc 
Nancy nos exorta a ouvir em Shoah – na palavra hebraica e suas infindáveis proliferações - talvez seja justamente 
a poesia, essa virada de ar, esse deslocamento de sentido que Celan renovadamente provoca.” (DANZIGER, 2007) 
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sobrevivente do Holocausto. A quebra do verso encena a quebra do mundo. 
(FELMAN, 2000, p.37) 

 

Neste ponto a autora, que inicialmente parecia indicar um movimento de 

superação do dualismo reducionista que afastava os poetas, promove uma distinção 

definitiva entre o que seria o anúncio de um “acidente genérico”, no caso de Mallarmé, 

e aquilo que seria a expressão concreta e específica da “realidade particular” de 

Celan, como sobrevivente da Shoah. Assim, Shoshana Felman volta a operar uma 

divisão entre o que teria sido uma violência cometida apenas em um nível formal da 

poesia, e aquela que diz respeito à sua realização na vida. O que contradiz, em certa 

medida, a consideração anterior de que a “crise de vers” mallarmeana se apresenta 

também como “a quebra do mundo” ou de um mundo – o mundo do Ancien Régime. 

E além disso tende a enformar a poesia de Celan como “expressão” da realidade 

desastrosa e de sua experiência “literalmente” estilhaçada, como sobrevivente de 

guerra.  

O que se estilhaçou em Celan, é preciso enfatizar, não foi apenas a sua 

experiência na condição de sobrevivente. Não seria justo nem adequado reduzir a sua 

poesia à expressão de uma realidade desastrosa, como alguém que atravessou a 

guerra para testemunhá-la. Poderíamos reformular dizendo: toda sua experiência 

literal (com a littera, a letra) foi literalmente estilhaçada. Porque não se pode ignorar o 

fato de que a escrita para Celan não é apenas representação da realidade desastrosa; 

aliás, é contra esta ideia que a sua poesia se insurge: Genicht [Impoema]. Em Celan 

a própria escrita devém desastre. E é justamente nesse ponto que os projetos de 

Celan e Mallarmé parecem mais próximos, ainda que os leve por caminhos e níveis 

de compreensão distintos.  

 
O nome desconhecido, fora de nominação:  
O Holocausto, evento absoluto da história, historicamente datado, esta 
queima-total onde toda a história se abrasou, onde o movimento do Sentido 
se abismou, onde o dom, sem perdão, sem consentimento, se arruinou sem 
dar lugar a nada que possa se afirmar, se negar, dom da passividade mesma, 
dom daquilo que não pode se doar. Como guardá-lo, mesmo que seja no 
pensamento, como fazer do pensamento aquilo que guardaria o Holocausto 
onde tudo se perdeu, inclusive o pensamento guardião? Na intensidade 
mortal, o silêncio fugindo do grito incontável. (BLANCHOT, 1980, trad. nossa) 

 
Em L’écriture du désastre [A escrita do desastre], ao qual pertence o fragmento 

acima, Maurice Blanchot nos diz que o desastre é “estar separado da estrela” e que 

uma escrita do desastre é, portanto, necessariamente marcada pela indicação de uma 
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queda, por uma falta ou negatividade do objeto revelado. Assim, o desastre estaria 

além do escrito limitado à representação, num processo contínuo de ultimação do 

limite (lembremo-nos de Celan: “de limiar em limiar”), em que escrever é negar-se a 

significar, pelo desmantelamento do astro e – derridianamente falando – pelo 

disseminar dos sentidos da constelação. Insignificante (nem totalmente assêmica nem 

completamente disseminada) a palavra poética torna-se apenas ruído e errância. É 

assim que se pode falar da obscuridade, talvez mais do que do hermetismo da poesia 

de Celan. Por cada estilhaço da constelação que, ao invés de orientar o viajante rumo 

a um destino final (como os astros noturnos orientam os nautas) abre-se ao desastre 

sem fim. A palavra poética, sombra insignificante de outra sombra, desastra o dizer 

na escrita: “le don du mot précaire” [o dom da palavra precária] (BLANCHOT, 1980, 

p.220). 

Piero Eyben, em seu impressionante (pelo fôlego e pela qualidade) Escritura 

do Retorno: Mallarmé, Joyce e Meta-signo, à certa altura dedica-se a pensar a 

obscuridade das constelações mallarmaicas sob a produtiva noção de desastre da 

escrita em Blanchot. Pouco antes de entrar definitivamente no problema, faz uma 

aproximação aos signos da morte a partir da análise de alguns dos muitos tombeaux 

[os poemas fúnebres] escritos pelo poeta francês, que deliberadamente fogem a uma 

dinâmica de mera celebração ou rememoração. De acordo com Eyben, nesses 

poemas fúnebres o nada e o silêncio (indispensáveis ao poeta) aparecem como uma 

tentativa de nomear o processo poético através da articulação analógica entre escrita 

e morte. Nisso que ele chama de vazio significativo, o texto “meta-sígnico” estaria nos 

impondo uma prova elementar a respeito da sua construção: apenas pela negação 

(jamais universal, e sim repetida diante de cada tentativa particular de universalização) 

é que as estruturas da poesia fúnebre de Mallarmé podem se apresentar 

textualmente, como uma ponte entre a leitura e o leito de morte. 

 
Nessa circunstância é que Mallarmé faz instalar-se a lei que rege o meta-
signo: a textualidade compreendida como uma textura de significantes que 
se impõem frente ao significado, produzindo uma cadeia associativa que não 
necessariamente leva a um significado – talvez leve antes ao fim almejado 
pelo poeta – mas a um processo de perda, de falta, no qual a assemia é 
dominante pelas diferenças estabelecidas. (EYBEN, 2012, p.539) 

  

 Nesses tombeaux, em especial na Tumba para Edgar Allan Poe, Piero Eyben 

reconhece a possibilidade de uma leitura “meta-sígnica”, porque ele encontra ali um 
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texto em que a linguagem perde o seu fundamento de significante e significado, onde 

o que resta é meio – mediações sem fim entre disseminação e assemia (termo 

emprestado de Roland Barthes, espécie de “ponto zero”). Como no último verso do 

conhecido tombeau: “Calme bloc ici-bas chu d’um desastre obscur” [Calmo bloco 

caído de um desastre obscuro], em que a lápide de Poe transforma-se no texto em 

queda. Este movimento descensional leva o crítico a refletir sobre a cadência [cadere 

= cair] dos poemas constelares (dentre os quais, Un Coup de Dés), e sobre as estrelas 

como formas de metaforizar a obscuridade do sentido no texto: 

 
No verso estelar – tomado em seu duplo sentido de lápide e de estrela – 
mallarmaico, o astro é sugerido dentro de uma palavra: désastre. A “má 
estrela” (...) não revela, antes obscurece mais; justamente por ser 
negatividade do aspecto astral. Se a revelação, presente até mesmo em Un 
Coup de Dés, não ocorre na estrutura do tombeau, talvez tenhamos uma 
metáfora fundamental para o meta-signo: aquela da escritura desastrosa, na 
qual o sentido se perde por sua queda estrelar, ou em outras palavras, o 
desastre pode ser compreendido como perda do sentido ou entrada na 
obscuridade oferecida pela inevitabilidade da morte e do perdurar do bloco 
lapidar, que é o texto.  
 
(...) Cada palavra é, no texto do tombeau, uma disseminação de estrelas que 
se, digamos, des-estrelam; põem-se em estado de perda, de desastre. 
(EYBEN, 2012, p.542) 

 

Se o vínculo entre as poéticas de Celan e Mallarmé pode ser estabelecido 

através do testemunho, como propõe acertadamente Shoshana Felman, então não se 

deve partir somente da subliminaridade do discurso de um poeta, ou das razões e 

circunstâncias traumáticas da história que situam a excepcionalidade de outro. 

Evidentemente, a Revolução Francesa e a Segunda Guerra não podem ser 

dissociadas da violência com que a língua, o verso, a palavra, o alfabeto são 

constelados e levados a uma catástrofe radical, em ambos os casos. Mas nesses 

poemas a História não é um fundo sobre o qual as palavras se equilibram ou um topos 

originário ao qual se dirigem.  

Finalmente, não custa salientar que ao longo da história não faltam exemplos 

de revoltas mais ou menos impactantes contra o império do logos, embora jamais com 

um empenho tão agudo e repetido para dizer sua de-cadência como no século XX. 

Este processo não tem uma origem incontestável em Um lance de dados, de Stéphane 

Mallarmé e muito menos se encerra no Shibboleth ou na escrita meridional de Paul 

Celan, mas encontra nesses dois poetas, feitas as devidas diferenciações, momentos 
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incontornáveis e paradigmáticos da poesia moderna e contemporânea, relacionados 

na medida em que se apresentam como testemunhos do desastre. 
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 Suplemento III: “Fala também tu” 

 
Fala também tu, 
Fala por último 
diz o teu dizer. 
 
Fala –  
Mas não separes o não do sim. 
Dá também sentido ao teu dizer: 
dá-lhe sombra. 
 
Dá-lhe sombra bastante, 
dá-lhe tanta 
quanta sabes a teu redor repartida entre 
meia-noite e meio-dia e meia-noite. 
 
Olha em torno: 
vê como tudo ressurge ao redor –  
Na morte! Vivo! 
Diz a verdade quem sombras diz. 
 
Ora se encolhe, no entanto, o lugar onde estás: 
para onde agora, tu despido de sombras, para onde? 
Sobe. Vai tateando em frente. 
Tu te tornas mais franzino, irreconhecível, fino! 
Mais fino: um fio, 
em que ela quer descer, a estrela: 
para embaixo nadar, embaixo, 
onde ela se vê cintilar: na ondulação 
das palavras peregrinas. 
 
(CELAN, 2016, p.133) 
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POESIA E DESASTRE 
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2.  Stéphane Mallarmé e os jornais: um desastre na livraria 

 

Um balbucio, que a frase parece, aqui recalcado no emprego de incidentes 
múltiplo, se compõe e se enleva nalgum equilíbrio superior, com 
balanceamento previsto de inversões. 
 
Stéphane Mallarmé 

 

Na coletânea de ensaios Divagations (1897), Stéphane Mallarmé nos fala de 

um desastre que começa no apagar do século XIX e que culminaria na sua 

controversa e frequentemente mal compreendida Crise de Vers, provavelmente a 

mais famosa das divagações. Alguns dos textos recolhidos em Divagations foram 

escritos originalmente para publicação em jornal, como é o caso do texto que trata 

especificamente do livro: “Quant au Livre” [Quanto ao Livro] no qual o autor 

contextualiza a relação entre literatura e a sociedade de seu tempo, referindo-se agora 

não apenas a uma violência cometida contra o verso, mas a um desastre na livraria: 

“Une nouvelle courut, avec le vent d’automne, le marché et s’en revient aux arbres 

effeuillés seuls, en tirez-vous un rétrospectif rire, égal au mien, il s’agissait de désastre 

dans la librairie, on remémora le terme de ‘Krach’?” (MALLARMÉ, 2003, p.218). [Uma 

notícia correu com o vento de outono, o mercado, e voltou para as árvores desfolhadas 

só elas: tiram daí vocês um retrospectivo riso, igual ao meu: tratava-se de desastre na 

livraria, rememorou-se o termo de «Krach»?] (MALLARMÉ, 2010, p.174) 

Mallarmé, em mais uma manifestação de seu espírito insurgente, escreve um 

texto para jornal posicionando-se contra a banalização da palavra e o utilitarismo da 

linguagem informativa dos próprios jornais. O ensaio é dividido em três partes, 

“L’action restreinte” [A ação restrita], “Etalage” [À venda] e “Le Livre: instrument 

spirituel” [O livro, instrumento espiritual], dentre os quais a imagem do desastre ocupa 

um lugar central, considerando a sua localização e a sua importância para a 

compreensão do texto. No início, o poeta discute o que seria a ação literária para 

distingui-la da ação política, na defesa de uma dimensão transcendental e superior da 

literatura frente ao investimento renitente na informação cotidiana que baliza o 

jornalismo.  

No subcapítulo “Etalage”, ao qual pertence a citação do primeiro parágrafo, 

política e literatura são diferenciadas pela descrição de um fenômeno ligado ao 

surgimento da imprensa como meio de comunicação em massa: o folhetim. De modo 

que o “krach” da livraria, que poderia ser lido como uma enorme deflação na venda 
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de livros, diz respeito mais precisamente ao fato de que nessa época a literatura 

começa a se tornar definitivamente refém dos interesses da indústria editorial, 

sobretudo no caso dos autores de romances: “Não desaprovo senão o retorno de 

alguma trivialidade ao livro primitivo que partilhou, em favor do jornal, o monopólio dos 

utensílios intelectuais, talvez para aí se descarregar.” (MALLARMÉ, 2010, p.176). 

Nessa época a indústria do romance cresce exponencialmente com a popularização 

dos folhetins, o que acaba propiciando o surgimento de escritores empresários e a 

implantação das primeiras leis de direito autoral e propriedade intelectual. Alguns 

romancistas, como Alexandre Dumas e Eugène Scribe, precisam produzir tão rápido 

que chegam a terceirizar a escrita de seus livros. Seria o início de uma prática batizada 

por Charles Augustin Sainte-Beuve de “la littérature industrielle”.  

O desastre da livraria sobre o qual escreve Mallarmé em seu ensaio, num estilo 

exagerado e que parodia a linguagem jornalística, é um recurso irônico evidenciado 

pela utilização de um termo típico da época – o “krach” (em inglês, crash; em 

português, colisão ou batida). Este anúncio de uma “quebra das livrarias” provoca um 

efeito propositadamente ridículo, pela falta de importância com que a população em 

geral tenderia a considerar o fato, ao contrário do que aconteceu com o “Escândalo 

do Panamá” 52 ou do que viria a acontecer em 1929 com a quebra (crack) da Bolsa de 

Nova Iorque. Na verdade o alardeado “desastre na livraria” está menos relacionado 

com a diminuição nas vendas de livros do que com superinflação de uma literatura 

comercial, em que periodistas e romancistas se confundem, sobretudo em sua 

tentativa de dizer ou informar a realidade naturalmente: “O descrédito, em que se 

coloca a livraria, tem a ver, menos com uma parada de suas operações, não o 

descubro; que com sua notória impotência para com a obra excepcional” 

(MALLARMÉ, 2010, p.179). 

Então o poeta simbolista dirige a sua crítica à supressão da literatura pela 

hegemonia da imprensa, por um lado; mas por outro critica a própria adesão da 

literatura (sobretudo a literatura de viés naturalista) ao compromisso mercadológico 

da indústria editorial. Recrimina também a docilidade dos autores e a passividade dos 

 
52 Mallarmé certamente faz referência aqui ao krach conhecido como “Escândalo do Panamá” (1888-1893), um 
caso de corrupção que estourou na Terceira República Francesa em 1892, ligada à construção do Canal do 
Panamá. Quase um bilhão de francos foram perdidos quando o governo adotou subornos para manter o silêncio 
sobre os problemas financeiros da Companhia do Canal do Panamá, neste que é considerado o maior escândalo 
de corrupção monetária do século XIX. O caso envolveu altas personalidades e altos funcionários do governo e 
da imprensa francesa. 
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leitores implicados nessa relação entre editores, leitores e best sellers (as estrelas) do 

momento. Em síntese, pode-se dizer que Mallarmé está demonstrando a diferença 

radical entre um texto que apenas informa sobre os acontecimentos cotidianos em 

velocidade inapreensível (o jornal), e um texto que resiste a assumir uma forma 

fechada, propondo-se à cadência do olhar e da leitura, constelando os signos – 

desastrando-os, levando o próprio texto a colidir permanentemente: krach. Ou seja, 

um texto que se apresenta ele mesmo como desastre (a poesia). Não é por outro 

motivo que a poesia não deveria ser etiquetada com o preço das narrativas de 

folhetim, insistindo em permanecer “fora e à revelia da colocação de cartazes, do 

balcão prostrado sob os exemplares ou de representantes comerciais exasperados.” 

(MALLARMÉ, 2010, p.180).53 

A crítica mallarmeana à banalidade do texto jornalístico não se aplica às 

ferramentas ou às tecnologias utilizadas na produção de um tabloide, como se sabe. 

As máquinas tipográficas não são o problema; ao contrário, podem possibilitar novos 

e inesperados arranjos aos poetas. Isso nos permite compreender uma dimensão 

fundamental de seu poema Un Coup de Dés Jamais N'Abolira le Hasard [Um Lance 

de Dados Jamais Abolirá o Acaso], que se aproveita explicitamente dos novos 

recursos gráficos gerados pelo desenvolvimento da imprensa. Este que seria 

considerado um dos poemas mais importantes do final do século XIX, cuja atualidade 

parece-nos inequívoca depois de mais de cento e vinte anos, não é uma insurreição 

ingênua contra a aceleração da vida moderna, mas um gesto de apropriação da 

linguagem jornalística para apresentar (não a realidade) a impossibilidade de 

representação definitiva do presente; a falta insanável ou o infinito referencial de toda 

palavra, de todos os signos: “Un journal reste le point de départ; la littérature s’y 

décharge à souhait.” [O jornal continua sendo o ponto de partida, a literatura se ocupa 

com o resto.] (MALLARMÉ, 2003, p.224).  

Podemos dizer que o poeta institui um rito ou que ele ritualiza os elementos de 

uma linguagem que, na composição normal de um periódico, não passam de 

instrumentos monótonos de comunicação: “(...) uma monotonia – sempre a 

insuportável coluna que as pessoas se contentam em distribuir, em dimensões de 

 
53 Sobre esse ponto, escreve o crítico Marcos Siscar (2010, p.251): “Justamente por estar ausente dos lugares de 
poder, como argumenta Mallarmé, a poesia é aquela que pode se arriscar a fundo, que pode formular o seu 
esvaziamento de modo mais extremo, que pode denunciar a “crença” ou a “fé” na realidade da arte mimética, 
por exemplo.” 
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página, cem e cem vezes.” (MALLARMÉ, 2010, p.183). Mallarmé subverte as funções 

“naturais” da máquina tipográfica e produz uma escrita contra o jornalismo de dentro 

do jornal, não somente não-informativa como também informe, ou seja, resistente a 

assumir uma forma determinável.54 E, abrindo-se a uma forma informe, não se entrega 

a uma palavra ou a um silêncio final. Como já vimos, ele investe em um silêncio 

ruidoso, na medida em que os signos do desastre (as palavras e frases ou versos 

estilhaçados) estão sempre retornando a um lugar que não cessa de se diferir. Sobre 

isso, poderíamos apenas voltar ao que dissemos há pouco, no texto a respeito de Paul 

Celan. Se a poesia é linguagem limiar, se não ocupa um lugar específico, mapeável, 

então não se rende nem à força de um silêncio acachapante nem à tagarelice sem 

fim. Como escreveu Haroldo de Campos, em seu prefácio a Um Lance de Dados, 

trata-se de uma dispersion volatile [dispersão volátil] de significantes em perpétuo 

movimento. (DE CAMPOS, 1979, p.121). 

Voltando ao início da divagação, no subcapítulo “L’action restreinte” [Ação 

restrita] é interessante o modo como Mallarmé entende a relação entre poesia e 

sociedade, que começa explicando a partir de uma conversa que teve com um 

camarada sobre a necessidade de ação e criação no meio literário. Esta referência a 

um camarada não é gratuita. Basta considerar que o texto foi escrito em uma data 

posterior e bastante próxima ao fracasso da comuna de Paris, em 1870. Questão 

relevante e bem explicada no artigo “O livro e o jornal: da relação entre literatura e 

sociedade segundo Stéphane Mallarmé”, crucial para a elaboração da hipótese 

sustentada aqui, onde escreve Larissa Drigo Agostinho (2012, p.93-94): 

 
De acordo com o camarada [de Mallarmé], a ação seria produzir em muitos 
um movimento que gerasse a mesma emoção que provoca no autor a escrita 
de um texto. Mallarmé opõe-se a essa ideia de ação e à necessidade de 
reconhecimento e identificação catártica do público, sublinhando que o ato de 
escrita se aplica ao papel, e este ato não possui nenhum traço de 
luminosidade, não se trata de escrever luminosamente sob um campo 
obscuro como os astros, mas ao contrário, o escritor escreve «preto no 
branco». O ato de escrever se configura, justamente, em oposição ao jornal 
que busca esclarecer e relatar a verdade dos fatos. Ao escrever «preto no 
branco», a poesia, para Mallarmé, mantém o mistério original da página 
virgem, ela complexifica, em nome de uma verdade que transcende os fatos.  
 

 
54 Em seu ensaio “O Mallarmé de J.-P. Richard”, afirma Michel Foucault (2001, p.187): “(...) o problema da análise 
literária se deslocou: trata-se agora de confrontar a forma e o informe, de estudar o movimento de um 
murmúrio. Em vez de analisar o formal por esse lado diurno, orientado para o sentido, em vez de tratá-lo em sua 
função significante, ele é considerado pelo seu lado sombrio e noturno, pela sua faceta voltada para seu próprio 
desenlace: de onde ele vem e vai de novo se perder. A forma não é senão um modo de aparecimento da não-
forma (talvez o único, mas ela não passa dessa transitória fulguração).” 
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É por essa razão que um poeta não deve, segundo Mallarmé, se manifestar 
em relação ao cotidiano das páginas dos jornais, cuja única pretensão é 
sintetizar os pequenos acontecimentos de um bairro sobrecarregando-se de 
banalidade. O poeta deve se omitir com relação ao cotidiano, apagando sua 
individualidade e todo traço de sua personalidade em seus escritos. Escrever 
é morrer enquanto indivíduo (...)  

 

A escrita poética para Mallarmé não coincide com um esclarecimento e a 

palavra do poeta não nos ajuda muito a iluminar o significado das coisas. Se é possível 

falar de uma ação política, na perspectiva mallarmeana de literatura, ela dificilmente 

poderia coincidir com as palavras de ordem da Revolução. Porque a poesia, para ele, 

deve colocar em cheque também a certeza (e a clareza) da palavra revolucionária, 

que, como estamos fartos de saber, propõe a demolição de uma ordem para 

restabelecê-la em seguida, sob uma nova égide. A poesia deveria se afastar da 

propaganda. E por isso mesmo apropria-se dos seus mecanismos, utiliza os seus 

materiais, subverte as suas ferramentas, a sua tecnologia e avança, corroendo por 

dentro toda essa iluminação artificial de uma realidade vendida no atacado, toda 

crença cimentada entre jornalistas e romancistas comerciais na possibilidade de 

narrar objetivamente a história, sua pretensa capacidade de relatar o presente. 

O que está em jogo para Mallarmé é um certo conceito de História e, 

particularmente, uma noção de Modernidade que escapa à linearidade descritiva e às 

relações de pura filiação, ao progresso como relação causal. A catástrofe do poema 

é também um modo de apresentar o presente em sua dispersão, formado não apenas 

da violência antirrepresentacional, mas também pela elaboração de novas estratégias 

de trabalho com a palavra representativa. A palavra mallarmeana não é apenas 

obscura, plena opacidade, sombra indecifrável. Ela também pode representar as 

coisas, mimetiza-las, ainda que seja apenas para negá-las adiante. Porque a sua força 

consiste em conseguir manter-se na extrema insatisfação da linguagem, de modo que 

a palavra não cessa ao encontrar uma imagem no mundo. Esta imagem – este 

fragmento da constelação continua seu movimento, reenviado incessantemente a 

uma nova abertura, furo, erro ou errância que faz com que a palavra poética, mesmo 

nos momentos em que parece manter acesa uma feição astral (orientada), desastre o 

texto.  

 
Le suicide ou abstention, ne rien faire, pourquoi?- Unique fois au monde, 
parce qu’en raison d’um événement toujours que j’expliquerai, il n’est pas de 
Présent, non – un présent n’existe pas... Faute que se déclare la Foule, faute 
– de tout. Mal informé celui qui se croirait son propre contemporain désertant, 
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usurpant, avec impudence égale, quand du passé cessa et que tarde un futur 
ou que les deux se remmêlent perplexement en vue de masquer l’écart. 
(MALLARMÉ, 1998, p.217). 
 
O suicídio ou abstenção, nada fazer, por quê? – Única vez no mundo, porque 
em razão de um acontecimento sempre que explicarei, não há Presente, não 
– um presente não existe.. Por falta de que se declare a Massa, por falta – de 
tudo. Mal informado aquele que se gritaria seu próprio contemporâneo, 
desertando, usurpando, com impudência igual, quando o passado cessou e 
que tarda um futuro ou que os dois se remesclam em vista de mascarar o 
afastamento. (MALLARMÉ, 2010, p.172). 

 

 Mallarmé acaba não explicando qual é o “evento” que transformou tão 

radicalmente essa percepção do tempo histórico, fazendo com que um presente não 

exista mais. Podemos especular que se trata da Revolução Francesa e que a partir 

de 1789 o tempo se tornou tão vertiginoso, que o fim do Ancien Régime acaba 

implicando também o fim de um regime (conjunto de regras) aplicável ao presente. 

Então o presente é tornado somente l’écart – a lacuna entre o que não cessa de 

passar e o que está sempre sendo adiado: ainda não. Muito difícil resistir aqui a uma 

comparação entre a perspectiva mallarmeana e aquela, exaustivamente comentada, 

de Charles Baudelaire, em que o poeta é identificado com o pintor da vida moderna, 

o artista flâneur a errar por Paris em busca de alegorias de um presente que já não é 

mais.  

Neste caso, a paixão do olhar que convoca o pintor da vida moderna às ruas 

da metrópole também não é a do jornalista: ele não busca um retrato fiel. Os croquis 

de Constantin Guys (pintor a quem Baudelaire dedica o famoso ensaio) são urgentes 

porque a matéria de que são feitos os seus personagens é espectral. Ele pinta não as 

pessoas em sua suposta naturalidade, mas o seu movimento na velocidade do espaço 

urbano, o rastro deixado pelos corpos que estão sempre em vias de desaparecer.55 

No entanto, o pintor de que fala Baudelaire também não é um flâneur comum, pois 

mesmo que sinta um enorme desdém pelo tempo imóvel das velhas estátuas, 

tampouco se embriaga do que é apenas vulgar e perecível – a sua tarefa é “extrair o 

eterno do transitório” (cf. BAUDELAIRE, 2010, p.35) e então se apressa, se debate, 

lutando com seu lápis para que as imagens não lhe escapem. Não corre atrás de 

imagens exatas da natureza, nem figuras fornecidas pelos modelos clássicos. 

Baudelaire fala das imagens vivas desses fantasmas pelos quais o pintor tem seus 

 
55 Sobre as imagens que nos chegam das gerações anteriores, uma utopia de Baudelaire (cf.1996, p.9): “O 
passado, conservando o sabor do fantasma, recuperará a luz e o movimento da vida, e se tornará presente.” 
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olhos atravessados, as figuras do seu tempo – um presente que se apresenta em 

vertigem e que a memória traduz em perfeitos esboços.56  

Para nós interessa também o fato de que o personagem elogiado por 

Baudelaire, em críticas tão apaixonadas, seja um artista e jornalista. Ou melhor: 

jornalista e artista. Em uma carta endereçada a Gavarni, Constantin Guys se define 

assim: “Sou francês, artista, ainda que de contrabando, e o jornal não é uma coletânea 

puramente artística, é um jornal sério, ou seja, verdadeiro”.57 Portanto, ele acredita 

“seriamente” no valor das reportagens e na importância da sua autonomia em relação 

às artes. Inclusive receia que a sua prática artística prejudique a imagem do jornal em 

que trabalha, como Redator e diretor-gerente, o Illustrated London News. Seu olhar e 

o modo escolhido por ele para dar vida aos fatos retratados é que constituem o 

diferencial, a marca reconhecida por Baudelaire. Ambos rejeitam os “paisagistas” e a 

natureza sem ação. Para Guys o pintor é ator social, e não um mero espectador dos 

acontecimentos. Para Baudelaire, sua paixão e sua tarefa consistem em esposar a 

multidão. 58 Sendo um observador apaixonado, deve encontrar prazer ao fixar 

domicílio no inconstante, no movimento, no fugidio, no infinito. Indivíduo que espelha 

o agito multitudinário, como um caleidoscópio dotado de consciência, que, a cada 

movimento, torna-se capaz de apresentar a multiplicidade e a graça cambiante desses 

elementos: “É um eu insaciável do não-eu, que, a cada instante, o traduz e o exprime 

em imagens mais vivas que a própria vida, sempre instável e fugidia.” (BAUDELAIRE, 

2010, p.30) 

A esta altura, talvez fosse prudente fazer a costumeira e muito aceita distinção 

entre as poéticas de Baudelaire e Mallarmé: de um lado poeta romântico, sensual e 

subjetivo; de outro o poeta impessoal e irônico, inimigo do eu. Sobre isso, é corriqueira 

a compreensão de que a “última fase” da poesia mallarmeana foi marcada justamente 

por uma “desbaudelairização” (cf. SHEIBE apud MALLARMÉ, 2010, p.11). Mas se é 

precisamente a instabilidade da linguagem que constitui o campo de forças em que 

 
56 “Não temos o direito de desprezar ou de prescindir desse elemento transitório, fugidio, essas metamorfoses 
são tão frequentes. Suprimindo-os, caímos forçosamente no vazio de uma beleza abstrata e indefinível (...)” 
(BAUDELAIRE, 1996, p.25). E também: “Existe um elemento que acrescenta muito à força vital dessa tradução 
lendária da vida exterior. Refiro-me ao método de desenhar de G. Ele desenha de memória, e não a partir do 
modelo, salvo em casos (a guerra da Criméia, por exemplo) em que há necessidade urgente de tomar notas 
imediatas, rápidas, e de fixar as linhas principais de um tema. Na verdade, todos os bons e verdadeiros 
desenhistas desenham a partir da imagem inscrita no próprio cérebro, e não a partir da natureza.” (Idem, p.30).  
57 Cf. DUFILHO apud BAUDELAIRE, 2010, p.128. 
58 Cf. BAUDELAIRE, 2010, p.30. 
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atuam, qual seria o sentido de separá-las definitivamente a partir de elementos que 

se aplicam apenas a momentos específicos? Hoje sabemos, ou deveríamos saber, o 

quanto é possível encontrar em Baudelaire os elementos de uma poesia não-

representacional e alegórica, como demonstra Paul de Man (cf. 1999, p.205) em O 

ponto de vista da Cegueira. Assim como poderíamos nos esforçar para reconhecer, 

mesmo no “último” Mallarmé, os traços de uma poesia representacional e formas (por 

mais fraturadas que sejam) do eu: 

 
Mallarmé mantém-se um poeta representacional tal como permanece de 
facto um poeta do eu, por muito impessoal, desencarnado e irónico que esse 
eu se possa tornar numa figura como a do "Maitre" de Un Coup de Dés. A 
poesia não desiste tão facilmente e a tão baixo custo da sua função mimética 
e da sua dependência em relação à ficção de um eu. (DE MAN, 1999, p.203) 
 
 

Os exemplos dessa persistência da função mimética na poesia mallarmeana 

podem ser conferidos no texto de Paul de Man e não tenho a pretensão de endossar 

a sua tese aqui. Piero Eyben é um dos críticos que contestam a sua suposta “ânsia 

por uma busca da representabilidade” (cf. EYBEN, 2012, p.544) e vai propor uma 

contra-leitura dos poemas mallarmeanos em termos de uma linguagem que é silêncio, 

e que não se deixa conduzir de jeito nenhum pelo significado. De qualquer modo, 

neste momento basta reconhecer que Mallarmé e Baudelaire se encontram não 

necessariamente como fundadores da poesia moderna, mas como afundadores de 

antigas estrelas que orientavam a poesia europeia até meados do século XIX. Mesmo 

embebidos, ainda, de um certo vocabulário romântico (“talento”, “gênio”, “eternidade”, 

“perfeição”), os dois reconhecem que a poesia não é mais refém de um voo 

ascensional, ou de um olhar panorâmico e altivo sobre o mundo. Nem mesmo o céu 

interessa mais ao poeta enquanto espaço privilegiado de contemplação, ou pela 

proximidade das estrelas – mas porque toda altura nos coloca na iminência de um 

desastre. O majestoso albatroz de Baudelaire, antigo príncipe das alturas, caminha 

exilado entre a turba vulgar dos marinheiros. O cisne, símbolo clássico da beleza, é 

exilado junto aos animais de feira pelas calçadas de Paris. Mallarmé, por sua vez, 

utiliza os instrumentos de fabricação dos jornais para a composição de seu poema 

“tipográfico e cosmográfico”, esburacando e estilhaçando a significação. Em seu Toast 

Funèbre [Brinde Fúnebre] “A multidão feroz anuncia: Nós somos / A triste opacidade 

de espectros futuros.” (MALLARMÉ, 2012, p.11) 
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O pintor da vida moderna, de Baudelaire, busca com violenta paixão encontrar 

os traços que compõem as imagens de um presente que não cessa de escapar. Pintor 

destinado a produzir rascunhos, esboços, porque o tempo se apresenta em toda a 

sua vertigem, sendo preciso, de algum modo, obliterar a profundidade de todos os 

outros tempos para apreender o agora, em superfície, nos breves e precários ensaios 

visuais de Constantin Guys.59 Ciente disso, Paul de Man vai comparar a modernidade 

de Baudelaire à de Nietzsche, afirmando que nas duas seria fundamental a dimensão 

do esquecimento – um esquecimento ativo.60 Quanto a Mallarmé, vimos há pouco o 

quanto ele se opõe às tentativas grosseiras do jornalismo de fazer uma descrição pura 

do presente, ironizando sua ânsia por informação: “Mal informado aquele que se 

considera seu próprio contemporâneo (...)”. Assim, de modo mais ou menos alegórico, 

mais ou menos representacional, ambos se movem através de uma ambivalência 

temporal – este tempo entreaberto como uma ferida, presente-limiar que nos remete 

mais uma vez ao poeta de “Tübingen, Janeiro”. Com ele é que se conclui o texto de 

Paul de Man (1999, p.205-206) 

 
Quando um dos mais significativos poetas líricos modernos, o poeta alemão 
Paul Celan, escreve um poema sobre o seu predecessor mais importante, 
Hölderlin, não escreve um poema sobre a luz mas sobre a cegueira. A 
cegueira não é aqui causada por uma ausência de luz natural mas pela 
ambivalência absoluta de uma linguagem. É uma cegueira voluntária e não 
uma cegueira natural, não é a cegueira do adivinho mas a de Édipo em 
Colono, que aprendeu que não cabia no seu poder resolver o enigma da 
linguagem. Um dos modos como a poesia lírica se depara com este enigma 
é na ambivalência de uma linguagem ao mesmo tempo representacional e 
não-representacional. Toda a poesia representacional é sempre também 
alegórica, quer disso tenha consciência ou não, e o poder alegórico da 
linguagem mina e obscurece o significado literal específico de uma 
representação aberta à compreensão. Mas toda a poesia alegórica deve 
conter um elemento representacional que convida e permite essa 
compreensão, apenas para mais tarde descobrir que a compreensão a que 
chega está necessariamente errada.  

 

 
59 “Infeliz daquele que estuda no passado outra coisa que não a arte pura, a lógica e o método geral. De tanto 
deixar-se impregnar por ele, perde a memória do presente e abdicando do valor e dos privilégios propiciados 
pela circunstância, pois quase toda nossa originalidade provém da marca que o tempo imprime às nossas 
sensações.” (BAUDELAIRE, 2010, p.38) 
60 A mesma ambivalência temporal leva Baudelaire a emparelhar a evocação do presente com termos como 
"représentation", "mémoire" e mesmo "temps", que abrem todos perspectivas de distância e de diferença no 
interior da unicidade aparente do instante. A sua modernidade é também no entanto, e como a de Nietzsche, 
um esquecimento ou uma supressão da anterioridade. As figuras humanas que simbolizam a modernidade são 
definidas por experiências tais como a infância ou a convalescença, por uma frescura de percepção que resulta 
de uma tábua rasa, da ausência de um passado que não teve ainda tempo para manchar a imediaticidade da 
percepção (apesar de aquilo que é descoberto de novo prefigurar o fim de semelhante frescura), de um passado 
que, no caso da convalescença, é tão ameaçador que tem de ser esquecido. (DE MAN, 1999, p.179). 
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3. Stéphane Mallarmé: a moda e a morte 

 

 Desde 1867 o jovem Mallarmé sonhava em escrever para uma revista mensal 

de luxo, a L’Art Décoratif, como ele mesmo revela numa carta a seu amigo José-Maria 

de Heredia: “Eu agora coleto nos vários cantos de Paris as subscrições necessárias 

para começar uma revista linda e luxuosa cujo pensamento me domina: A arte 

decorativa, gazeta mensal.”61 Alguns anos depois, em 1874 o poeta conhece seu 

vizinho Charles Wendelen, proprietário e editor da revista La Dernière Mode, uma 

publicação bastante simples que trazia somente gravuras e litografias sem nenhum 

texto, e que teria sido lançada no verão de 1873. No ano seguinte Charles Wendelen 

pede a Mallarmé que elabore uma nova fórmula para a revista, com textos e colunas 

especializadas. 

 Nesse momento o poeta se torna o diretor e único editor literário de La Dernière 

Mode, veiculada todo primeiro e terceiro domingo do mês. As rubricas são assinadas 

com pseudônimos para ocultar sua verdadeira identidade, preferindo os nomes 

femininos para garantir maior credibilidade junto às suas leitoras. Alguns dos 

pseudônimos usados por Mallarmé foram “Marguerite de Ponty”, para a rubrica de 

moda e teoria da moda; “Miss Satin” ao escrever sobre as notícias das casas de moda 

de Paris; “Ix”, crítico masculino que assinava textos relacionados a teatro e aos livros; 

“Le Chef de bouche chez Brébant” para culinária, etc.  

A primeira tiragem, de três mil exemplares, foi patrocinada pelo próprio poeta e 

contava com a ilustração em estilo gótico de Edmond Morin. Como seria esperado, a 

revista se diferencia das demais publicações do gênero pelo cuidado com a tipografia, 

layout e escolha criteriosa das cores: quase uma revolução para a época. O sumário 

era importante para garantir a compreensão do conteúdo, informando sobre as 

diferentes colunas que ele assumiu sozinho, excetuando algumas contribuições 

esparsas de amigos. Nele estavam listadas, entre outras, a “Gazeta da Moda” (sobre 

moda internacional); “Crônicas de Paris” (informando sobre as novidades teatrais, 

literárias, belas artes e os eventos parisienses), e a “Correspondência com 

Assinantes” (onde buscou surpreender as leitoras, estabelecendo uma ligação efetiva 

com o público). 

 

 
61 Cf. CARRERA, 2014, p.85. 
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Figura 1. Le Dernière Mode, 1874.62 

 

Nesse momento, Mallarmé ainda está a mais de vinte anos de distância da 

publicação do poema que o tornaria mundialmente célebre, Um lance de dados..., o 

que não o impede de utilizar sofisticadas estratégias de composição poética para 

escrever suas crônicas. A começar pelo uso das cores, vinculadas às estações do ano 

(do fim do verão ao início do inverno) e que serviriam de fio condutor ao texto, dando 

relevo às suas nuances. Alice Léger, que se especializou em moda e literatura do 

século XIX, escreve no artigo “Stéphane Mallarmé e a Moda”: 

 
Mallarmé desenvolve sua poética através do tema da natureza, amplamente 
discutido em suas colunas e funda a poética “Mallarmeana”, que se 
estabelece na cadência da sugestão para tirar partido do ritmo de suas 
crônicas, atrasando o aparecimento de suas descrições e retardando a 
revelação do assunto. O escritor se explica em 1891, durante uma entrevista 
com o jornalista francês Jules Huret, sobre seu estilo de escrever, nesses 
termos: “Nomear um objeto é remover três quartos do prazer do poema que 
é feito da felicidade de adivinhar pouco a pouco: sugerir isso é um sonho. É 
o uso perfeito deste mistério que constitui o símbolo: evocar um objeto pouco 
a pouco para mostrar um estado mental, ou, inversamente, escolher um 
objeto e revelar um estado mental por meio de uma série de descrições.” 
(LÉGER, 2018, n/p) 

 

 Seguindo esse critério, as colunas da revista A Última Moda evocam as partes 

do corpo através de suas roupas: “ele não fala da cabeça, mas do chapéu, não evoca 

 
62 Site de referência: http://www.lemodalogue.fr/2012/04/curation-mallarme-fan-de-mode/ 
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os pés, mas os sapatos, e não menciona as pernas, mas as saias (...)” (LÉGER, 2018, 

n/p), e por fim “usa a imagem do vapor para descrever as roupas, sugerindo assim o 

corpo feminino” (idem).63 Foram oito edições em quatro meses, a última datada em 20 

de dezembro de 1874, marcando o fim do empreendimento jornalístico de Mallarmé. 

O fato é profundamente lamentado por ele na seção “Moda”, onde agradece ao público 

e se despede definitivamente da função de cronista de Moda. O fim da revista é 

considerado um fracasso pessoal, pois Mallarmé havia assumido todas as funções 

principais da revista. Mas do ponto de vista empresarial, o projeto naufragou 

provavelmente porque, ao concentrar-se demais em uma paixão da linguagem, não 

conseguiu manter a mesma clareza com relação ao sistema econômico que 

começava a reorientar o mercado da Moda: 

  

(...) a publicação não gera dinheiro suficiente para se manter no mercado, em 
parte, devido à falta de modernidade do La Dernière Mode, que retratava as 
tendências atuais em costura, mas sem considerar a modernização da 
distribuição da moda, que não funcionava mais num sistema personalizado. 
Os clientes estão se voltando cada vez menos para o sob medida para 
escolherem um modelo que já existe entre as mais variadas propostas de 
coleções, os famosos catálogos. Essa falta de atenção em relação à nova 
realidade sócio-econômica talvez tenha sido um dos erros estratégicos do 
desaparecimento de La Dernière Mode sob a direção editorial de Mallarmé. 
O escritor levava em conta as novidades criativas, mas não se concentrava 
nas mudanças comerciais. Ele abordava em suas crônicas as tendências 
atuais da época, detalhando da melhor maneira possível para seus leitores e 
fornecendo informações sobre os padrões de costura, sem considerar, no 
entanto, o sistema de coleções que eliminou a moda sob medida. (LÉGER, 
2018, n/p) 

  

Esta atração de escritores franceses pelo universo da Moda já não era novo, 

muito menos uma excentricidade exclusiva de Mallarmé.64 Mas é notável que ele 

tenha chegado a dirigir e a assumir todas as funções de uma revista, transformada 

 
63 Sobre esta relação de sentido entre corpo e vestuário, vale a pena conferir o subcapítulo 18.11. “O corpo como 
significado” do exaustivo Sistema da Moda de Roland Barthes (1979, pp.244-246): “Quanto ao corpo humano, 
Hegel já havia sugerido que ele estava em uma relação de significação com o vestuário. Como sensível puro, o 
corpo não pode significar: o vestuário assegura a passagem do sensível ao sentido, e é, a bem dizer, o significado 
por excelência.” Reflexão que Barthes levaria adiante de forma muito interessante (depois de abandonar a 
pretensão de um “sistema”) principalmente no ensaio sobre o alfabeto de formas femininas de Erté, incluído no 
volume O óbvio e o Obtuso: “Na obra de Erté, não é o corpo feminino que está vestido (vestidos, fourreaux, 
crinolinas, caudas, abas, véus, joias e mil bagatelas barrocas, cuja graça é inesgotável, cuja invenção é infinita), é 
o traje que é prolongado em corpo (...) Mulher inteiramente socializada pelo adorno, adorno obstinadamente 
corporificado pelo contorno da Mulher.” (BARTHES, 1990, pp.100-101).  
64 Honoré de Balzac, em 1830, publicou no jornal La Mode, “O Tratado da vida elegante” onde por meio de uma 
análise sobre o dandismo, faz uma crítica da sociedade. Théophile Gautier demonstra em 1858 na revista De la 
mode que a vestimenta é o que diferencia o humano do animal. 
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por ele em um rico (apesar de breve) experimento social e poético. E não deixa de ser 

curiosa, ainda que, em alguma medida, trágica, a constatação de que a revista é 

derrotada por uma “falta de modernidade”, sobretudo no tocante aos aspectos mais 

pragmáticos do projeto. Este poeta, considerado um dos personagens mais decisivos 

da história da poesia moderna no ocidente, não foi moderno o suficiente para 

compreender essa mudança de paradigma da indústria da Moda: a substituição de 

um modelo de produção sob medida por um modelo de coleções.  

O evento, de qualquer maneira, complexifica e torna mais difícil avaliar a 

posição do poeta diante da linguagem jornalística, já que ele próprio buscou se 

desenvolver e se afirmar a partir da escrita e edição das crônicas sobre “A Última 

Moda”, função pela qual fica obcecado e desempenha com indiscreta paixão. É 

possivelmente pelo fato de que este jovem Mallarmé ainda não encontrou na poesia 

a radicalidade do signo (pela qual as vanguardas do século XX se interessariam tanto), 

que esta passagem da sua vida não é tão comentada e estudada como outras, 

posteriores, em que os traumas pessoais o levariam a uma decisiva revisão dos seus 

princípios poéticos.  

Nessa história é relevante a coincidência, mais uma vez, com o ponto de vista 

de Baudelaire, sendo bastante conhecido o elogio da moda e da maquiagem n’O pintor 

da vida moderna, associado à aversão que o poeta sente pelo naturalismo, o corpo 

nu, a mulher em seu estado natural, imagem que identifica com a dimensão mais 

bestial da humanidade.65 Para nós, o envolvimento de Mallarmé com a revista de 

moda e a reaproximação com Baudelaire através desse projeto nos interessam 

porque ajudam a desmistifica-lo como detrator implacável da linguagem jornalística, 

ou como um poeta voltado unicamente para a obscuridade do signo. Ainda que o autor 

 
65 “Tudo o que enfeita a mulher, tudo que serve para tornar distinta sua beleza é parte própria dela; e os artistas 
que se dedicaram particularmente ao estudo desse ser enigmático são tão fascinados por tudo o que constitui o 
mundus muliebris [universo feminino] quanto pela mulher em si. A mulher é, sem dúvida, uma luz, um olhar, um 
convite à felicidade, às vezes uma palavra; mas ela é sobretudo uma harmonia geral, não somente no seu porte 
e no movimento de seus membros, mas também nas musselinas, nas gazes, nas enormes e rutilantes nuvens de 
pano em que se envolve e que são como que os atributos e o pedestal de sua divindade; no metal e no mineral 
que lhe serpenteiam pelos seus braços e pelo seu pescoço, que juntam seus lampejos ao fogo de seus olhares 
ou que tagarelam baixinho aos seus ouvidos. Que poeta ousaria, na pintura do prazer causado pela aparição de 
uma bela mulher, separá-la de sua vestimenta? Qual homem, na rua, no teatro, no bosque, não desfrutou, da 
maneira mais desinteressada possível, de uma toalete habilmente composta, e não guardou dele uma imagem 
inseparável da beleza daquela a quem ele pertencia, fazendo, assim, dos dois, mulher e vestido, uma totalidade 
indivisível? É o momento, parece-me, de voltar a certas questões relativas à moda e aos adereços, apenas 
sugeridos no começo deste estudo, e de vingar a arte da toalete das calúnias absurdas de que a cobrem certos 
amantes bastante equívocos da natureza.” (BAUDELAIRE, 2010, p.69) 
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de Un Coup de Dés nos interessasse mais do que o jovem cronista de La Dernière 

Mode, certamente não valeria a pena descartar a complexidade biográfica para 

justificar esta ou aquela hipótese.  

Aqui, sem querer, quem sabe também não estamos ajudando a promover uma 

divisão desnecessária e precipitada, ao sublinhar com tanta tranquilidade estas 

diferentes “fases” da sua produção poética: o jovem articulista de Moda (1874) vs. o 

poeta maduro da Crise de Verso (1895). E mesmo que os momentos sejam assim tão 

divisíveis, Paul de Man pode estar certo ao dizer que encontramos uma dimensão 

representacional até nos últimos e mais difíceis e opacos poemas de Mallarmé, assim 

como é possível encontrar alguns traços do poeta maduro neste nada convencional 

articulista de Moda. Mas a abordagem de Paul de Man talvez ainda não seja a melhor 

forma de encarar o problema. Para contestar as acusações dirigidas a Mallarmé de 

um formalismo desengajado, não é preciso defender a ressemantização dos poemas 

“obscuros”, buscando reconhecer algum miasma de sentido nas criptas estilhaçadas 

do verso francês. Parece-nos mais produtiva a compreensão desse gesto de quebra 

(krach) da representação como uma forma de engajamento nas questões do seu 

tempo, não como uma violência limitada a certo formalismo, refratária ao presente 

político. Como afirma Marcos Siscar, deveríamos focalizar esta quebra mallarmaica 

“no que ela tem de imediatamente situada, atuante e interessada; de explicitar aquilo, 

que nessa situação, há de heterogêneo à ideia de subordinação da escrita a outros 

esquemas de compreensão do político.” (SISCAR, 2010, p.244).  

Em um texto menos discutido de Michel Foucault sobre Mallarmé, chamado “O 

Mallarmé de J.-P. Richard” (Richard foi um importante crítico literário francês),66 esta 

questão já estava sendo discutida. O livro de Jean-Pierre Richard sobre Mallarmé fora 

publicado em 1962 e o ensaio foucaltiano é de 1964. Em um primeiro momento, 

Foucault explica por que razão o texto do colega acabou sendo atacado por todos os 

lados. É que os limites da linguagem que ele articula são muito esgarçados, 

transitando livremente entre os poemas, a prosa, textos críticos, observações sobre a 

moda, palavras e temas ingleses, fragmentos, projetos, cartas e rascunhos. “Massa 

instável” (cf. FOUCAULT, 2001, p.184) que beira o psicologismo e tende a um 

incessante equívoco entre a vida e a obra. Mas Foucault apresenta assim o problema 

para em seguida confrontá-lo, afirmando que o objeto de Richard não é uma oscilação 

 
66 Jean-Pierre Richard faleceu em 15 de Março de 2019, enquanto este texto recebia seus últimos retoques.  
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temática inconsequente, mas o seu enfoque em “um novo objeto proposto à atividade 

literária” (idem, p.185). Um objeto que não se identifica mais com o Opus, a obra, o 

arquivo como linguagem estagnante, à espera de uma redescoberta por si mesma, 

em estado bruto. Foucault vai destacar a potência do livro de Richard sobre Mallarmé 

exatamente no tocante à falta de determinação de seu método e à solitária dificuldade 

da empreitada: 

 
Trata-se, então, de mostrar “que os Contes indiens prolongam tal Sonnet 
funèbre, que Hérodiade é a irmã do Faune e que Igitur desemboca 
diretamente na Dernière mode”; há o sonho de instituir, entre todas as obras 
particulares e todos os registros – sério, trágico, metafísico, precioso, 
amoroso, estético, ideológico, frívolo – desta obra, uma relação de conjunto 
que as obrigue a se esclarecerem mutuamente”. Ou seja, antes de determinar 
o método de análise ou de deciframento, antes de optar por um 
“estruturalismo” ou uma “psicanálise”, antes mesmo de anunciar a sua 
escolha (o que é um sinal de honestidade intelectual, mas não é em nada um 
gesto fundador), Richard dá explicitamente este passo essencial, que 
consiste em constituir um objeto: volume verbal aberto, já que todo novo traço 
encontrado poderá aí se instalar, mas absolutamente fechado, pois ele existe 
apenas como linguagem de Mallarmé. (FOUCALT, 2001, p.186)     

 

 

Mesmo em sua juventude, Mallarmé não foi condescendente com o que pode 

haver de frívolo na descrição dos repórteres e com o noticiário rasteiro dos jornais. 

Basta lermos alguns dos seus textos publicados em A Última Moda para que se 

compreenda – para além do absoluto delírio de funções autoatribuídas (diretor, editor, 

criador e autor de todas as colunas e de todos os textos!) – o verdadeiro delírio de 

linguagem proposto na revista. Em um ensaio intitulado “Hermana Moda, Hermana 

Muerte”, o poeta argentino Arturo Carrera (um dos tradutores de Mallarmé ao 

espanhol) cita várias passagens em que Moda e Morte são postas lado a lado pelos 

escritores, de Lezama Lima a Walter Benjamin, de Néstor Perlongher a Leopardi. E 

como não poderia deixar de ser, concentra-se na experiência de Mallarmé, na sua 

exploração curiosa e por vezes louca deste universo de elementos barrocos, de seu 

espírito kitsch. Carrera faz uma aproximação entre os poemas e as crônicas de Moda, 

por exemplo quando Mallarmé escreve sobre as joias: “nos poemas e textos de 

Mallarmé há referências constantes ao ouro, à ourivesaria e às pedras preciosas.” 

(CARRERA, 2014, p.86). O ardor da linguagem é o mesmo em ambos os casos, e o 

poeta investe com imaginação poética na redação de todas as colunas: 

 
Mallarmé aproxima ou quer aproximar, por um afã aparentemente decorativo, 
a arte do ourives à do arquiteto, e diz à sua leitora: “...e aconselharia a uma 
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dama, indecisa em quem confiar para os desenhos de uma joia desejada, que 
peça esse desenho ao arquiteto que lhe constrói um palácio, mais do que à 
ilustre artesã que lhe faz o seu vestido de gala. É assim, em uma palavra, a 
arte da joia (...)” (CARRERA, 2014, p.86) 

  

Bem mais excêntrica é esta outra passagem da revista, em que crônica de 

costumes e poesia parecem definitivamente amalgamadas: 

 
Xarope para a tosse 

 
Se a senhora não quer – seja a sua tosse passageira ou muito forte – 

interromper a festa que acontecerá dentro de três dias com os seus acessos, 
ou não chatear, em casa, as pessoas da família, tome: 
 Creme de Córsega (líquen gelatinoso), líquen da Islândia, raízes e 
flores de malvavisco, hera terrestre, avenca, amapolas: no total, um valor de 
dez centavos no boticário. Coloque numa panela com bastante água, ferva e 
deixe concentrar; acrescente um quarto de açúcar refinado, e deixe outra vez 
concentrar durante o tempo necessário para que passe do estado gelatinoso 
ao xarope. (MALLARMÉ apud CARRERA, 2014, p.88) 

 

Não é só a deliciosa loucura de um diletante ou um gosto excêntrico que 

podemos depreender à leitura de um texto como esse. O que interessa não é tanto a 

alquimia da infusão mallarmeana, mas aquilo que na experiência jornalística abarca 

seu precioso princípio poético. Arturo Carrera enxerga nesse trecho o “seu recorrente 

segredo: [que] o poeta deve desaparecer, e isso Mallarmé chama de ‘a desaparição 

elocutória do poeta, que confere ação às palavras, imobilizadas pelo choque de sua 

disparidade’” (CARRERA, 2014, p.88). Mesmo que isso não seja bem assim e o poeta 

argentino esteja forçando um pouco a interpretação do excerto (ao antecipar um 

conceito tardio e complexo numa receita de xarope para a tosse), não é descabido 

que a ideia de “desaparição elocutória do poeta” estivesse pelo menos sendo 

fermentada ali, enquanto elaborava os textos da revista.  

A forma utilizada por Mallarmé nos textos d’ A Última Moda certamente possui 

um frescor e uma jovialidade que seriam depuradas ao longo dos anos, com as 

experiências da morte, o luto. Dentre as perdas que sofreria, a mais dolorosa parece 

ter sido a de seu filho Anatole, aos oito anos de idade, em 1879 (apenas cinco anos 

após a experiência da revista), em decorrência de uma peritonite tuberculosa. A morte 

de Anatole Mallarmé leva o pai a compor um de seus poemas mais radicais do ponto 

de vista sintático, “Pour un tombeau d’Anatole” [Para um túmulo de Anatole]. É a partir 

deste momento que se instaura definitivamente o silêncio, a fragmentação e o 

ininteligível em seus textos. Piero Eyben chega a dizer que “a morte de Anatole deu 

origem à poesia pós-utópica – termo de Haroldo de Campos para tudo que foi escrito 



 

71 
 

depois de Un Coup De Dés.” (EYBEN, 2012, p.547). Mas acontece que este poema, 

inconcluso e esburacado pela perda do filho – texto que dificilmente poderia estar mais 

distante de uma poesia mimética e representativa – não foi escrito depois do famoso 

poema estelar, e sim durante o luto – quase vinte anos antes da publicação de “Um 

Lance de Dados”, em 1897.67 Muito mais próximo da experiência de Mallarmé com a 

Moda, portanto.  

Dito isso, embora não tenhamos a ocasião nem a devida competência para 

debater questões espinhosas e polêmicas entre os críticos especializados na obra 

mallarmeana, esse questionamento pode servir de contraponto a eventuais 

perspectivas críticas incapazes de perceber os limites da sua própria análise. Este 

Mallarmé escritor de Moda não é absolutamente outro em relação ao poeta da morte 

do filho. Moda e Morte parecem andar sempre juntas. Podemos confirmar, à leitura da 

revista, que a politésse [polidez] exigida socialmente de Mallarmé, ao escrever para 

senhoras da alta sociedade francesa, é uma polidez que, por via da excentricidade, 

torna-se delirante. O subtítulo de La Derniére Mode era Gazette du Monde et de la 

Famille [Gazeta do Mundo e da Família], nome que, por sua roupagem conservadora, 

acrescenta um toque de loucura à coisa toda, se consideramos o papel avassalador 

desempenhado pela poesia de Mallarmé, não apenas o principal responsável pela 

“crise” do verso alexandrino, como também (na perspectiva de escritores alinhados a 

Blanchot), um “destruidor” da própria linguagem.68  

Roland Barthes afirmou, durante uma de suas conferências sobre O Neutro, 

que a polidez “só é ‘interessante’ (para nós, em relação ao princípio de delicadeza), 

em seus traços excessivos...” (BARTHES, 2003, p.74), ou seja, “a polidez só é 

delicada se, pelo excesso, chegar a uma inventividade que, conforme o caso, confina 

com a piração” (idem). O princípio de delicadeza, para Barthes, tem a ver com uma 

esquiva ou perversão dos estereótipos, por isso a polidez (que em francês é o seu 

sinônimo mais forte: délicatesse = politésse) só poderia chegar a ser delicada nos 

momentos de excesso, de ardência, piração. Em um de seus exemplos, conta que 

Walter Benjamin, ao passar pela França, numa visita ao restaurante Basso, em 

 
67 “Segundo Richard, o manuscrito de Le Tombeau d’Anatole é imediatamente posterior ao fato que o 
desencadeou, ou seja, a morte do filho de Mallarmé.” (MALLARMÉ, 2007, p.98) 
68 “Sabe-se tudo o que esta hipótese de um Mallarmé assassino da linguagem deve a Maurice Blanchot. Esta 
linguagem mallarmeana é Orfeu que só pode salvar aquilo que ama renunciando a ele, e que apesar de tudo se 
volta um pouco; é a Literatura levada às portas da Terra prometida, isto é, às portas de um mundo sem Literatura, 
mas de que seriam os escritores a dar testemunho.” (BARTHES, 2015, p.68) 
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Marselha, vendo-se obrigado a escolher entre os muitos pratos oferecidos, teria 

negado todos para não constranger nenhum: “por expressa polidez...” (idem). 

Particularmente, neste momento não consigo pensar em exemplo mais claro de uma 

polidez pirada do que a receita de Mallarmé para curar a tosse inconveniente de suas 

estimadas leitoras. 

 

 

Figura 2. Le Dernière Mode, 1874 69 

 

Poderíamos pensar também na figura do dândi, muito cara à concepção de 

modernidade em Baudelaire, e que, no seu culto anacrônico e quase místico à beleza, 

extrapola os códigos sociais e se apresenta como um desvario da norma, já que o seu 

excesso de aristocracia o recoloca de novo na margem, nesse interstício absoluto 

(princípio de delicadeza de Roland Barthes: levar ao limite o que há de conformista e 

imitativo na moda), algo que abre uma espécie de obsceno social – o inclassificável.70  

Sobre essa última questão, sabe-se que Barthes foi também o grande responsável 

por inserir a moda no projeto semiológico, tratando-a como um complexo sistema de 

 
69 Site de referência: https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2013/06/11/la-barbe-ne-fait-pas-le-philosophe-
la-poesie-de-la-mode-si_3428106_4497319.html 
70 Princípio de delicadeza: beira uma espécie de errância social, assume a margem excessiva = o que na cultura 
de massa não pode ser objeto de moda: entender bem que são as "margens" os objetos da moda: moda = um 
conformismo, um imitativismo da margem (por exemplo, hoje gravara fina, cabelos curtos, colarinho alto, 
echarpe) – mas há margens na margem, marginalidades que não podem ser recuperadas por moda alguma. 
Princípio de delicadeza: interstício absoluto do conformismo e da moda – espécie de obsceno social (o 
inclassificável) BARTHES, 2003, p.74. 
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signos, onde a própria língua é tomada como código vestimentário (cf. BARTHES, 

1979, p.34). E para Barthes a revista de Mallarmé sempre foi uma referência 

indispensável, mesmo que as crônicas publicadas ali tenham sido direcionadas aos 

caprichos femininos: 

 
“Um exemplo apaixonante (...) foi dado por Mallarmé, que redigiu sozinho 
uma pequena revista de moda, La Dernière Mode, que se apresenta como 
uma verdadeira revista de moda, com descrições de vestidos, tais como as 
que se encontram – sem levar em conta o talento – na revista ELLE. Mas, ao 
mesmo tempo, essas descrições são, para o autor, em exercício profundo, 
quase metafísico, sobre o tema mallarmeano do nada, do bibelô, da 
inanidade. É um vazio que não é absurdo, um vazio construído com um 
sentido”. (BARTHES, 1979, p.270, nota de rodapé) 

 

Ainda sobre o vínculo entre a Moda e a Morte, poderíamos nos divertir um 

pouco aqui, citando “Madame Lamort” de Rainer Maria Rilke, para quem os caminhos 

do mundo são “torcidos e retorcidos em grandes laçarotes, flores, frutos artificiais, tudo 

falsamente colorido para os chapéus baratos do destino” (cf. RILKE, 2013). Ou o 

Dialogo della Moda e della Morte, de Leopardi, tão bonito e bem humorado, em que 

ambas são tomadas como filhas da Caducidade: elas aspiram ardorosamente ao 

“novo” e para isso mudam o tempo todo os modos como a vida parece se organizar. 

Mas prefiro propor um pequeno desvio dessas referências tradicionais da poesia, para 

evocar um texto posterior e que de algum modo faz eco aos dois poemas, um trecho 

irresistível do livro das Passagens de Walter Benjamin, dedicado ele também a pensar 

aspectos deste parentesco: 

 
(...) a moda inaugurou o entreposto dialético entre a mulher e a mercadoria – 
entre o desejo e o cadáver. Seu espigado e atrevido caixeiro, a morte, mede 
o século em braças e, por economia, ele mesmo faz o papel de manequim e 
gerencia pessoalmente a liquidação que, em francês, se chama révolution. 
Pois a moda nunca foi outra coisa senão a paródia do cadáver colorido, 
provocação da morte pela mulher, amargo diálogo sussurrado com a 
putrefação entre gargalhadas estridentes e falsas. Isso é a moda. Por isso ela 
muda tão rapidamente; faz cócegas na morte e já é outra, uma nova, quando 
a morte a procura com os olhos para bater nela (...). (BENJAMIN, 2006, 
pp.101-102) 

 

Além da beleza do texto de Benjamin, importa-nos o reconhecimento de que a 

atração dos poetas pela Moda e, mais especificamente, a paixão de Mallarmé pelo 

universo das joias, bibelôs, tules, maquiagens e trajes de gala é uma paixão das 

formas pelas quais a vida é capaz de “provocar” a morte. Se, como escreveu Benjamin 

em Origem do drama barroco alemão, “do ponto de vista da morte, a vida é o processo 
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de produção do cadáver” (BENJAMIN, 1984, p.241), e mais: se “o esquema básico da 

alegoria é transformar o vivo no morto” (idem, p.38) já não parecerá tão contraditório 

um movimento que oscile entre a crônica da Moda (esta eterna “paródia do cadáver 

colorido”) e a subsequente violência perpetrada contra o verso, em que a própria 

possibilidade alegórica se apresenta em ruínas.71  

Mallarmé leva às últimas consequências a lamentação da morte em seus 

Tombeaux, seus poemas fúnebres, a começar pela putrefação do próprio texto e da 

elevação à (ou descenso da) linguagem à condição de cadáver. Não mais o corpo 

enfeitado e cercado de flores dentro de um caixão, mas o cadáver que se separa aos 

poucos do corpo, apodrecido e desfeito, membro por membro, até que não sobre nada 

além de unhas e cabelos: isto que talvez continue algum tempo a crescer. O que 

importa não são mais, como na poesia alegórica à qual Benjamin se refere, as 

inúmeras imaginações do cadáver, da caveira. Mas de permitir ao texto a sua língua 

espectral, a língua do ausente, ou melhor: a língua ausente, abolida, que emite ruídos 

cada vez mais incompreensíveis.  

Neste caso, não se trata de embelezar ou de violar o cadáver, mas de evitar 

que se faça dele um comércio vulgar – que ele permaneça o mais distante possível 

da vida enquanto notícia. Um tombeau não é uma nota em um obituário, nem uma 

simples figuração da morte. No texto já citado de Foucault, também nos oferece uma 

leitura do tombeau: “É preciso ler a belíssima análise de Richard sobre o túmulo 

mallarmeano: trata-se de construir com palavras vivas, frágeis, passageiras a estrela 

para sempre erguida do que não é mais.” (FOUCAULT, 2001, p.187). E acrescenta: 

“O Túmulo, esculpindo as palavras que ele emprega, as levará à morte, tornando-se 

assim duplamente forma: ele diz (por seu sentido) o túmulo, e ele é (por suas palavras) 

o monumento” (idem). Assim, com o próprio túmulo esculpindo as palavras que 

emprega – em sua opacidade, sua falta de clareza – o poema mallarmeano nega-se 

a entregar o morto a mais uma morte, impedindo que a palavra se transforme em 

moeda de troca no mercado sentimental que acossa o luto, aí onde os discursos da 

Moda se esfacelam em vulgares modismos da linguagem. Nunca completamente 

morto, o poema subsiste como a sombra ou o fantasma prestes a sumir de vez, “de 

 
71 “(...) a ruína é o fragmento morto, o que restou da vida, depois que a história-natureza exerceu sobre ela os 
seus direitos.” (BENJAMIN, 1984, p.39) 
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forma que o Túmulo vem a ser ou volta a ser o murmúrio da linguagem, o ruído de 

sons frágeis condenados a perecer” (idem). 

Paul Celan, em um poema citado algumas páginas atrás, “Nächtlich Geschürzt” 

[À noite recolhidos], fala de uma palavra terrível: “Uma palavra – tu sabes: / um 

cadáver. // Deixa-nos lavá-la, / deixa-nos penteá-la, / deixa-nos volver seu olho / na 

direção do céu.” (CELAN, 2016, p.125). Mas o céu para o qual o poeta vira o olho duro 

do cadáver (da palavra) não tem nada a ver com a salvação oferecida pelos Patriarcas 

da Igreja ou da Poesia. A altitude celestial já não faz sentido, para a poesia, a não ser 

que carregue consigo o choque da terra, o que fica de terra embaixo das unhas, os 

rastros na neve por onde passaram as vítimas, o fundo de um rio em que a palavra 

estelar se desastra.72 Mallarmé se pergunta, no texto “Outrora, à margem de um 

Baudelaire”: “O que é um céu?” Pois o poema não nasce do gesto de ascensão 

celeste, mas também (ou sobretudo) da queda – e de um krach.  

O desastre (da livraria, do verso) apresenta a palavra poética não mais como 

guia (astro) ou notícia (notitia > (g)notus > (g)noscere = conhecer) da humanidade, 

mas, ao contrário, como um re-des-conhecimento das referências astrais. O presente 

já não é possível, escreve Mallarmé. Então a poesia passa a manifestar não a justa 

medida da linguagem, e sim uma dimensão transbordante, excessiva: ela pode ser ao 

mesmo tempo uma espécie de luxo da linguagem73 (nessa extravagância aparenta-

se à Moda, aos paetês, pedrarias e maquiagens) e um simples resto da destruição, 

 
72 Ao insistirmos aqui no desastre da palavra poética, não podemos resumi-la às formas tradicionalmente 
reconhecidas como poesia (em verso). Mallarmé afirmou mais de uma vez que, em se tratando de escrita, não 
se pode escapar à poesia (Cf. ROHMER, 1968). Um exemplo muito forte de palavra como desastre no universo 
ficcional em língua portuguesa é Clarice Lispector, que, de modo exemplar em sua última novela, “A hora da 
estrela”, aproxima os signos estelares dos signos da catástrofe. Além do título do livro, lembre-se de que a 
nordestina Macabéa (personagem algo semelhante ao Woyzeck, de Büchner) mora com três vendedoras que ela 
chama “As Três Marias”. No fim do livro, com a morte da pobre protagonista (só assim ela consegue ser 
minimamente notada), também traz a figura de uma estrela: “Nesta hora exata Macabéa sente um fundo enjoo 
de estômago e quase vomitou, queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo luminoso. Estrela de mil pontas.” 
Alguns estudos dão conta da presença encoberta da Shoah em A hora da estrela. Como se sabe, Clarice foi uma 
ucraniana judia, cuja família encontrou refúgio da guerra no Brasil. (Cf. MOSZCZYNSKA, 2017, p.14) 
73 Uma pergunta à qual responde afirmativamente Roland Barthes (2009, p.146): “O luxo da linguagem faz parte 
das riquezas excedentes, da despesa inútil, do gasto incondicional?”. E a esse propósito, podemos voltar à 
semântica do luxo nos textos de Mallarmé, a respeito da qual afirma Marcos Siscar (2010, p.255): “Ora, se a 
poesia é frequentemente associada ao luxo, em Mallarmé (ao “ouro”, à “pompa”, ao “ostentatório”), é 
justamente na medida em que o luxo se define como aquilo que não tem lugar nos ideais de vulgarização, de 
achatamento do cerimonial da arte, da leitura e da própria linguagem (...) Reivindicar o brilho efêmero do luxo 
como elemento estrutural de um projeto estético significa, explicitamente, dar destaque a um ruído para o 
projeto republicano de “universalização” da literatura e das artes, colocando em primeiro plano a crise, a 
violência de uma exclusão reformulada em corpo de poesia. Ou seja, a figuração do luxo faz parte de um tipo de 
dramatização de natureza crítica.”  
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espólios da guerra (dos discursos guerreiros, dos hinos triunfais), detritos da morte:74 

Ex-cripta. Roland Barthes, em seu livro sobre O Sistema da Moda, não deixa de 

perceber essa proximidade e encerra com uma justa consideração a respeito das 

irmãs, a Moda e a Morte, definidas por sua infidelidade ao passado e um desejo 

inexorável de mudança:  

 
Nesse presente absoluto, dogmático, vingador, em que a Moda fala, o 
sistema retórico dispõe das razões que parecem ligá-la a um tempo mais 
flexível, mais longínquo e que são a polidez ou a lembrança triste da morte 
que ela comete a seu próprio passado, como se ela ouvisse vagamente essa 
voz possessiva do ano morto que lhe diz: ontem, eu era o que tu és, amanhã, 
tu serás o que eu sou. (BARTHES, 1979, p.258) 

 

  No livro que escreveu sobre a Moda, Barthes termina justamente com uma 

citação tumular, um provérbio anônimo afixado (entre outros muitos cemitérios)75 em 

uma das cinco criptas da igreja Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, 

provavelmente por algum frade espirituoso. Em 1631, o cardeal da Ordem dos 

Capuchinhos Antonio Barberini ordenou que os restos mortais de milhares de frades 

fossem exumados e transferidos do convento na Via dei Lucchesi para estas 

catacumbas, que guardam os restos de mais de quatro mil religiosos sepultados entre 

1500 e 1870 (quando a Igreja Católica proibiu o enterro nas igrejas). O mais curioso 

das catacumbas dos Capuchinhos é que os ossos de milhares de pessoas foram 

dispostos de maneira meticulosa e decorativa pelas paredes. A própria morte servindo 

de adorno, nesta que é uma das mais visitadas e admiradas coleções de crânios, 

tíbias, costelas, vértebras e falanges humanas da Europa.  

 A Ordem dos Capuchinhos surgiu por volta de 1525, quando o frade da Ordem 

Franciscana Matteo da Bascio se deu conta que a roupa vestida pelos Franciscanos 

não era do mesmo tipo que a vestida por São Francisco de Assis. Assim, ele fabricou 

um capuz pontudo e começou a andar como um itinerante, seguido depois por outros 

tantos religiosos. Tudo por conta de un capuccio, um capuz, este adereço tão simples 

mas que não podia faltar aos seguidores de Francisco, no entender desses homens 

do século XVI, cujos ossos permanecem expostos ali, ao lado dos confrades. Nesta 

última cripta mal iluminada também podem-se ver alguns esqueletos intactos, vestidos 

 
74 “É no resíduo que se lê a verdade das coisas.” (BARTHES, 1990. p.163) 
75 Barthes diz ter lido esta inscrição em um túmulo. (Cf. BARTHES, 1979, p.258). 
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com os trajes franciscanos, um pouco mais sombrios por causa do capuz que lhes 

cobre parcialmente os crânios. 

 

 
Figura 3. Interior da cripta da igreja Santa Maria della Concezione dei Cappuccini.76 

 

 

A frase citada por Barthes é um memento mori [lembre-se de que irá morrer] 

escrito do ponto de vista dos mortos. O que talvez nos leve a pensar nos turistas em 

fila para visitar as famosas ossadas, com seus tickets entre os dedos, com seus 

pequenos e grandes problemas, seu apetite de vinho ou de sexo, suas opiniões, 

virtudes e futilidades, suas roupas, sapatos e penteados, seu olhar perquiridor ou 

oblíquo sobre toneladas de ossos que foram, algum dia, um pouco do que somos; que 

são boa parte do que seremos. Um pequeno brinde fúnebre à entrada de uma famosa 

cripta, cujos enfeites, minuciosamente arranjados, são os nossos próprios restos 

mortais. Memento que regressa à fala (Rede) de Paul Celan, dirigida à exposição de 

um emudecimento – o poema que parte em busca de criar “uma sepultura no texto”, 

 
76 Não foi encontrada a autoria desta imagem, que pode ser encontrada aqui: 
http://www.romapravoce.com/passeio-macabro-em-roma-no-ossario-dos-capuchinhos-na-via-veneto/ 
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literalmente, pois, como nos lembra Márcio Selligmann-Silva, no texto “Todos os 

navios”, escrito sobre a exposição Navio de Emigrantes, de Leïla Danziger (a respeito 

de quem falaremos em seguida):  

 

(...) en-terrar os mortos (terra em alemão, Erde, é um anagrama de Rede). 
Essa é a origem da literalidade extrema dessa poesia; a sua resposta ao 
evento da catástrofe: evento que é marcado pela mesma ausência de forma 
e de medida. Nesse sentido, essa poesia é totalmente imediata, não 
metafórica. É uma montagem de ruínas e destroços. (SELLIGMANN-SILVA, 
2019, p.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

Suplemento IV – Um lance de dados77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Print da primeira página de Um lance de dados jamais abolirá o acaso, de Stéphane Mallarmé, na tradução de 
Haroldo de Campos. Cf. MALLARMÉ, 2017. 
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Suplemento V – Nada de lance de dados78 

 

NÃO MAIS ARTE DE AREIA, livro-de-areia, mestres. 
 
Nenhuns dados lançados. Quantos 
mudos? 
Dezassete. 
 
Tua pergunta – tua resposta. 
Teu canto, que sabe ele? 
 
Fundonaneve, 
 

Undonave, 
 

     U – a – e. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Outro poema de Paul Celan (2014, p.171) que, assim como “Tübingen, Janeiro”, contribui à reflexão sobre o 
movimento descensional (cadente) da poesia e a palavra poética como desastre. Neste caso, em diálogo com o 
mais célebre poema de Mallarmé.  
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Suplemento V – Outro lance de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Broodthaers, Um lance de dados jamais abolirá o acaso [livro, 1969] 
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PARTE III 

LÍNGUA QUE FALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

Leïla Danziger: Escrever o apagamento 

 

mass-klo, matisklo 

Hurbinek 

 

 

Em seu livro A Trégua, Primo Levi narra os eventos que sucederam a liberação 

dos prisioneiros de Auschwitz após a derrota nazista, desde o banho quente que se 

lhes impôs à maneira russa, ministrado pelas enfermeiras soviéticas, até a longa 

viagem através de uma Europa semidestruída, vindo a terminar no que ele descreve 

como um sonho dentro de outro sonho: a angústia de estar e não estar à mesa com a 

família e com os amigos, a sensação de ameaça transformada na sombra do 

sobrevivente. Neste abismo vivido e sonhado, A Trégua se encerra com o comando 

matinal de Auschwitz, uma palavra estrangeira, temida e esperada: levantem, 

“Wstavach”.  

Antes da comprida e difícil viagem de volta, enquanto o grupo ainda recebe os 

cuidados soviéticos em uma enfermaria improvisada, Levi dedica algumas linhas à 

história de uma criança, o menino Hurbinek. Apesar da neve que ainda cobre o Campo 

lá fora, a paisagem tétrica parecia substituir-se aos poucos por novos tons e vozes 

que se misturavam, um ir e vir confuso, gritos alegres ou iracundos, apelos, canções, 

uma parte da vida que aos poucos reflorescia. Mas durante esses dias, para Levi, a 

presença mais lancinante e obsessiva não era a dessas vozes que começavam a 

tatear formas mais ou menos conhecidas do burburinho humano – a força mortal de 

afirmação vinha daquele que era o menor, o mais jovem e mais frágil entre todos: 

 
Hurbinek era um nada, um filho da morte, um filho de Auschwitz. Aparentava 
três anos aproximadamente, ninguém sabia nada a seu respeito, não sabia 
falar e não tinha nome: aquele curioso nome, Hurbinek, fora-lhe atribuído por 
nós, talvez por uma das mulheres, que interpretara com aquelas sílabas uma 
das vozes inarticuladas que o pequeno emitia, de quando em quando. Estava 
paralisado dos rins para baixo, e tinha as pernas atrofiadas, tão adelgaçadas 
como gravetos; mas os seus olhos, perdidos no rosto pálido e triangular, 
dardejavam terrivelmente vivos, cheios de busca de asserção, de vontade de 
libertar-se, de romper a tumba do mutismo. As palavras que lhe faltavam, que 
ninguém se preocupava de ensinar-lhe, a necessidade da palavra, tudo isso 
comprimia seu olhar com urgência explosiva: era um olhar ao mesmo tempo 
selvagem e humano, aliás, maduro e judicante, que ninguém podia suportar, 
tão carregado de força e de tormento. (LEVI, 2010, p. 
 



 

84 
 

Hur-bi-nek podiam ser nada mais do que sílabas emitidas pela boca da criança 

agonizante e presa a um corpo atrofiado, mas em cujos olhos tornava-se perceptível 

uma vontade, um espasmo de vida que fosse, na sua busca por “romper a tumba do 

mutismo”. A descrição que Levi nos faz dos olhos de Hurbinek chega como a leitura 

possível de um texto indecifrável, onde a força do escrito não se dá pela articulação 

de códigos conhecidos, mas na avassaladora solidão da marca ou vestígio daquilo 

que não pôde chegar a ser. Olhos lidos ao mesmo tempo na proximidade e 

impossibilidade de um contato efetivo e, por isso, “selvagem e humano”. São os olhos 

terrivelmente vivos do pequeno aleijado que dizem o que a língua não pode dizer, 

exceto através dessa forma semi-articulada, algo balbuciante – três sílabas que 

acabam por lhe proporcionar (na nova e provisória comunidade sobrevivente) um 

nome.  

De acordo com Levi, o único entre seus vizinhos de leito que suportava bem a 

“presença esfíngica” de Hurbinek era um rapaz húngaro chamado Henek,79 que 

passava metade dos seus dias ao lado da cama do menino, e que inspirava 

tranquilidade e obstinação. Dava de comer ao menino, ajeitava os seus cobertores, 

limpava-o habilidosamente e sem nojo. Passada a primeira semana, Henek chega 

para anunciar aos companheiros de quarto que Hurbinek já “dizia uma palavra”. Qual 

palavra? Não sabia bem, uma palavra difícil, não húngara, alguma coisa como mass-

klo, matisklo. E então, durante a noite todos passaram a ficar de ouvidos bem abertos, 

à espera da tal palavra e na esperança de decifrá-la, pois entre eles havia falantes de 

praticamente todas as línguas da Europa. Talvez fosse o seu nome, talvez um pedido 

por comida, pão ou “leite” no dialeto Boêmio, como sustentava um deles. Realmente, 

de vez em quando ouvia-se do canto de Hurbinek um som, uma palavra, escreve Levi: 

“Não sempre exatamente a mesma, mas era certamente uma palavra articulada; ou 

melhor, palavras articuladas ligeiramente diversas, variações experimentais sobre um 

tema, uma raiz, sobre um nome talvez” (LEVI, 2010, p.). Nas linhas que seguem, as 

últimas dedicadas ao que ele mesmo considera como o pequeno filho de Auschwitz, 

Primo Levi sublinha a importância do testemunho para inscrever na história algum 

 
79 O nome Henek também fora criado por questões práticas, na comunidade babélica dos sobreviventes de 
Auschwitz: “O seu nome também, como aquele de Hurbinek, era convencional: seu nome verdadeiro, König, fora 
alterado para Henek, diminutivo polonês de Henrique, pelas duas meninas polonesas, as quais, embora mais 
velhas do que ele, pelo menos dez anos, sentiram por Henek uma simpatia ambígua que logo se transformou 
num desejo aberto. (LEVI, 2010, p.) 
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rastro da passagem de Hurbinek pelo mundo. E repete muitas vezes o seu nome, o 

único nome que lhe coubera, através do qual podemos saber algo do que foi e do que 

não pôde ser.  

 
Hurbinek, que tinha três anos e que nascera talvez em Auschwitz e que não 
vira jamais uma árvore; Hurbinek, que combatera como um homem, até o 
último suspiro, para conquistar a entrada no mundo dos homens, do qual uma 
força bestial o teria impedido; Hurbinek, o que não tinha nome, cujo minúsculo 
antebraço fora marcado mesmo assim pela tatuagem de Auschwitz; Hurbinek 
morreu nos primeiros dias de março de 1945, liberto mas não redimido. Nada 
resta dele: seu testemunho se dá por meio de minhas palavras. (LEVI, 2010, 
p.) 

 

Este comovente personagem histórico descrito n’ A Trégua é citado em textos 

e frequentemente nas aulas da artista brasileira Leïla Danziger, em cuja obra, 

constantemente situada em uma zona limiar entre palavra e imagem, destaca-se o 

problema dos Nomes próprios. É este, inclusive, o título de um trabalho realizado e 

apresentado algumas vezes pela artista entre 1996 e 2000, que reúne os 76 nomes 

de judeus alemães com o mesmo sobrenome, Danziger, desaparecidos nos Campos 

de Concentração da Alemanha nazista. Extraídos das páginas 241 e 242 do Livro da 

Memória, guardado na Biblioteca da Comunidade Judaico-alemã de Berlim, os nomes 

foram impressos em fotogravuras com suportes de papel, compondo um grande painel 

de 400 x 200 cm, transformados também em livros trabalhados previamente com óleo 

de linhaça e betume. Além disso, nas páginas destes livros-lápides, estão inscritos os 

locais e data de nascimento, a data de morte, ou a indicação de que a pessoa 

desapareceu (verschollen); noutros casos os nomes dos KZ (sigla de 

Konzentrationslager, campos de concentração) em que foram assassinados, ou ainda 

a menção ao suicídio (freitod). 

 

 

Figura X – Leïla Danziger. “Nomes próprios”, 1996-2000 
Fotogravura sobre papéis diversos 
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Figura X – Leïla Danziger. “Nomes próprios”, 1996-2000 
Fotogravura sobre papéis diversos, 400 x 200 cm 

 

 

Em seu ensaio “A língua paterna”, que tem como epígrafe o poema “Chymisch” 

de Paul Celan,80 Leïla parte da sua própria relação com o idioma alemão herdado do 

pai “como uma espécie de monumento – opaco, estanque, supostamente desativado 

–, sinalizando sobretudo perdas (...)” (DANZIGER, 2013, p190). E então explica de 

que forma se tornou possível, motivada principalmente por um contato profundo com 

a poesia de Celan, a reativação desse “monumento sonoro”, a língua paterna, em tudo 

o que nele subsiste em termos de familiaridade e estranheza. Assim como o poeta, 

que, como vimos há pouco, trabalha entre a concentração e disseminação dos 

sentidos da poesia através dos nomes e datas, Leïla vai operar a inscrição matérica 

dessas dezenas de nomes, ao mesmo tempo tão próximos e tão distantes, cada qual 

dotado de uma história individual e de um traço comum que, tragicamente, os aglutina 

em torno do desaparecimento coletivo. Ao procurar reinscrevê-los no tempo e no 

espaço, a obra de algum modo restitui o corpo que perderam, “mas a única 

corporeidade possível para estes que foram um dia plenos de vida e densidade é a 

forma da ausência” (DANZIGER, 2013, p.192). A ausência do corpo (dos corpos) 

pulsa no trabalho de Leïla não apenas enquanto índice de uma desintegração 

nulificante, do silêncio intransponível, mas também como força latente de atração, 

organizadora e operante (cf. idem).  

A preocupação com os materiais, no trabalho de Leïla Danziger, não significa 

o triunfo da presença sobre a ausência, e a sua potência visual não se resume à 

 
80 “Todos os nomes, todos / os nomes incinerados / juntos, Tanta / cinza para abençoar. Tanta / terra 
conquistada / sobre / os leves, tão leves / Anéis- / almas.” (CELAN apud DANZIGER, 2013, p.190). 
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apresentação daquilo que ficou gravado no papel. Aliás, é importante ressaltar que 

neste caso as gravações foram feitas em matéria perecível, frágil, não em pedra ou 

bronze. Estes nomes, aparentemente cristalizados em substâncias 

impermeabilizantes, betume e óleo, continuam sensíveis à passagem do tempo. E se 

adquirem uma enorme potência, é ao evocar aquilo que não deve cessar de aparecer: 

o desaparecimento de todas as coisas. Um pouco como as palavras secretas de 

Hurbinek, que se, por um lado, não presentificam nenhuma língua conhecida, por 

outro tornam presente algo que falta a todas elas.  

Ao considerar os nomes próprios “densos núcleos de sentido’ (cf. DANZIGER, 

2013, p.193), a artista não insinua que significam uma ou outra coisa qualquer; não 

impõe aos nomes um sentido anterior, ou uma identidade (asfixiante ou libertadora, 

oficial ou postiça). Os nomes podem ser considerados núcleos de sentido apenas na 

medida em que resistem à apropriação, resistem a tornar-se coisas (cf. idem), como 

a face humana, como os olhos que, “inteiramente desprotegidos, são a parte mais nua 

do corpo humano, mas oferecem resistência absoluta à posse” (ibidem). Lembremo-

nos dos olhos de Hurbinek, que, conforme o relato de Primo Levi, dardejavam 

terrivelmente vivos. Ou as suas palavras indecifráveis, o seu balbucio imune às 

interpretações daquela comunidade poliglótica. Escreve Leïla Danziger: 

 
Talvez seja esta palavra secreta, este nome para sempre desconhecido, que 
Primo Levi discernia na poesia de Celan, comparada, pelo escritor italiano, a 
um balbuciar inarticulado ou ao murmúrio de um moribundo. O menino 
Hurbinek encarna simultaneamente estes dois polos: o inaugural e o agônico. 
Sua fala, transcrita por Levi (mass-klo, matisklo), mantém intacta, apesar do 
esforço de “todas as línguas da Europa”, a opacidade original. (DANZIGER, 
2013, p.195) 
 
 

  A poesia, e talvez não apenas a poesia de Celan, mas boa parte da poesia 

produzida no século XX, sobretudo aquela proveniente dos movimentos constituintes 

das “vanguardas negativas” (surrealismo, dadaísmo, futurismo, etc.) dedica-se a 

rebaixar a expressividade lírica a uma espécie de balbucio inarticulado, ao “gugudada” 

de uma criança ou ao murmúrio de um moribundo.81 Como afirma Vera Lins, em um 

 
81 Essa ideia tem recebido atenção e tratamentos diversos ao longo das últimas décadas, como nos ensaios de 
Gilles Deleuze reunidos em Crítica e Clínica, livro publicado em 1993 que desdobra questões deflagrada muito 
antes, sobretudo a partir de Kafka: Por uma literatura menor (1975). Ou no texto de Haroldo de Campos, “Arte 
Pobre, Tempo de Pobreza, Poesia Menos”, originalmente publicado na revista Novos Estudos/Cebrap (vol. 1, n. 
3, de julho de 1982), republicado em Roberto Schwarz (org.), Os Pobres na Literatura Brasileira, São Paulo, 
Brasiliense, 1983, depois recolhido em Metalinguagem&Outras Metas (1992).  
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texto sobre a poética de Leïla Danziger e a sua relação com os nomes: “Depois da 

queda, a palavra perdeu sua ligação com o conhecimento, agora deve comunicar 

qualquer coisa: o nome virou meio; a linguagem, tagarelice.” (LINS, 203, p.94) De tal 

modo que “o nome pode recuperar sua força na linguagem da poesia (...) quando não 

é mais comunicação do comunicável, mas ao mesmo tempo símbolo do não-

comunicável.” (idem) 

“Um balbuciar inarticulado, o murmúrio de um moribundo”: eis uma forma de 

ler, ver, ouvir boa parte das produções poéticas do séculos XX e XXI. E se dizemos 

“produções poéticas” não é porque essa seja uma característica exclusiva desta ou 

daquela forma específica, muito menos de algo que concerne unicamente ao verso, 

ao poema, etc. Gilles Deleuze, por exemplo, ao falar da gagueira como fundamento 

da literatura estava mais interessado (como era habitual) na prosa: Proust, Becket, 

Kafka, mesmo tendo-se dedicado a falar de um ou outro poeta, como Ghérasim Luca 

e Ossip Mandelstam. Haroldo de Campos começa na tartamudez arquetípica de 

Machado de Assis para terminar no movimento Concreto, com o Poetamenos.82  

Quanto a isso, parece-nos mais importante perceber o trânsito do que tentar 

fixar os objetos para demarcar características específicas. E nisso o trabalho de Leïla 

Danziger é exemplar, porque permite observar as ressonâncias, interferências e 

contaminações entre diferentes linguagens. Todavia, não se pode ignorar as 

diferenças entre a relação corrosiva da artista com a matéria (que a aproxima dos 

traumas afetivamente herdados do século XX) e a sua relação já mais depurada com 

o poema, a escrita em versos, que não mais se traduz em um balbucio inarticulado, 

através da qual busca descrever, listar, colecionar imagens balbuciantes e coisas ou 

seres em rota de desaparição. 

 

GREIFSWALDER STR. 138 

 

Mantendo sempre um intenso e estreito diálogo com a poesia de Celan, Leïla 

Danziger prepara a instalação Greifswalder Str. 138, exposta na ifa-Galerie Berlin, em 

março de 2003. A obra parte de um artigo do jornal Tagesspiegel, assinado por Ruth 

Nube, moradora de Berlim, que trata da correspondência entre seu pai e Josepha 

Gutmann, uma jovem professora assassinada em Auschwitz, aos 24 anos. O título 

 
82 Voltaremos a esses textos mais ao fim do capítulo. 
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coincide com o endereço onde funcionou, entre 1938 e 1942, um abrigo para crianças 

judias mantido por Gutmann. Neste trabalho a artista adota um procedimento que 

acaba se tornando obsessivo e que se desdobra em séries posteriores: o gesto de 

apagar jornais, com a utilização de fitas adesivas.  

Trata-se de uma operação extrativa muito delicada e meticulosa, 

principalmente por causa da fragilidade dos papeis. Nos jornais apagados, em 

Greifswalder Str. 138 são reimpressos continuamente os textos de Gutmann e Nube, 

atualizando, pela reconfiguração das palavras e imagens, a memória do evento 

particular. Mas não deixam de evocar outros testemunhos e textos. Entre eles, 

fragmentos de poemas de Paul Celan que parecem dar continuidade às cartas de 

Gutmann, ou apenas a impressão de “seu nome, declinado nos diminutivos com que 

assina suas cartas – Josepha, Sephie, Sephinka.” (DANZIGER, 2013, p.194). Ao 

grafar estes nomes a artista se aproxima outra vez da poesia de Celan, 

especificamente, aqui, do poema In Ägyten [No Egito], dedicado a Ingeborg 

Bachman,83 onde ouvimos semelhante chamado: “Você deve chamá-las das águas: 

Ruth, Noëmi, Mirjam!” (CELAN apud DANZIGER, 2013, p.194). 

No mesmo trabalho, Greifswalder Str. 138, pode-se notar pela primeira vez a 

importância assumida pelo poema “Tübingen, Janeiro” no projeto artístico de Leïla, 

sobretudo nas séries em que o gesto de apagar jornais se repete. Não por acaso, esta 

seção do ensaio “A língua paterna” foi nomeada com as palavras de loucura de 

Hölderlin que encerram o difícil poema de Celan, “Pallaksch, Pallaksch”, palavras que 

continuarão ressoando em poemas, ensaios, vídeos e instalações da artista.   

 
Ao substituir a linguagem jornalística pela poesia e pelo texto de testemunho, 
creio simplesmente seguir orientações presentes em “Tübingen, Janeiro”, 
poema-referência aos anos de isolamento de Hölderlin, no qual Celan sugere 
que a língua da atualidade seria um contínuo gaguejar. (DANZIGER, 2013, 
p.194) 

 

 
83 Paul Celan e a escritora austríaca Ingerborg Bachmann tiveram um romance intenso e breve na primavera de 
1948, em Viena. A correspondência entre eles foi publicada e constitui importante documento sobre ambos.  
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Leila Danziger. Greifswalder Str. 138, 2003. 

 

PALLAKSCH PALLAKSCH 

 

Este problema da gagueira ou do balbucio suscitado pela leitura dos poemas 

de Celan e, em particular, pelo poema “Tübingen, Janeiro” torna-se um leitmotiv ou, 

ao menos, um traço reconhecível em boa parte do trabalho de Leïla Danziger. Sua 

obra questiona os limiares entre a linguagem jornalística e a linguagem poética, 

negociando com a impossibilidade de elaborar uma narrativa justa sobre o presente: 

“(...) ele poderia / se falasse ele deste / tempo, ele / poderia / apenas balbuciar e 

balbuciar / sempre –, sempre –, continuamente.” (CELAN apud DANZIGER, 2013, 

p.194). Leïla faz sua própria tradução do trecho final do poema de Celan e atribui o 

nome “Pallaksch Pallaksch” a uma instalação que dá sequência à série Diários 

Públicos, toda realizada com jornais e carimbos: insistência do gesto que se repete 

(apagar, apagar) e uma equivalente insistência nos materiais, na busca por algo que 

ainda fica nos objetos depois que as notícias perderam a validade; o que é 

considerado lixo no comércio de imagens produzidas para consumo instantâneo.  

Em destaque nesta instalação, montada pela primeira vez em 2010 no Museu 

de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, projeta-se um vídeo cheio de camadas 

visuais e sonoras. Inicialmente o que se pode ver é uma pedra com uma inscrição em 

hebraico, depois labaredas, folhas de jornais boiando no mar, carregadas lentamente 
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pelas ondas, ao fundo; mais à frente as manchetes e fotos em destaque nos tabloides, 

rasuradas sem descanso por uma fita adesiva, submetidas a uma operação 

paradoxal, agressiva (como ação corrosiva) e delicada (como método cirúrgico). Da 

linha sonora, chegam-nos sobrepostas as notícias de um telejornal israelense e a voz 

de Paul Celan (1920-1970) lendo com seu timbre peculiar o poema “Tübingen, 

Janeiro”. Ao meio e ao fim do vídeo restam apenas a voz de Celan repetindo 

monotonamente as palavras “Pallaksch, Pallaksch” e os jornais que continuam sendo, 

de forma igualmente repetitiva, apagados e apagados, Kschschschs...kschschschs... 

(o som se assemelha ao de papel rasgando). 

A ação corrosiva das fitas não requer um silêncio definitivo, o branco imaculado 

da página, mas (é preciso insistir) um estado balbuciante do objeto, que, assim como 

o poema de Celan, não se entrega completamente à mudez: ruínas e ruídos tornam-

se o seu pequeno monumento. À beira da desaparição, estes jornais não apenas 

resistem como continuam apresentando um fundo confuso de tinta sobre as folhas, 

agora finíssimas. Além disso, algumas poucas imagens e palavras foram preservadas 

pela artista, tais como haviam sido originalmente impressas. Fora de contexto, ou 

melhor, retextualizadas elas parecem ter adquirido finalmente uma carnadura própria 

e uma singularidade. A obliteração de uma função prática específica (comunicar, 

informar) sublinha a dimensão poética do objeto.  

Não é tudo. Na verdade o filme é apenas um dos elementos da instalação 

“Pallaksch, Pallaksch” e os jornais que aparecem no filme também estão presentes 

na sala, ao alcance do público, encadernados e dispostos sobre uma pequena mesa 

de madeira, ao lado de uma luminária de leitura. Vê-se que as folhas meticulosamente 

apagadas foram carimbadas em vermelho com as duas palavras que nomeiam o 

trabalho, e também com outros versos do poema em alemão e traduzidos para outras 

línguas: francês, inglês, português. Os próprios carimbos feitos de madeira integram 

a obra, empilhados com algum cuidado ao lado do livro produzido com as folhas dos 

jornais.84 E estão ali também as fitas adesivas usadas no processo. Objetos que 

 
84 Para ressaltar a potência política desses objetos, não custa lembrar que em 1977-78 (durante a ditadura militar 
brasileira, portanto) a artista paulistana Carmela Gross lançou uma obra em quatro séries intitulada justamente 
Carimbos, em que a pincelada (ou traço, linha, risco, rabisco, grafismo, garatuja, garrancho, mancha, mácula, 
nódoa ou borrão) é impressa com carimbo de madeira, aproximando o gesto de uma operação mecânica comum, 
repetível e repetida. Gesto dessublimado, próximo do automatismo burocrático que agencia os corpos para o 
trabalho em repartições públicas ou escritórios privados, e que parece traduzir um desejo revelado por Carmela 
em conversa com a curadora Clarissa Diniz: “Eu queria mesmo era grunhir”. Seria interessante em algum 
momento uma aproximação entre o “grunhido” de Carmela Gross e o “balbucio” de Leïla Danziger. Sobre essa 
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adquirem na sala um aspecto algo monstruoso e quase orgânico: uma grande forma 

informe de tripas de papel que saltam, escorrem da mesa até o chão como uma 

cabeleira feita de filme plástico e celulose. Esta é a parte da instalação que extrapola 

as possibilidades de encaixe e enquadramento (como no caso de filmes, fotos e dos 

próprios jornais), perturbando a ordem aparente e a assepsia do arquivo. Em um 

evento realizado em 2018 no Centro Cultural da UERJ,85 para debater processos de 

criação e as relações possíveis entre arte contemporânea e poesia, Leïla afirmou que 

não tinha planejado a participação das fitas neste trabalho. Elas teriam se acumulado 

de modo tão particular em seu estúdio, que foram elas mesmas (as fitas) que 

“pediram” para participar. O que demonstra a atenção da artista não apenas aos 

processos visuais, mas às reivindicações da matéria que chegam por outros sentidos.  

 
 
Fotografo as tiras de jornais em diversas configurações no ateliê; ouço seus 
atritos e ruídos. É preciso não apenas ver, mas ouvir a vocação do trabalho 
(as tiras roçam, farfalham, rangem.) Registros visuais e sonoros são 
tentativas de perceber nuanças, contornos, limites e, assim, instalar certa 
distância reflexiva entre mim e o rumor que me envolve de forma contínua (é 
preciso distinguir murmúrios dentro da concha do mundo da informação). O 
que pedem as informações transformadas em metros e metros? 
Acumularem-se em montanhas? (DANZIGER, 2013, p.44) 

 

 
Figura X – Leïla Danziger. “Pallaksch, Pallaksch”, 2010 

Jornais, fita adesiva, carimbos, mesa e banco de madeira e luminária. Dimensões variáveis.  
Museu de Arte Contemporânea, Niterói. 

 
entrevista de Carmela a Clarissa Diniz, ler o texto de Juan Esteves disponível no site: 
http://www.infoartsp.com.br/noticias/carmela-gross/ 
85 O evento “Pallaksch Pallaksch: Trafegar entre poesia e artes visuais” aconteceu no dia 14 de Maio de 2019, no 
Centro Cultural da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A mesa foi composta por Leïla Danziger, Pollyanna 
Quilntela, Bianca Madruga e Cecília Cavalieri.  
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JORNAIS, RUÍNAS 

 
Chamo imagem o que habita o visível 
em termos de exigência. 
 
Marie-José Mondzain86 

 

No trabalho de Leïla Danziger, que começa a participar de exposições 

importantes entre 1987 e 1989,87 é notável a obsessão por certos materiais, como já 

dissemos, e o cuidado para não desvincular o gesto artístico das exigências que eles 

colocam ao seu corpo. A repetição de um gesto, no estúdio, como o gesto de apagar 

jornais, não é gratuito e deliberado; ao contrário, orienta uma certa busca pela 

essência (busca prevenida, aqui, contra antigas pretensões metafísicas) do objeto, 

nas suas revoltas contra a utilidade e o consumo. Essência ou verdade imanente88 

que não pode ser representada, e ainda, que se apresenta apenas quando o sentido 

(ou os sentidos) da representação se esfacelaram. O resíduo, as ruínas dos jornais, 

depois de um longo processo de rasura, excedem os usos e os fins aos quais são 

sumária e diariamente submetidos. O jornal, despojado de sua função utilitária, já não 

informa outra coisa além da forma-jornal. O tempo que diz não é outro senão o da sua 

materialidade. E mais do que isso, a repetição indica uma procura pelo seu gesto 

essencial – “Qual será o meu gesto essencial?” (cf. DANZIGER, 2012, p.38) é a 

pergunta feita em um dos poemas de seu primeiro livro, dedicado ao filho David, que 

traz a epígrafe de uma outra poeta, Orides Fontela: “Rebeca e seu gesto essencial: 

dar água.” 

Os jornais de Leïla Danziger não são simplesmente transformados em uma 

nova narrativa sobre o mundo. Antes, tornam-se um modo particular de enunciação 

(balbuciante) da impossibilidade de narrar. Aqui não são somente as palavras que 

falham, na tentativa de representar o presente: a própria matéria-jornal reage à 

 
86 Esta frase de Marie-José Mondzain serve de epígrafe à parte final do livro de poemas Ano novo, de Leïla 
Danziger (cf. 2016, p.76) 
87 Ano em que conclui a sua graduação em artes pelo Institut d’Arts Visuels D’Orleans e realiza, nessa mesma 
cidade francesa, a sua exposição individual: Pour Edmond Jabès. (Cf. DANZIGER, 2013, p.210) 
88 Essa ideia de essência ou verdade imanente operada aqui corresponde, também, àquela de Jean-Luc Nancy 
explicitada no livro Demanda: “A ‘escrita’ tornou-se recentemente o nome em que se contrai esta fórmula: ‘não’ 
existe metalinguagem. Isso significa que a escrita tornou-se o nome do que precede o sentido, ou daquilo que o 
sucede, ao invés de ser o nome de uma forma de consignar o sentido. Isso significa ao mesmo tempo que ela é 
também, necessariamente, o nome da verdade. Não a verdade enquanto correspondência correta com um 
objeto dado, mas a verdade como o que se manifesta em si. A escrita designa o romance da verdade, o romance 
verdadeiro, o verdadeiro poema.” (NANCY, 2014, p.59) 
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impostura de uma forma pré-fabricada das coisas – inconforma-se. Nessa 

perspectiva, o trabalho artístico consistiria menos em elaborar novos discursos sobre 

o presente, e mais, talvez, em dar ouvidos à textualidade da matéria, suas 

insurgências, buscando reconhecer na desativação de uma finalidade específica, 

novas formas da informação (cf. DANZIGER, 2013, p.43). 

Em seu bastante conhecido ensaio sobre o artista norte-americano Cy 

Twombly, Roland Barthes recorre a um exemplo curioso e aparentemente banal para 

explicar por que, para ele, o trabalho de Twombly nos diz que a essência da escrita 

“não é nem uma forma nem um uso, mas apenas um gesto, o gesto que a produz, 

deixando-a correr.” (BARTHES, 1982, p.144) O exemplo de Barthes, como é bastante 

comum em seus ensaios sobre arte e artistas, não vem do mundo artístico, mas do 

cotidiano. Buscando raciocinar por comparação, ele se pergunta sobre a essência não 

de um desenho, uma pintura, uma caligrafia, e sim de um objeto ordinário:  

 
Qual é a essência de uma calça (se há alguma)? Não é, seguramente, este 
objeto afetado e retilíneo que vemos pendurados nos cabides, nas grandes 
lojas de departamentos; é mais bem essa forma de tecido, que a mão de um 
adolescente amontoa no chão, ao despir-se, cansado, preguiçoso, 
indiferente. A essência de um objeto tem alguma relação com o que dele 
resta: não necessariamente com o que dele resta depois de muito usado, mas 
o que é jogado porque não se quer mais usar. (BARTHES, 1982, p.144) 
 
 

 Este mesmo exemplo de Barthes é lembrado por Leïla no ensaio intitulado 

(mais uma vez) “Pallaksch Pallaksch”, ao explicar sua relação com o objeto e o método 

utilizado para apagar jornais, que ela ora vai chamar de “escritura de resíduos e 

ruídos” (cf. DANZIGER, 2013, p.42), ora de “leitura corrosiva” (idem). Uma oscilação 

que traduz a complexidade do gesto artístico, entre a marca ou rastro deixado pelo 

corpo sobre uma superfície (scribere), e o esforço de ler ativamente (léghein = reunir; 

legere = colher, escolher ou recolher) o que chamamos há pouco de essência 

imanente da matéria. Portanto, não se trata de mera condenação ou crítica destrutiva 

da linguagem jornalística, muito menos de uma leitura passiva das palavras e imagens 

de um jornal: 

 
Desde o início, percebo que os restos acumulados contêm certo apelo à 
forma, mas esse apelo permaneceu latente, não respondido. Há tempos, 
observo as informações retiradas dos jornais transformarem-se num 
emaranhado denso de tiras e suspeito que, nesse acúmulo, algo da 
verdadeira forma da linguagem jornalística se revela. E se há algum sentido 
em perguntar-se por uma possível “essência” do jornal – do mesmo modo 
que Barthes pergunta: “Qual é a essência de uma calça (se há alguma)” – 
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certamente essa essência está não no jornal intocado, entregue ao leitor nas 
primeiras horas do dia, mas sim na pilha de jornais descartados, amassados, 
consumidos, destinados a outras formas de uso, em função da qualidade de 
seu papel barato e, sobretudo, do envelhecimento acelerado da informação. 
(...) Qual o destino dos jornais quando, tão prontamente, deixam de ser 
novidade? Que potência eles guardam? Como ouvir o murmúrio dos restos? 
(DANZIGER, 2013, p.42) 

 
 

As três perguntas feitas ao final do trecho citado atravessam toda a série Diários 

Públicos e ressoam também nos textos geralmente ensaísticos da artista, sobretudo 

naqueles incluídos em seu livro homônimo (Diários Públicos), que copila imagens 

dessa série e vários textos críticos que abordam diretamente essas questões. Três 

ensaios de Leïla sobre a relação com os jornais abrem o livro (“Mercúrio e jornais”, “O 

jornal e o esquecimento”, “Pallaksch Pallaksch”) e outros dois, que explicam melhor o 

diálogo com Paul Celan, encerram-no (“A língua paterna” e “Destroços”). No segundo 

ensaio, “O jornal e o esquecimento”, comenta sobre uma fotografia de Henri Cartier-

Bresson, que complementa e esclarece o trecho transcrito acima. 

 
Na verdade, acredito que nossa experiência cotidiana com os jornais está 
exemplarmente contida numa fotografia de Cartier-Bresson, realizada na 
Inglaterra, no dia da coroação do Rei Georges VI, em maio de 1937. A 
imagem é nitidamente dividida em duas regiões. Na metade superior, vemos 
a multidão que espera pela festa da coroação. Sobre a mureta de um 
monumento em Trafalgar Square, as pessoas olham ao longe. Embora 
sentadas, suas posturas e olhares buscam alguma forma de elevação. 
Percebemos uma extensa gama de expressões que demonstram admiração, 
mas também prontidão e acuidade. Na parte inferior da imagem, um homem 
dorme. Seu leito é uma camada espessa de jornais amassados que formam 
uma extensão clara, e embora, sejam certamente recentes, já parecem 
inúteis e superados; as informações foram avidamente assimiladas e 
descartadas. Indiferente a tudo, pura exterioridade, o homem que dorme se 
torna objeto, momentaneamente esquecido e descartado como os jornais. Ele 
perde a festa e a história que esperava ver. Só o fotógrafo lhe dá atenção e 
se interessa mais por ele do que pelo espetáculo da coroação, ao qual 
desinteressa-se e dá as costas. (DANZIGER, 2013, p.33-34) 
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Fotografia de Henri Cartier-Bresson, 1937 

 

No enquadramento de Cartier-Bresson, não são apenas os jornais da véspera 

que chamam a nossa atenção. Se há nessa (falta de) forma dos jornais alguma 

essência, por já não se verem limitados a desempenhar um papel determinado (mais 

ou menos como a calça que um adolescente jogou no chão do quarto), o mesmo 

parece acontecer com o homem, que, diversamente da multidão acesa e ansiosa para 

ver a coroação do rei, “perde a festa e a história”, integrado à massa residual de papel 

que se acumula numa região inferior, sob os pés de seus contemporâneos. O que ela 

dá a ver é que as coisas e as pessoas aparecem com mais força ao serem expostas 

ao próprio anacronismo, ou ainda, no esquecimento do presente imposto por uma 

imagem unânime. “Os jornais e o esquecimento” é o título do ensaio de Leïla. 

Certamente, em tal perspectiva, o que retrata o instante histórico não é a aparição 

sedutora do rei (à qual o fotógrafo dá as costas), nem mesmo os olhos da plateia que 

tateiam um ponto mais alto do que eles mesmos. Neste retrato (retratar vem de 

retrahere: retrair, fazer voltar atrás)89 o que permanece aberto é o contraste entre o 

 
89 A raiz etimológica aproxima o retrato de um “tratar de novo”. Giorgio Agamben, em seu texto “Do livro à tela. 
O antes e o depois do livro” explica-nos que “Em 427, três anos antes de sua morte, [Santo] Agostinho, que tem 
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tempo do espetáculo que se desenrola, prestes a se desfazer com a mesma 

velocidade com que se constituiu, e esta presença residual, desacelerada (porque 

intempestiva), mais baixa: resto para o qual nossos olhos inevitavelmente se dirigem.  

Esse resto está diretamente relacionado a um excesso – de informações, de 

ícones – e ao modo como, em uma sociedade tecnológica, a memória é cada vez 

mais transferida para os suportes; o que, paradoxalmente, implica numa civilização 

desmemoriada e sem imagem.90 “A fotografia aparece como fantasma de um tempo 

mudo de informações”, escreve Luiz Cláudio da Costa em “O efeito-arquivo no 

trabalho de Leïla Danziger” (cf. DA COSTA, 2013, p.159), chamando a atenção para 

o fato de que fotografia, como um saber disciplinar da temporalidade do visível, 

manifesta-se na modernidade por seu ausentar-se. Na fotografia moderna o tempo 

reflui para fora da imagem, “deixando apenas o traço de sua retirada, o instante.” 

(Idem). Cartier-Bresson falava de um “instante decisivo”91 que tinha a ver com um 

tempo de espera (um saber esperar) completamente oposto às técnicas de 

manipulação da imagem que visavam conferir-lhe um aspecto artístico. É o caso do 

movimento pictorialista, que buscava produzir artificialmente uma aparência de pintura 

ou desenho (para não falar da era da fotografia digital, dos aplicativos dos 

smartphones e filtros do Instagram). 

Se a imagem fotográfica é um fantasma de um tempo mudo de informações, 

retratar o presente não significa encontrar o seu ponto mais alto: neste caso, o 

momento da coroação do rei, para onde os olhares se elevam. O fotógrafo procura na 

aparição dessa figura inevitavelmente imperiosa – que ao mesmo tempo dirige, eleva 

e achata os olhares – não as cenas que constituem o presente enquanto visibilidade, 

mas aquilo que o excede, o que ficou de fora, esquecido, o resto, o que, sem a atenção 

do fotógrafo (de costas para o rei) desapareceria. E não é que o presente de fato 

apareça ali, mas ali, ao menos, o presente se retrata. O fotógrafo não mostra o 

presente através daquilo que a câmera cristaliza, mas pode ser que provoque no fluxo 

 
atrás de si uma obra imponente, escreve as Retractationes. O termo “retratação” – mesmo quando não é usado 
com o significado jurídico de retirar ou declarar não verdadeiro o testemunho dado em um processo – tem hoje 
apenas o sentido pejorativo de desmentir ou renegar o que se disse ou escreveu. Agostinho o usa, ao contrário, 
com o significado de “tratar de novo”. Ele volta com humildade aos livros que escreveu não apenas, ou não tanto, 
para emendá-los nos defeitos ou imprecisões quanto para neles esclarecer o sentido e os objetivos e, por isso, 
retoma-os e, de algum modo, continua sua escritura.” (AGAMBEN, 2015, p.123)  
90 Considerando aqui o conceito de imagem desenvolvido por Marie-José Mondzain, que será explicitado logo 
adiante. 
91 Seu livro mais importante, Images à la Sauvette (1952), foi inclusive publicado em inglês com o título The 
decisive moment. 
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normal do tempo uma ínfima interrupção, descontinuando a fluidez da história 

oficialmente narrada. Assim como no punctum de que fala Roland Barthes em A 

Câmara Clara, a força indiciária da fotografia de Cartier-Bresson não reside na 

mimetização da realidade, na verossimilhança. A sua função dêitica, o “seu dedo” 

aponta não para este ou aquele significado: a foto indica nada mais nem nada menos 

do que o “isso foi” da abertura. O punctum, mais do que um ponto, é um furo, a “picada, 

pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte – e também lance de dados. O 

punctum de uma foto é esse acaso que nela me punge (mas também me mortifica, 

me fere.)” (BARTHES, 1984, p.46). Quando Leïla Danziger fala sobre a fotografia de 

Cartier-Bresson, é a isso que se dirige: “Acredito que a interrogação da fotografia, o 

seu punctum, como diria Barthes (...), é o aparente frescor dos jornais já descartados.” 

(DANZIGER, 2013, p.34). E acrescenta: “Os jornais traduzem a falácia de um tempo 

linear, vazio e homogêneo; tão logo surgem, acumulam-se numa massa de 

esquecimento, transformam-se em dejetos da atualidade.” (idem). 

Pouco antes de falar do punctum, Barthes discorre um pouco sobre outra 

palavra latina, igualmente importante para determinar o seu interesse particular pela 

fotografia: o studium. E assim como o punctum não é apenas um ponto, o studium não 

é imediatamente um estudo, mas uma espécie de “afeto médio” ou gosto particular 

que faz com que nos aproximemos de alguém ou de algo.92 As duas palavras, que 

servem para explicar a relação particular de Barthes com as imagens fotográficas, 

podem ajudar a esclarecer também alguns tratamentos da imagem na poética visual 

e verbal de Leïla Danziger. Podemos considerar, por exemplo, que as imagens 

poupadas da “depicção” durante o processo são aquelas pelas quais cultiva uma 

atração particular; aquelas pelas quais, no percurso da sua leitura desacelerada, 

desenvolve um tipo especial de afeto. Um afeto suficiente ao menos para que fossem 

deixadas ali. Não mais afogadas, banalizadas no meio das outras informações que 

saturavam a página, e sim destacadas para serem vistas individualmente, 

solitariamente, como vestígios e marcas: uma outra escrita.  

 
92 “O que experimento em relação a essas fotos tem a ver com um afeto médio, quase como um amestramento. 
Eu não via, em francês, palavra que exprimisse simplesmente essa espécie de interesse humano; mas em latim, 
acho que essa palavra existe: é o studium, que não quer dizer, ao menos de imediato, “estudo”, mas a aplicação 
a uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie de investimento geral, ardoroso, é verdade, mas sem acuidade 
particular.” (BARTHES, 1984, p.45) 
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Mas essas imagens não foram poupadas apenas porque a artista cultiva por 

elas um afeto médio, e sim, talvez, porque reconhece nelas algo de mortificante, 

pungente. Certamente não basta olhar para esses jornais com o canto dos olhos, 

como o pedestre que passa apressado ao lado de uma banca, tateando as manchetes. 

Tais imagens não carregam notícias do presente, ou, se carregam, são notícias 

(notoriedade) da desaparição da notícia, da impossibilidade de conhecer o presente 

através das narrativas. Talvez apenas notícia do nosso desamparo (condição 

ontológica), que não concerne apenas às pessoas retratadas nas fotos, mas à própria 

natureza da imagem. O que nela somos capazes de reconhecer é o tempo retraído 

que se projeta ou escorre para fora da imagem. “O símbolo máximo do poder real não 

aparece na foto”, escreve Leïla sobre a foto de Cartier-Bresson, enquanto “os jornais 

amassados, sobre os quais o homem dorme, revelam a face mais autêntica da 

matéria-jornal.” (DANZIGER, 2013, p.34) 

Para Marie-José Mondzain, uma das vozes mais lúcidas e instigantes da 

atualidade, no âmbito da discussão sobre o estatuto e os regimes de visibilidade do 

século XXI, a partir de um meticuloso e profundo trabalho histórico e filológico (com 

ênfase no iconoclasmo bizantino), não é nem mesmo possível falar de imagem se o 

invisível – o “não visto” for apagado, obliterado. Em outras palavras: quando o visível 

é tudo que somos capazes de apreender do mundo, não há sequer imagem. Porque 

uma imagem não existe por si só; a imagem é o que constitui o sujeito, ou o que só 

pode ser constituído a partir do momento em que são deflagrados processos de 

subjetivação.93 A imagem só “alcança sua visibilidade na relação que se estabelece 

entre aqueles que a produzem e aqueles que a olham. Enquanto imagem ela nada 

revela.” (MONDZAIN, 2009). E ainda, se o que vemos mostra deliberadamente 

alguma coisa, comunica uma mensagem qualquer, deixa de manifestar a sua natureza 

de imagem, isto é, “a expectativa de um olhar” (idem). Tal expectativa (que constitui 

necessariamente a imagem) tem a ver não apenas com as pulsões destrutivas do 

espetáculo, responsáveis pela dessubjetivação dos sujeitos (ou com o “fim da 

experiência”), mas também com as produções visíveis através das quais o espectador 

é capaz de libertar-se dessa coação violenta (mortífera, tanto para si quanto para a 

comunidade). Por esse motivo, Mondzain propõe que, antes de falarmos do invisível, 

 
93 “Irei chamar ‘imagem’ o modo de aparição frágil de uma aparência constituinte para olhares subjetivos, em 
uma subjetivação do olhar. A ‘imagem’ é efetivamente, no meu léxico o que constitui o sujeito.” (Cf. MONDZAIN, 
2009). 
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deveríamos falar do “não visto”, que é precisamente o que aguarda um sentido 

proveniente do debate da comunidade (cf.ibid.).94 

Em um texto de Pedro Hussak sobre o trabalho de Leïla Danziger, o crítico 

recorre ao pensamento de Mondzain para demarcar uma discordância de perspectiva 

em relação a um texto de Márcio Selligmann-Silva sobre o mesmo assunto. O que ele 

questiona é a afirmação feita por Selligmann-Silva de que a operação de apagamento 

dos jornais, realizada por Leïla, vai contra a dimensão iconófila da circulação 

incessante de imagens pela mídia, sendo, portanto, iconoclasta. E justifica sua 

discordância dizendo que o procedimento de Leïla não é iconoclasta porque trata 

justamente de “restituir a imagem”. Ao que emenda: “pois, como bem afirma Marie 

José-Mondzain (sic), não vivemos atualmente, como é comum considerar-se, numa 

inflação de imagens. Muito pelo contrário, nosso mundo é pobre em imagens, mas 

rico em visualidade (...)”. (HUSSAK, 2018, n/p). Não parece haver nada de errado com 

a antítese, ancorada no texto de Mondzain, o problema é que ela parece 

desconectada da tese. Porque ao abordar uma dimensão iconoclasta das operações 

de apagamento, Selligman-Silva certamente não está afirmando que Leïla Danziger é 

uma mera destruidora de imagens (que é como a palavra iconoclastia é tomada no 

senso comum: destruição de imagens em geral). E também não diz em momento 

algum que a artista está a destruir imagens obsessivamente sem perceber (este teria 

sido o motivo final da derrota dos iconoclastas para os iconófilos)95 a dimensão 

invisível do visível, a que os Padres chamariam de encarnação. Aliás, Mondzain 

dedicou um livro96 e diversos textos para explicar que 

 
94 A base dessa reflexão sobre a imagem, para Mondzain, depende de uma diferenciação muito clara entre os 
conceitos frequentemente confundidos de “imagem”, “ícone” e “ídolo”. Escreve a filósofa: “O eikon é o modo 
de aparição dos signos que permite a estes se constituir para permitir a partilha do simbólico. O “ídolo” é o modo 
no qual a questão do desejo pode se afundar e se aniquilar totalmente, quando o desejo de ver dá a si mesmo o 
objeto de sua completa satisfação, digamos, de seu gozo. E, assim, quando os antigos criticam o ídolo, é preciso 
não se esquecer jamais de que há essa suspeita, legítima, em relação a objetos que se consomem e que 
consomem o sujeito. O ídolo é então aquilo que ameaça a subjetividade, uma vez que essa relação é de consumo 
passional, fusional e fantasmática. Nesse sentido, o desejo de destruição é inseparável do destino dos ídolos. 
Finalmente, quando coloco “imagens” no plural, designo o conjunto de produções do visível às quais ainda não  
dei qualificação, ainda não sabendo a que operações do olhar elas vão dar lugar.” (MONDZAIN, 2016, p.178) 
95 “A resposta triunfante dos iconófilos – e que penso ser extremamente interessante –, é que o único meio de 
salvar o regime da imagem é dizer que entre eikon e eidolon há incompatibilidade, uma distinção definitiva; há 
até mesmo uma contradição. Eikon designa uma relação, eidolon designa um objeto. E, portanto, os iconófilos 
puderam dizer aos iconoclastas: vocês é que, ao destruírem os ícones, são idólatras, uma vez que diante da 
fragilidade e aparência do ícone vocês veem apenas o objeto. Assim, vocês têm um olhar idólatra para aquilo 
que não deveria ser um objeto.” (MONDZAIN, 2016, p.179) 
96 Cf. MONDZAIN, José-Marie. Imagem, Ícone, economia: As fontes bizantinas do imaginário contemporâneo. 
Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 
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Os iconoclastas não são an-icônicos: eles são contra as imagens religiosas, 
as imagens no campo da Igreja, para desenvolver um imaginário profano, um 
imaginário do poder; há até mesmo uma arte iconoclasta. Assim, não se trata 
de uma eliminação das imagens, mas de uma eliminação do outro enquanto 
utiliza suas imagens para tomar o poder. (MONDZAIN, 2016, p.185) 

 

Muito embora tenha lido sistematicamente, ao que parece, os textos de 

Mondzain, dedicando-se a pensar a questão da iconoclastia no Brasil contemporâneo 

em seus artigos, Pedro Hussak incorre em equívoco semelhante em um texto 

posterior, ao afirmar que, ao contrário do teólogo iconófilo, “o iconoclasta considera 

que toda imagem é obra do Maligno que busca desviar o fiel do seu verdadeiro 

caminho. Por isso, justifica-se como um ‘bem’ a passagem ao ato para a destruição 

física das imagens.” 97 (HUSSAK, 2018, p.139). Ora, o trecho de Mondzain 

reproduzido mais acima deixa claro que o iconoclasta originalmente não considera 

“toda imagem” obra do Maligno. E sim que ele se revolta contra as imagens religiosas 

que significam uma usurpação do poder. Mas não é preciso continuar recorrendo a 

Mondzain para refutar a interpretação de Hussak a respeito da crítica de Selligmann-

Silva. É mais proveitoso olhar com cuidado ao texto do qual se extraiu o fragmento 

em questão, para saber o que de fato ele diz.  

 

DESCASCAR O MUNDO 

 
O tempo retorna à casca. 
Paul Celan 

 

Em “Uma arca para a memória: Leïla Danziger e a videoarte como prática de 

descascar o mundo”, incluído no livro da própria Leïla, Todos os nomes da melancolia, 

Márcio Selligmann-Silva, um dos críticos que mais escreveram sobre a obra artística 

de Leïla Danziger, parte de alguns vídeos em que a prática de descascar jornais é 

posta em evidência: Vanitas (2011), Pallaksch Pallaksch (2011), When man’s castle 

in a storage room (2011) e Diários Públicos (2009). A certa altura, referindo-se a este 

último vídeo, afirma que a artista propõe uma espécie de iconoclastia contra a 

“iconofilia doentia da nossa era” (SELLIGMANN-SILVA, 2012, p.94). Ao ler a sentença 

isolada, pode ser que restem dúvidas sobre o que exatamente ele se refere. Será que 

 
97 Itálicos meus. 
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a artista consideraria que as imagens jornalísticas são todas desprezíveis, “obra do 

Maligno”, e por isso devem ser condenadas a um gesto destrutivo de apagamento?  

 Em primeiro lugar, é preciso frisar que Selligmann-Silva em nenhum momento 

confunde os conceitos de imagem e ícone, por isso refere-se a uma iconoclastia 

contraposta à iconofilia, não a um culto de imagens. Demonstra compreender, em 

consonância com o pensamento de Mondzain, que a existência da imagem implica 

necessariamente uma tensão entre visível e invisível (“não visto”). E é justamente por 

isso que vai destacar o caráter paradoxal das operações corrosivas de Leïla Danziger, 

seus gestos a um só tempo delicados e agressivos, que, ao invés de consumarem a 

destruição (o esquecimento) da imagem – acabam gerando um efeito de memória. 

Para esclarecer melhor essa perspectiva, vale a pena transcrever aqui o trecho 

completo em que o crítico explica no que consiste esta “saudável e bem-vinda 

iconoclastia” de Leïla: 

 

A primeira imagem do vídeo Diários Públicos mostra o procedimento do 
apagamento. A repetição do gesto e seu ruído dão a impressão de que o 
desígnio da artista é apagar todos os jornais do mundo. Poderíamos pensar 
também: apagar a memória do mundo. Mas o interessante é que esse 
apagamento tem justamente um efeito de memória. Ao tentar 
apagar/esquecer a montanha de informações que nos sufocam e nos 
submetem ao seu ditame, Danziger nos torna mais leves. Ela estende nosso 
horizonte e alarga nosso espaço lúdico de ação. Se Baudelaire escrevia 
“Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitive passion)”, 
parece que Danziger tem por lema: “Apagar as imagens (minha grande, 
minha única, minha paixão primitiva)”. O gesto de arrancar as letras e 
sobretudo as imagens do jornal é a um só tempo delicado e brutal, agressivo. 
É como se não pudéssemos nos opor à força da informação e de tudo o que 
ela significa, senão com outra carga de força, destruidora. À iconofilia doentia 
da nossa era, Danziger opõe uma saudável e bem-vinda iconoclastia. Mas 
seu gesto diante dos jornais é o de arrancar, retirar e não apenas o de destruir 
ícones. Como Freud, ela cava, e sua “cura” do jornal não se dá via palavras, 
talking cure, mas via sua redução a novas imagens e inserção em uma nova 
narrativa hieroglífica, verbivocovisual. Sua “prece” é o descamar obsessivo 
da folha de jornal. Trata-se de um gesto ao mesmo tempo delicado e ritual, 
repetitivo e violento: a artista fere a página. Retira sua pele. Essa ferida é um 
meio de materializar a violência que as palavras do jornal encobrem, na 
mesma medida em que a espetaculariza. Diários Públicos enfrenta a 
onipresença dos jornais diários e o esmagamento do privado pelo público. 
Pelo corpo e seus gestos, a performance de “estripar o jornal” repõe o 
humano, o individual, onde antes parecia existir lugar para mera informação. 
“Rasgue seu jornal e (re)nasça para a vida” é o que a artista parece nos dizer, 
sendo que, novamente, “rasgar jornal”, “depilá-lo” significa transformar o meio 
da informação em arte, implica ressignificar a racionalidade instrumental dos 
fins em meio puro, “finalidade sem fim” da arte. (SELLIGMAN-SILVA, 2012, 
p.94-95)98 

 

 
98 Sublinhado nosso. 
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Depois de ler atentamente o texto, não restam dúvidas de que para Márcio 

Selligmann-Silva a iconoclastia do trabalho de Leïla Danziger integra um dicionário de 

gestos muito particular; que não pode ser identificada com a destruição de ícones 

religiosos do século VIII, assim como não deve ser confundida com uma violência 

unilateral contra a produção espetacular do jornalismo hoje. O crítico faz questão de 

sublinhar a diferença entre “arrancar” ou “retirar” meticulosamente esses ícones e o 

que seria a sua mera destruição. “A artista fere a página”, mas esta ferida materializa 

a violência que a narrativa jornalística encobre, esconde: a banalização da imagem, a 

iconofilia doentia da nossa época vem à tona. Ao fim já não há narrativa, e sim ruídos. 

Por isso também a articulação sugerida entre o apagamento dos jornais e o 

processo de “cura” da psicanálise freudiana, segundo a qual o inconsciente humano 

não se constitui por um encadeamento significante, e sim por restos de linguagem que 

foram deixando e sobrepondo suas marcas mais ou menos ininteligíveis. Ao serem 

transformados em uma espécie de “narrativa hieroglífica”, o sentido dos jornais 

também já não se encontra somente no significado das palavras ou ícones que podem 

ser identificados claramente – mas na sua rasura. Esta analogia da “escrita corrosiva” 

com as formas de inscrição do inconsciente remete a alguns textos de Freud, 

sobretudo ao ensaio “Notiz über den ‘wünderblock’’ ou “Notas sobre o bloco mágico”, 

onde o psicanalista compara o funcionamento do inconsciente a um brinquedo de 

criança, o “bloco mágico”. Esse bloquinho que Freud descobriu no início dos anos 

1920, então construído com uma camada de celuloide sobre uma folha de papel 

encerado, permitia que se desenhasse e apagasse os desenhos infinitas vezes. Mas 

o que chamou a sua atenção foi o fato de que os desenhos ou marcas feitos com 

estilete na verdade não eram completamente apagados quando alguém resolvia traçar 

uma nova figura. Ao inclinar o brinquedo contra a luz, podia-se ver ainda uma espécie 

de palimpsesto formado com o acúmulo dos traços anteriores, formas mais ou menos 

legíveis, difíceis de reconhecer.99 Freud considerou este exemplo adequado para 

 
99 Cf. FREUD, Sigmund (1923/1925). Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund 
Freud. Vol XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1990. “Levantando-se toda a folha de cobertura — tanto o celulóide quanto 
o papel encerado — da prancha de cera, a escrita se desvanece e, como já observei, não mais reaparece. A 
superfície do Bloco Mágico está limpa de escrita e mais uma vez capaz de receber impressões. No entanto, é fácil 
descobrir que o traço permanente do que foi escrito está retido sobre a própria prancha de cera e, sob luz 
apropriada, é legível. Assim, o Bloco fornece não apenas uma superfície receptiva, utilizável repetidas vezes como 
uma lousa, mas também traços permanentes do que foi escrito como um bloco comum de papel: ele soluciona 
o problema de combinar as duas funções dividindo-as entre duas partes ou sistemas componentes separados 
mas inter-relacionados.”  
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esboçar a ideia de escrita psíquica (retomada mais tarde por Jacques Derrida, ao 

formular os princípios da gramatologia). 

Para os fins da nossa pesquisa, basta dizer que a obsessão ou paixão pela 

rasura (também chamada de “apagar” “depilar”, “cavar”, “descamar”, “rasgar”, 

“descascar”, “arrancar”, “estripar”) aponta, como a própria artista faz questão de 

afirmar, a uma forma corrosiva de escrita. Uma escrita não-fonética, concentrada em 

um esforço muscular reconhecível pelo traço, não pela letra: a mão que produz feridas, 

fendas, rastros – provavelmente mais próxima da mão que produziu os grafismos 

paleolíticos, feitos com estiletes de ossos ou pedras, do que aquela dedicada à carícia 

gráfica dos calígrafos orientais (caligrafia = escrita bela) feita com pincéis de pelos. 

Escrita agressiva e, como já foi dito, extremamente meticulosa e delicada, pois o 

suporte não é a superfície dura das grutas, mas folhas de papel ordinário.  

A comparação do papel com a pele é quase um truísmo, mas serve aqui para 

ajudar a elucidar alguns modos pelos quais a artista busca repor a dimensão humana 

onde antes havia apenas um dispositivo de informação massificada. Ao “estripar” os 

jornais, percebe-se que (mesmo tão finos, quase translúcidos) eles são feitos de 

camadas. Gilles Deleuze escreveu belamente sobre a profundidade da pele: porosa, 

assoreada, inventário de suturas e marcas, lugar onde pensamento e imagem 

desdobrados se confundem.100 Por sua vez, a histologia, disciplina biomédica que 

estuda a composição e função dos tecidos vivos, ensinou que o ectoderma, um dos 

três folhetos embrionários, origina tanto a camada celular externa do corpo quanto o 

nosso tubo neural. De modo que, sem pele, não é imaginável nem mesmo a ficção do 

sujeito, não há pensamento ou subjetividade possível.  

A complexidade e profundidade da pele está em constante tensão no trabalho 

de Leïla Danziger. Ela procede a uma espécie de estratégia arqueológica, para usar 

o vocabulário de Georges Didi-Huberman (cf. 2017, p.130), “não apenas como uma 

técnica para explorar o passado, mas também, e principalmente, uma anamnese para 

compreender o presente”. E se a repetida corrosão dos ícones provoca justamente 

uma possibilidade de abertura à imagem, as feridas apresentam-se enfim como 

porosidade. Por isso ela “nos torna mais leves”, como afirma Selligmann-Silva. Segue 

por esse caminho a reflexão da artista sobre o próprio trabalho: 

 

 
100 Cf. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia, vol. 3. Trad. Aurélio Guerra 
Neto et al. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996. 
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O vetor do trabalho é a página impressa rarefeita, apagada, sabotada em sua 
função de documento, mas onde o texto jornalístico ainda pulsa na 
informação residual da imagem selecionada ou pelo avesso do papel. A 
integridade da página é mantida, e o que permanece é uma pele fina e 
transparente, uma matéria frágil, fugaz, sensível à ação da luz, 
desafiadoramente mundana. Como a pele da Esfolada à espera da cor-
curativo, também o jornal – superfície sensível do mundo – está à espera da 
operação poética, que, se não o regenerar, ao menos lhe confira algum 
sentido. (DANZIGER, 2013, p.26-27) 

 

 Apagar os jornais é um gesto que aponta a possibilidade da imagem em um 

tempo invadido pelo visual, ao considerar que a sua força, como afirma Marie-José 

Mondzain, provém do desejo de ver, enquanto a força do visível está relacionada à 

sua capacidade de ocultar, de construir a distância entre o que é dado a ver e o objeto 

do desejo. “O invisível tende a desaparecer. Nunca antes houve desaparição mais 

visível.” (Mondzain, 2015, p. 87). Ou ainda: “a pretensão do visível em valer por um 

todo evidencia a falta de ausência que obstrui toda a abertura e todo o jogo na malha 

apertada do que nos é dado a ver.” (idem) Descascar o mundo não é apenas uma 

metáfora: é arrancar literalmente as cascas das coisas. Não para revelar uma verdade 

esotérica, que está atrás, ou para acusar a ingenuidade do Outro (como se 

desmontasse um brinquedo para expor o mecanismo decepcionante), mas para abrir 

as coisas à sua materialidade singular. Para isso é preciso arrancar o verniz que 

encobre – mediante a força de ocultamento do visível – a violência do espetáculo. 

Em um breve ensaio que faz parte do livro Todos os nomes da melancolia (o 

mesmo em que encontramos o texto de Márcio Selligmann-Silva), chamado “São 

Cristóvão”, Leïla observa os modos pelos quais o seu ateliê se desfaz com o tempo, 

lenta e decididamente: “Os revestimentos internos que lhe garantiam suavidade 

cedem agora à aspereza, elevam-se em bossas ou se abrem em fendas e crateras.” 

(DANZIGER, 2012a, p.160). Fica-se sabendo ali que o seu ateliê não é um cubo 

branco e neutro, mas a velha casa dos avós no bairro de São Cristóvão, Zona Norte 

do Rio de Janeiro, construída em 1925. A deterioração do espaço não é exatamente 

confortável ao corpo e, como ateliê, o desequilíbrio da casa chega a ser incômodo.101 

Por outro lado, são justamente as imperfeições, como as manchas de bolor nas 

 
101 “Suspeito que na reforma, meu avô, que era cego, não percebeu a inexistência de ângulos retos nas novas 
paredes erguidas. Pergunto-me às vezes de que modo esse acento levemente oblíquo da casa teria agido sobre 
o que faço. No início, me incomodava olhar os trabalhos – que pareciam sempre tortos – fixados nas paredes. 
Aos poucos me habituei a certo desequilíbrio e hoje sei de cor os ângulos da casa, onde com frequência sinto-
me num barco, atracado, é certo, mas ainda assim sujeito a oscilações”. (DANZIGER, 2012, p.160). 
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paredes e a erosão do piso, causada pelo trabalho ruidoso dos cupins, que lhe 

permitem explorar este espaço como alguma coisa além de uma superfície neutra. A 

casa não esconde as suas zonas poeirentas, as suas escoriações, suas cascas.  

A descrição das paredes da casa-ateliê faz lembrar dos papéis da série 

Cáucaso, expostos em 1993 e no ano seguinte, extremamente desgastados e 

corroídos por processos químicos e mecânicos de gravação, em cujas rachaduras e 

manchas apresenta-se sutilmente um “real” não simbolizável.102 A vida dos trabalhos 

parece estar sempre em contato com a vida da própria artista. E sua atenção não está 

concentrada apenas naquilo que manipula, mas também nas formas de corrosão ou 

transformação causadas à revelia da sua vontade e interferência. O que se verifica no 

poema “Destroços”, em que o sol invade o apartamento pelas persianas deixadas 

abertas, esquentando “os versos de Celan / acumulados sobre a mesa”: 

 

DESTROÇOS 
  
dessa vez 
creio que o início de tudo 
foi a persiana que esqueci aberta 
deixando que o sol esquentasse 
em minha ausência 
furiosamente 
dias e dias 
os versos de Celan 
acumulados sobre a mesa 
  
as palavras 
   de madeira e borracha 
os carimbos 
começaram a derreter e a gaguejar 
   - lallen und lallen - 
balbuciar e repetir 
: destroços celestes 
: cinza-e-cinza  Ho-sana  anéis-almas 
de uma forma não prevista no início do projeto 
que queria apenas escavar e manobrar 
os versos 
como se faz com a própria 
terra-areia-ar-eu-você-Ossip-Marina 
e tantos outros nomes 
todos os nomes 
impronunciáveis 
derretidos 
fundidos 
  
aos jornais 
que cresceram como erva daninha 
em minha ausência 

 
102 Cf. SELLIGMANN-SILVA, 2015, p.120. 



 

107 
 

furiosamente 
dias e dias 
a linguagem informativa 
acumulada em pilhas 
que era preciso desfazer 
esvaziar 
apagar 
erodir a matéria-jornal 
turvá-la de poesia 
  
mas percebi 
- surpresa - 
   o desastre 
   o desvio 
tudo fora feito 
sem mim 
 
(DANZIGER, 2012b, p.16)  

 

Como afirma Rosana Kohl Bines, em seu texto “No estúdio verbal de Leïla 

Danziger”, este poema performa os procedimentos alquímicos de derretimento, 

decomposição e fundição dos materiais postos forçosamente em contato com a ação 

solar (cf. BINES, 2015). O que se verifica pela falta de pontuação, a eliminar “os 

anteparos entre as palavras, que escorregam em vertiginoso fluxo (...) precipitando 

um empilhamento de destroços verbais que forçam passagens, atravessamentos” 

(idem), assim como “a mancha gráfica [que] intensifica a sensação de vertigem e de 

movimento descendente.” (ibid.). Além disso, a fundição da matéria relaciona-se a 

uma tradução no encontro das línguas: 

 
A língua de Celan cai e penetra nas borrachas, nos carimbos, nas folhas de 
jornais, mas, sobretudo e de modo mais contundente, penetra na língua da 
artista, infiltrando ali ritmos que alteram as feições do idioma materno, 
arrastado por uma entoação estrangeira, manifesta não apenas pela 
evidência mais literal de palavras alemãs ou de nomes próprios "salvos" do 
derretimento dos versos de Celan, mas também pela criação de uma "sintaxe 
em desequilíbrio". São emissões curtas que fracionam a ação da queda em 
pequenas parcelas, expelidas aos engasgos, um verso por vez. Uma 
gagueira herdada do poeta em língua alemã ajuda assim a desabar os 
fragmentos, convulsionando o português numa frequência vocal que atesta a 
porosidade do idioma poético de Danziger às modulações rítmicas da escrita 
de Celan. Mas à diferença deste, sobressai no trabalho poético de Danziger 
uma insistência metalinguística que afasta a língua da região inarticulada a 
que tendem os versos de Celan. Por mais que o poema encene a ausência 
da artista, há uma presença ostensiva a testemunhar os estragos operados 
no ambiente de trabalho (...) É de fato o ato de ler estudiosamente os 
escombros aquilo que o poema põe em evidência. Mas não na perspectiva 
do controle daquele que olha e aprisiona o objeto visado em determinada 
moldura, mas na perspectiva oposta de uma ferida visual que dispara da 
coisa observada e vem flechar o observador como um punctum, na 
terminologia de Barthes. (BINES, 2015) 
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A porosidade da língua confunde-se com a superfície das coisas e do que 

acontece no interior dos apartamentos, das casas, principalmente em tudo aquilo que 

os espaços guardam de estranho e fantasmático, ilegível, cifrado, coisas que 

independem dos nossos arranjos, a poeira, o mofo, ou as marcas de vidas que por ali 

passaram e desapareceram. Por isso “a casa” constitui um dos tropos mais 

importantes da sua escrita e da sua pesquisa. E seu outro livro de poemas, Ano Novo, 

de 2016, a morte do pai é o que dá peso aos seres e objetos: “Desloco o armário como 

quem remove uma montanha” (DANZIGER, 2016, p.27). Não por acaso, a epígrafe 

desse mesmo livro é o trecho de um poema do poeta português Manuel António Pina, 

que começa com o verso “Uma casa é as ruínas de uma casa” (idem, p.11). Sobre a 

casa-ateliê de São Cristóvão ela escreve: “Como em todos os lugares onde vivi 

intensamente, estou lá agora e para sempre (...) Repito os mesmo gestos e 

operações. Ouço os sons do trabalho que são sempre salmos.” (idem, 2012a, p.161) 

Depois sobre a série Cáucaso: “O que move o trabalho é o princípio do desgaste, do 

acúmulo, da profusão. Profusão, no entanto, austera, que visa (...) transformar o 

excesso em balbúcia – salmodia de gestos ínfimos” (idem, p.164).  

 

  

                              Leïla Danziger. Vista do ateliê de São Cristóvão103                       

 

Há inclusive uma correspondência entre o balbucio dos processos envolvidos 

na pesquisa da artista com os materiais (que antes de descascar, perfurava) e o 

 
103 Cf. DANZIGER, 2012a, pp.162-63. 
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trabalho dedicado e repetitivo dos cupins que invadiram a casa. A artista chega a 

invejar os insetos: os “papéis esquecidos junto ao chão e às paredes úmidas são 

rápida e eficientemente triturados, o que me provoca um misto de terror e inveja” (ibid., 

p.160). Essa inveja dos insetos me faz lembrar os “Building cuts” de Gordon Matta-

Clark, que, se não era outra espécie de cupim, era um tipo particular de broca 

perfurando casas e edifícios abandonados de Nova Iorque. Ou a artista baiana 

Amanda Rocha, também um tipo de broca ou traça – que não escava prédios, mas 

livros onde planta sementes que germinam (e morrem) como uma florescência 

orgânica do texto. Nas duas exposições que organizei sob o título Escritas 

Insignificantes, em 2018 (no espaço do projeto A MESA, no Rio de Janeiro, e depois 

no Centro de Artes UFF, em Niterói) foram reunidos alguns trabalhos de Amanda 

Rocha e Leïla Danziger, ao lado de outras e outros oito artistas.104  

No caso de Leïla, a correspondência entre os ruídos dos papéis sendo 

descascados e os “sulcos e estradas clandestinas [dos cupins] que se revelam 

subitamente no estalar dos tacos ocos”, mostra que os seus processos de escuta e 

escrita implicam(-se) no enfrentamento da morte e – mais do que da morte – um 

morrer, contínuo e inexorável (dos avós, do pai, da casa, das palavras gravadas nos 

papeis), e por isso são “salmos” ou uma “salmodia de gestos ínfimos”. Penso que 

pode existir uma dimensão pedagógica nessa atitude, que vai ao encontro da 

pedagogia que Georges Didi-Huberman revela em Karl Krauss: A arte “de ensinar a 

ver abismos ali onde estão lugares comuns” (KRAUSS apud DIDI-HUBERMAN, 

2017a, p.177). Quer dizer, “ensinar a ver todas as coisas sob o ângulo do conflito, da 

transformação, do desvio, da alteração.” (idem, p.177).  

 

CASCAS EM CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO 

 

Em seu livro intitulado justamente Écorces (Cascas), Didi-Huberman, que é 

neto de judeus alemães assassinados na Shoah, escreve sobre uma visita feita aos 

Campos de Auschwitz-Birkenau, sozinho, com uma máquina fotográfica no pescoço. 

Em síntese, reivindica no livro um olhar arqueológico capaz de pôr em evidência o 

horror institucionalizado no museu como História. Um olhar que arranque a laca 

 
104 Ao final desta pesquisa, estão reunidos os textos que que escrevi naquele momento para cada um dos artistas 
que participaram da mostra.  
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cenográfica do importante memorial. Por isso começa o capítulo que leva o nome do 

livro falando não dos “ícones clássicos” do horror nazista (que se repetem nos filmes 

e séries televisivas sobre o Holocausto), mas de apenas três pedacinhos de árvores 

que ele descascou com as unhas em Birkenau, e que, dispostos sobre uma folha 

branca de papel, formaram uma espécie de texto indecifrável: “Olhei as três lascas 

como as três letras de uma escrita prévia a qualquer alfabeto.” (DIDI-HUBERMAN, 

2017b, p.99). De modo bastante característico, o autor parte de algo insignificante 

para pensar a complexidade e a potência das imagens. Ao mesmo tempo, desloca 

seu olhar para o interior da própria língua, reconhecendo que as árvores descascadas 

são também as que nomeiam o Campo nazista: Birkenwald significa “campo de 

bétulas (cf. idem., p.101). Cascas da língua dos avós assassinados. Mas o que as 

cascas dizem das bétulas? O que as bétulas dizem do bosque? O que o bosque de 

bétulas diz de Birkenau?  

 

 

Georges Didi-Huberman, Cascas 

 

Pensando especialmente sobre esta imagem das cascas, entre todas as outras 

imagens que ele fotografa em Birkenau (presentes no livro e sobre as quais comenta), 

escreve o filósofo: “Essa imagem, naturalmente, como as outras, é quase 

insignificante. Uma coisa superficial: película, sais argênteos que se sedimentam, 

pixels que se materializam. Sempre tudo na superfície e por superfícies entremeadas.” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017b, p.131). Então identifica que o problema gira em torno do 

que estas cascas poderiam dizer a respeito do fundo, ou melhor: o que no fundo elas 

dizem. Caso contrário seria preciso admitir que não há qualquer diferença entre elas 

e os pequenos tesouros individuais guardados pelos milhares de turistas que visitam 
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diariamente o museu, significativos apenas na cabeça de quem os preza. Cada qual 

com seu álbum. Mas – e este “mas” ancora a reflexão do filósofo e encerra o capítulo 

– “mas nem todas as imagens permanecem inócuas e não partilhadas”105 (idem). Este 

é o ponto: há imagens que são atos coletivos e não meros troféus destinados ao 

usufruto doméstico.  

Quanto a isso, a reflexão de Georges Didi-Huberman e Marie-José Mondzain 

parecem caminhar lado a lado. Esta vai enfocar o “nada do visível”, ligado a um 

“sentimento de trabalhar na fragilidade e na inconsistência”, através do qual a arte 

desenvolve um poder de transformação: “não uma transformação do mundo, mas um 

transformação da relação entre os sujeitos que constroem e partilham um mundo” (cf. 

MONDZAIN, 2011, p.107). Quanto a Didi-Huberman, mais afeito a figuras de 

linguagem, vai falar da indestrutibilidade das imagens justamente em virtude da sua 

natureza espectral e ardente, frágil e nômade, que, como vemos, também só adquire 

sentido ao tornar-se política da imaginação, partilha, ato coletivo (cf. DIDI-

HUBERMAN, 2017a). 

Então sim, as fotografias das cascas de árvores de Birkenau são imagens 

“quase insignificantes”. Mas é preciso pensar o que estas imagens podem mobilizar 

no tocante a uma política da imaginação, sem deixar de admitir sua pequenez, sua 

insignificância. Afinal, como afirma Didi-Huberman, ao contrário de uma filosofia da 

ideia pura, podemos pensar que a superfície não é apenas uma maquiagem ou uma 

mentira que encobre a verdade das substâncias. O que o filósofo denuncia, ao 

defender a sobrevivência da imagem em nosso tempo, é justamente essa impostura 

metafísica da aparência versus essência, ou de uma substância decretada para além 

das superfícies:  

 
Podemos pensar que a superfície é o que cai das coisas: o que advém 
diretamente delas, o que se separa delas, delas procedendo, portanto. E que 
delas se separa para vir rastejando até nós, até a nossa vista, como retalhos 
de uma casca de árvore. Por menos que aceitemos nos abaixar para recolher 
alguns pedaços.  
 
A casca não é menos verdadeira que o tronco. É inclusive pela casca que a 
árvore, se me atrevo a dizer, se exprime. Em todo caso, apresenta-se a nós. 
Aparece de aparição, e não apenas de aparência. A casca é irregular, 
descontínua, acidentada. (...) Ela é a impureza que advém das coisas em si. 

 
105 Como vimos, para Mari-José Mondzain uma imagem só pode ser assim chamada quando a partilha pela 
comunidade for possível. Por isso resolve, a partir da sua pesquisa sobre o estatuto da imagem no iconoclasmo, 
diferenciá-la de “ícone” e “ídolo”. Georges Didi-Huberman não faz essa distinção, optando por falar em “imagens 
sobreviventes”, “insurgências da imagem”, “imagens apenas de tudo”. 
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Enuncia a impureza – a contingência, a variedade, a exuberância, a 
relatividade – de toda coisa. Mantem-se em algum lugar na interface de uma 
aparência fugaz e de uma inscrição sobrevivente. Ou então designa, 
precisamente, a aparência inscrita, a fugacidade sobrevivente de nossas 
próprias decisões de vida, de nossas experiências sofridas ou promovidas. 
(DIDI-HUBERMAN, 2017b, p.132) 
 
 

 Poderia ser bonita e talvez já exista alguma arqueologia das cascas na arte e 

na poesia contemporâneas. A escavação das superfícies como lugar de partilha 

(palavra que aponta tanto para a comunhão como para a divisão)106 do não-visto. Com 

ela, quem sabe chegássemos à conclusão de que essa, longe de ser a exceção, pode 

ser a principal tarefa da (ou do) artista: descascar, erodir os significados (mais ainda 

do que produzi-los), torcer a aparência caricata das palavras de ordem, perverter o 

estereótipo das narrativas oficiais (buscando não incorrer, involuntariamente, em 

novos estereótipos). Mas ao colocar as coisas nos termos de uma “filosofia da 

imagem” é preciso tomar cuidado para não desconsiderar os modos sob os quais cada 

coisa se apresenta, nas suas particularidades. Ao tratar da imagem descolando-nos 

das coisas, corremos sempre o risco de ceder a generalizações confortáveis, repetir 

fórmulas teóricas vazias, ou, o que seria igualmente nefasto, tornar-se refém de um 

fascínio pela unidade e pela totalidade do pensamento, ofuscando nossa capacidade 

de focalizar e reconhecer as dissidências, as pequenas partículas que se desprendem 

dos monumentos da cultura. 

 Ao fim do livro Quando as imagens tomam posição, onde se dedica, entre 

outras coisas, a elucidar aspectos do conceito benjaminiano de “imagem dialética”, 

Didi-Huberman defende que a imaginação não é jamais destrutiva, ainda que 

deformadora. Segundo ele, a imaginação não destrói porque trata justamente de 

desmontar, reformar, remontar a imagem. Quer dizer, na economia da imaginação a 

montagem ocupa uma posição crucial, mas para que ela possa ocorrer é necessário 

liberar a imagem, renunciando a que ela seja apenas “uma” ou “toda”. Como ele diz, 

é preciso reconhecer sobretudo “o poder da imagem como aquilo que a destina a não 

ser nunca ‘uma imagem’, ‘a imagem toda’” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.241). A 

 
106 Jacques Rancière começa seu ensaio A partilha do sensível sublinhando o duplo sentido da palavra partilha: 
“Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de 
um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa portanto, 
ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas.” (RANCIÈRE, 2009). Em sua conferência sobre Paul 
Celan, feita em 4 de Outubro de 1984 em Seattle, Derrida já chamava a atenção para “os dois sentidos da palavra 
partilha: de um lado a partilha e o anel da aliança, mas também, por outro lado o sentido da exclusão, para 
rechaçar o outro, recusar-lhe a passagem ou a vida.” (cf. DERRIDA, 2003, p.93). 
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imagem é sempre múltipla. Marie-José Mondzain embora não privilegie 

exclusivamente processos de montagem, vai dizer que “A questão da criação torna-

se, assim, inseparável do seu destino; fazer alguma coisa é fazer o luto do tudo para 

recorrer à superabundância do possível.” (MONDZAIN, 2011, p.107)  

 Em Cascas, esse pensamento sobre a multiplicidade e os modos de montagem 

atravessa o diagnóstico da imagem dos Campos de Concentração, em que o “lugar 

da barbárie” supostamente se tornou “lugar da cultura”. Acontece que ao tornarem-se 

lugares da cultura (com “curadores” responsáveis, como qualquer outro museu de 

Estado) os Campos naturalizam formas de exposição que ficcionalizam o evento 

histórico; envernizam as superfícies para que os ambientes adquiram um didatismo 

caricatural. Alteram e obliteram o que é considerado “menor”, em nome de uma 

exposição clara e definitiva da História. Violentíssima, por exemplo, a cerca de arame 

farpado cinza-claro instalada em primeiro plano, na frente dos antigos arames 

nazistas, cumprindo uma função cenográfica, “facilitando” a compreensão dos turistas. 

São esses os “detalhes” para os quais o filósofo chama a nossa atenção. A placa com 

uma caveira negra impressa sobre fundo branco foi deixada para descascar no tempo, 

mas os pregos que a fixavam deram lugar a modernos parafusos cruciformes e 

inoxidáveis. Junto com o ferro batido do famoso pórtico de entrada, Arbeit macht frei 

(O trabalho liberta), as catracas metálicas idênticas às do metrô, para a contagem dos 

visitantes. Por todos os lados, entre as antigas sinalizações – Vorsicht (Atenção), 

Hochspannung (alta tensão), Lebensgefahr (risco de vida) – e das lápides memoriais, 

estão as sinalizações de “passagens proibidas” para orientação dos turistas: “não 

fume”, “não use o celular”, “não coma”, “não beba” (estas últimas simbolizadas por um 

hambúrguer e um grande copo de coca-cola com uma tarja transversal vermelha). Um 

galpão de Auschwitz foi transformado em estande comercial, “onde são vendidos 

guias, vídeos, livros com depoimentos, obras sobre o sistema concentracionário 

nazista” (DIDI-HUBERMAN, 2017b, p.104). 

 O problema é que a “cultura” não é garantidora de verdade alguma e não há 

nenhuma placa para alertar que o que se vê é falso, por ali tanto como cá; que as 

paredes de Auschwitz podem estar mentindo, que o “paredão de execuções” 

(Erschiessungswand) construído com materiais adequados para evitar o ricocheteio 

das munições, deu lugar a um aglomerado de fibras isolantes, como uma parede de 

teatro. Por isso o autor repete, no início dos parágrafos, a “sensação dolorosa” de 
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encontrar em Auschwitz uma ficção de Auschwitz. Durante sua visita, os galpões 13 

a 21 tinham sido transformados em “pavilhões nacionais”, como na Bienal de Veneza. 

Dentro do próprio campo, inúmeras réplicas de obras produzidas sobre ele. Então, ao 

fim de sua caminhada pelo Campo, afirma Didi-Huberman (2017b, p.108): 

 
Os livros de Annette Wieviorka são mais que nunca necessários nas 
bibliotecas, o filme de Claude Lanzmann, mais que nunca necessário nas 
salas de cinema. Todos os centros culturais – bibliotecas, salas de cinema, 
museus –, desnecessário dizer, podem contribuir no mundo inteiro para 
construir uma memória de Auschwitz. Mas o que dizer quando Auschwitz 
deve ser esquecido em seu próprio lugar, para constituir-se como um lugar 
fictício destinado a lembrar Auschwitz? 
 

 
SHIBBOLETH: OLHAR PARA BAIXO 

 

 Antes de voltar a enfocar o trabalho de Leïla Danziger, vale a pena sublinhar 

que a principal diferença encontrada por Didi-Huberman entre os Campos de 

Auschwitz e Birkenau, está relacionada não somente à forma de exposição das 

camadas históricas, as cascas, mas também aos modos como cada lugar convoca e 

interroga o corpo, o olhar. Se naquele tudo parece novo e dolorosamente cenográfico, 

tendendo para o museu, este continua sendo um simples sítio arqueológico, onde as 

paredes quase desaparecem e o chão não mente, “fissurado, ferido, varado, rachado. 

Escoriado, dilacerado, aberto. Desagregado, estilhaçado pela história, um chão que 

berra.” (DIDI-HUBERMAN, 2017b, p.109). Ao caminhar por um lugar como esse, o 

visitante seria levado a interrogar-se sobre o próprio ato de olhar (para onde, para 

quê, em qual direção...). De tal forma que o filósofo começa a pensar na sua própria 

configuração anatômica – a baixa estatura, a miopia que resiste às grossas lentes – 

para tentar entender uma inclinação natural (acentuada nessas circunstâncias) a olhar 

para baixo. O que seria explicável ainda pelo resquício “de um antiquíssimo – mais 

valeria dizer infantil – medo de cair” e de uma certa propensão à vergonha (cf. idem). 

Em suma, descreve um conjunto de gestos imperceptíveis que o levam a concentrar, 

mais do que dissipar, seu campo visual. Isso faz com que ele veja antes, em Birkenau, 

as coisas que estão embaixo, as coisas chãs, as que estão bem embaixo do nariz, 

“Como se me curvar para ver me ajudasse a pensar melhor o que vejo.” (ibid.). 

 Há algum tempo conheci a escultura da artista colombiana Doris Salcedo, 

apresentada em 2007 no Turbine Hall do Tate Modern, em Londres, sob o título de 

Shibboleth. Materialmente falando, é uma enorme rachadura de 167 metros de 



 

115 
 

comprimento por 50 centímetros de largura, que começa na entrada e só vai terminar 

ponta contrária da galeria. Todo o vão foi recoberto com grades metálicas que, bem 

de perto, podiam ser vistas, bastando que o espectador inclinasse um pouco o tronco 

e a cabeça para baixo. Toda a escultura subterrânea foi feita na Colômbia, e as grades 

metálicas são exatamente iguais àquelas utilizadas para delimitar a fronteira terrestre 

entre a Europa e o chamado Terceiro Mundo, no extremo norte da África, mais 

especificamente na divisa entre Ceuta (Marrocos) e Melilla (Espanha). As peças da 

escultura foram construídas pela equipe de Salcedo na sua oficina, em Bogotá, e 

depois viajaram de barco até Londres.  

A palavra shibboleth é o título de um poema de Celan, como vimos no capítulo 

dedicado a ele. Além disso, é o nome de uma conferência proferida por Jacques 

Derrida em homenagem a Celan. Vimos ainda que em hebraico a palavra significava 

nada mais do que “espiga” ou “espiga de trigo” e que ela se torna importante porque 

aparece no Antigo Testamento, numa passagem que descreve a forma como os 

membros de uma tribo semita (gileaditas) mataram os indivíduos de uma tribo rival 

(efraimitas), que, ao tentarem atravessar um bloqueio para o Rio Jordão, eram 

incapazes de pronunciar corretamente a palavra shibboleth.  

E já que voltamos ao assunto, não custa fazer mais um parêntese para lembrar 

que esta prática é relativamente comum na história dos conflitos humanos. Durante o 

massacre das Vésperas Sicilianas, no séc. XIII, os franceses foram reconhecidos pela 

forma como pronunciavam cìciri (grão de bico, em siciliano). Assim como, durante as 

revoluções de 1893 e de 1923, no sul do Brasil, durante o cruel e sangrento conflito 

entre Chimangos e Maragatos, os uruguaios eram identificados ao serem obrigados a 

pronunciar a letra J ou a palavra pauzinhos, que eles pronunciavam, respectivamente, 

como "xôta" ou "paucinhos". Aliás, o nome “Maragatos” faz referência aos 

“mercenários castelhanos” envolvidos no conflito.107 No livro Viver entre línguas, a 

escritora argentina Sylvia Molloy lembra-nos que em 1937 o ditador dominicano Rafael 

Leónidas Trujillo, para limpar o país de indesejáveis, determinou que fossem 

eliminados os haitianos que cruzavam quase diariamente a fronteira. A palavra nesse 

caso era perejil (salsinha) ou tijera colorada (tesoura colorida), que os haitianos tinham 

dificuldade de pronunciar sem confundir o erre gutural do francês e o jota castelhano. 

 
107 Havia uruguaios nas fileiras do grupo do chefe revolucionário Gumercindo Saraiva, descendentes de 
imigrantes espanhóis oriundos da Maragataria, área da província de Leon, entre Astorga, El Teleno, Cambarros 
e Santiago Millas.  
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“O perejil era o seu shibboleth, como para os membros da tribo de Efraim: delatava 

uma estrangeirice intolerável, um não pertencimento.” (MOLLOY, 2018, p.26).  

O Shibboleth de Doris Salcedo, como vimos, faz referência direta e indireta a 

Celan e a Derrida, para quem essa enorme rachadura – indicando a impossibilidade 

de cruzar as fronteiras (da língua, do território, da identidade) – se impôs o tempo 

todo. A propósito, embora tenhamos falado bastante a respeito da vida de Celan, não 

se pode esquecer que Derrida também falava e escrevia a partir de uma falta 

(enquanto “franco-magrebino”): uma língua que é e não é sua. A língua francesa 

nunca pôde ser a sua língua e o comovente ensaio O monolinguismo do outro expõe 

exatamente essa ferida.108 Mas além de fazer referência a eles, Doris Salcedo fala do 

Terceiro Mundo, da América do Sul e da Colômbia: dos nossos “xiboletes” (a palavra 

se assentou em português com este xis um pouco ridículo).  

 Não vamos tentar dissecar todos os aspectos da escultura. Queria somente 

destacar algumas palavras da própria artista a respeito da obra (a fala está gravada 

em um vídeo no YouTube),109 algo que exigia a mínima contextualização. Doris 

Salcedo, apesar da inegável carga poética e da complexidade dos trabalhos, costuma 

ser muito direta ao comentar suas motivações. No texto “A work in mourning” [Um 

trabalho de luto], por exemplo, ela escreve: The only concern of my work is what 

happens to human beings assaulted by violence. [A única preocupação do meu 

trabalho é o que acontece a seres humanos atacados pela violência] (SALCEDO, 

2015, p.214) Assim como ao falar de Shibboleth, não hesita em dizer que a obra 

remete ao perigo de cruzar as fronteiras, e sobre a rejeição no momento de cruzá-las. 

Lembra também que a sua pesquisa como um todo está relacionada a indivíduos 

expostos a experiências extremas de ódio racial, sujeitas a condições sub-humanas 

ao migrarem para o “primeiro mundo”. Mas também vai chamar a atenção para algo 

que diz respeito a esta escultura em particular, pois Shibboleth é a tentativa de 

 
108 “O silêncio desse traço de união [entre França e Argélia] não pacifica nem acalma nada, nenhum tormento, 
nenhuma tortura. Nunca fará calar a sua memória. Poderá mesmo agravar o terror, as lesões e as feridas. Um 
traço de união nunca bastará para encobrir os protestos, os gritos de cólera ou de sofrimento, o barulho das 
lágrimas, dos aviões e das bombas.” (DERRIDA, 2001, p.24) E ainda: “Ora jamais esta língua, a única que assim 
estou votado a falar, enquanto falar me for possível, e em vida e na morte, jamais esta língua, estás a ver, virá a 
ser minha. Nunca na verdade o foi. Percebes assim a origem dos meus sofrimentos, uma vez que esta língua os 
atravessa de parte a parte, é o lugar das minhas paixões, dos meus desejos, das minhas preces, a vocação das 
minhas esperanças.” (idem, p.13-14) 
109 Vídeo disponível online no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=NIJDn2MAn9I 
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introduzir no Turbine Hall uma perspectiva visual diferente, em que as pessoas sejam 

inevitavelmente levadas a olhar para baixo.  

 É relevante saber que o prédio que abriga hoje a Tate Modern foi projetado em 

1947 (logo após o fim da guerra) por Sir Gilles Gilbert Scott, autor das famosas cabines 

vermelhas para os telefones públicos de Londres, funcionando durante quinze anos 

como Estação de Energia (Bankside Power Station). Desativada desde 1963 como 

parte da política de melhoria da qualidade do ar da cidade, foram gastas cerca de 134 

milhões de libras (220 milhões de dólares), provenientes da loteria do país, na reforma 

e conversão de uso do antigo galpão, que ressurgiu às margens do rio Tâmisa pelas 

mãos dos arquitetos suíços Jacques Herzog e Pierre de Meuron, selecionados entre 

os 148 participantes do concurso internacional promovido pela Tate em 1995. O 

Turbine Hall é onde funcionava antigamente a sala das turbinas, cuja estrutura original 

foi preservada pelos arquitetos. 

 A artista, ao chegar no espaço em que deveria expor seu trabalho, depois de 

aceitar o convite para ocupar o Turbine Hall, percebe que as pessoas que o visitavam 

mantinham os olhos o tempo todo voltados para cima (como as pessoas à espera da 

coroação do rei, na foto de Cartier-Bresson), fascinadas pela beleza, grandiosidade e 

luminosidade do edifício. Salcedo, ao contrário, não apenas se diz pouco 

impressionada com a arquitetura modernista, como decide olhar na direção contrária, 

percebendo haver no chão, logo na entrada da galeria, uma pequena rachadura. 

Decide então fotografá-la e, uma vez de volta a Bogotá, estuda tudo o que fosse 

possível sobre a natureza e comportamento das rachaduras terrestres. Em seguida, 

esculpe uma rachadura que começa precisamente naquela com a qual havia se 

deparado no museu. Como se ela se expandisse. Assim, ao invés de admirarem 

apenas a grandiosidade do edifício como símbolo da modernidade e do triunfo cultural 

europeus (que se diferenciaria na nova galeria da Tate pelas curadorias ecléticas e 

multiculturais), os visitantes teriam que olhar na direção oposta à entrada de luz, para 

este “chão que berra”. 

Ao fim do vídeo, Salcedo cita uma passagem de Theodor Adorno que se refere 

à importância de tentar ver o mundo da perspectiva das vítimas, como os judeus 

mortos e enterrados de cabeça para baixo, durante a Idade Média. “What is the 

perspective of the person that is agonizing in this position?” [Qual é a perspectiva da 

pessoa que agoniza nessa posição?] E acrescenta: “So I just wanted to get that 
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perspective” [Então eu gostaria apenas de assumir essa perspectiva]. Nesse ponto 

vemos que já não se trata simplesmente de olhar para baixo, “contemplar” a rachadura 

como símbolo de tudo aquilo que nos separa, mas, finalmente, ser capaz de olhar as 

coisas de ponta-cabeça. Assim também o personagem Lenz, de Büchner, para quem 

às vezes era desagradável não poder andar de cabeça para baixo, como diz Celan 

em O meridiano. Ao que acrescenta o poeta, ironicamente: “quem anda de cabeça 

para baixo, minhas Senhoras e meus Senhores, quem anda de cabeça para baixo tem 

o céu por abismo debaixo de si. (CELAN, 1997, p.52).  

É precisamente a partir dessa perspectiva desejada por Lenz (o céu tornado 

abismo) que Celan identifica a possibilidade de uma poesia depois de Auschwitz. Uma 

inversão infernal seria o único modo de evitar que ela se tornasse “bela” ou “artística”. 

Ou seja: o terrível emudecimento de Lenz, “que o deixa a ele – e a nós – sem 

respiração, sem palavras” (cf.idem), é, paradoxalmente, o que permite a mudança de 

respiração que constitui a poesia: “Poesia: é qualquer coisa que pode significar uma 

mudança de respiração” (ibid.). Tomar o céu por abismo, emudecer de terror: Só 

nesse instante se apresenta a contra-palavra: a palavra que presta homenagem à 

presença do humano perante a “majestade do absurdo”, cuja negatividade (o olhar 

invertido) busca resistir às tentativas de apaziguamento ou recalcamento cultural da 

barbárie.   

 Theodor Adorno, após reconhecer que continua sendo possível escrever 

poesia depois de Auschwitz110, disse que a palavra de Celan é uma contra-palavra 

que toma o “negativo” como “conteúdo de verdade”, a qual estaria “impregnada da 

vergonha da arte perante o sofrimento, que se subtrai tanto à experiência quanto à 

sublimação” (cf. ADORNO, 1982, p. 354). Esta vergonha da arte perante o sofrimento, 

como vimos, também é descrita por Georges Didi-Huberman ao caminhar pelos 

Campos de Auschwitz-Birkenau, e por isso os seus olhos são como que atraídos para 

baixo: “Um abatimento particular perante a história sem dúvida fez minha cabeça 

abaixar um pouco mais do que o normal” (DIDI-HUBERMAN, 2017b, p.110). É por 

isso também que, depois de falar da história que partiu com a fumaça dos crematórios, 

sublinha a necessidade de olhar para as coisas de um ponto de vista arqueológico: 

para “comparar o que vemos no presente, o que sobreviveu, com o que sabemos ter 

 
110 Em “Meditações sobre a metafísica”, Adorno afirma que “O sofrimento perene tem tanto direito à expressão 
quanto o martirizado tem de berrar; por isso, é bem provável que tenha sido falso afirmar que depois de 
Auschwitz não é mais possível escrever nenhum poema.” (ADORNO, 2009. p. 300). 
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desaparecido” (idem, p.117). Uma certa vergonha da arte perante o sofrimento é 

também o que orienta o olhar de Doris Salcedo no sentido contrário dos demais 

visitantes do Turbine Hall. Não é o monumento modernista que ela mira, fascinada, 

mas a pequena rachadura no chão, que ao se abrir (à força das grades que separam 

a Europa da África) inverte a perspectiva de quem entra neste templo supostamente 

ecumênico, eclético e democrático da arte contemporânea.  

 

 

Doris Salcedo. Shibboleth, 2007, Tate Modern 

 

  

 INVENTÁRIO DE AUSÊNCIAS 

 
Mas a única corporeidade possível para estes que foram um dia plenos de 
vida e densidade é a forma da ausência.  

Leïla Danziger 

 

 Shibboleth é a palavra impronunciável pela qual torna-se bárbaro, balbuciante, 

estrangeiro. Marca do nosso não pertencimento. “Cìciri”, “J”, “pauzinhos”, “perejil”, 

“tijera colorada”. Não diz respeito apenas às rachaduras desse “chão que berra”. É 

uma ferida aberta na própria língua como um limite de terra, estremadura, ou um 
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implacável controle de fronteira: abismo do qual não se pode sair e a partir do qual se 

fala. Algo como “O círculo do olho entre as barras” do poema “Sprachgitter” [Grades 

da linguagem] de Celan, que termina com “duas / bocas cheias de silêncio” (cf. 

CELAN, 2014, p.65). Na conferência Shibboleth, Jacques Derrida escreve em torno 

de uma “trópica da circuncisão” na poesia de Paul Celan. E não importa muito que o 

poeta tenha evitado usar essa palavra em seus poemas; trata-se, na verdade, de uma 

circuncisão da própria palavra: “esta ferida cifrada, por decifrar, que é precisamente 

da qual fala Celan (...)” (cf. DERRIDA, 2003, p.81). Sua poesia é toda repleta de cortes 

e cesuras, alianças codificadas, olhos cegos, anéis pungentes. Escrita como percurso 

do pro-ferimento, nas palavras de Jean-Luc Nancy (cf.2014, p.46). 

Como se sabe, para os judeus o Shibboleth não é exatamente uma palavra – é 

uma marca, um corte. Ou ainda: a ferida é a sua palavra (impronunciável, 

circuncidada).  Por isso Derrida se permite dizer que “todos os poetas são judeus”, na 

medida em que foram circuncidados pela língua ou levados a circuncidar uma língua. 

“Todo homem [poeta], então, está circunciso. Traduzimos, segundo o mesmo tropo: 

também, portanto, toda mulher (...) (DERRIDA, p.82).111 Segundo o texto de Derrida, 

a poesia seria isso que oscila entre uma ferida cifrada e leituras feridas, palavras 

cortadas, superfície por onde é possível seguir o fio que passa por ‘pontos de sutura’, 

rasgos ou cicatrizes, membranas remendadas, etc. (cf. DERRIDA, 2003, p.83). 

Como poeta e como judia (palavras que se reenviam nesta “trópica da 

circuncisão” derridiana), Leïla Danziger investe em formas muito próprias de 

escavação e escarificação dos textos. Embora tenhamos insistido sobre alguns 

aspectos materiais do seu trabalho, enfocando sobretudo o apagamento dos jornais, 

estamos longe de dar conta da complexidade da linguagem artística que desenvolve, 

dos procedimentos que utiliza ou mesmo dos temas que a comovem, os quais, se 

parecem sempre próximos da experiência traumática da Shoah, não se resumem a 

eles. Também é preciso dizer que, apesar de toda a negatividade envolvida nos 

 
111 Eis o trecho completo: “Dizer que ‘todos os poetas são judeus’ representa uma proposição que marca e anula 
as marcas de uma circuncisão. É trópica. Todos os que lidam com ou habitam a língua como poeta são judeus, 
mas em um sentido trópico. E quem diz isso, consequentemente, falando como poeta e segundo um tropo, já 
não se apresenta literalmente como um judio. O que pergunta é: o que é, neste caso, a literalidade? O tropo 
(interseção outra vez, com O meridiano...) se reduz então a situar o judeu não só como um poeta, mas em todo 
homem circuncidado pela língua ou levado a circuncidar uma língua.  Todo homem, então, está circunciso. 
Traduzimos, segundo o mesmo tropo: também, portanto, toda mulher (...)” (cf. DERRIDA, 2003, p.82) 



 

121 
 

processos de “leitura extrativa”, a sua poética não carrega o mesmo peso de dizer que 

Celan, ou de outras e outros poetas que vivenciaram as atrocidades da guerra. 

Antes de prosseguir, cabe uma explicação sumária sobre a (ainda) breve, 

embora nada irrelevante trajetória de Leïla Danziger na poesia.112 Diversamente da 

sua pesquisa visual (consolidada em importantes exposições individuais e coletivas, 

nacionais e internacionais desde os anos 1990) o primeiro livro de poemas de Leïla 

Danziger, Três ensaios de fala, é publicado somente em 2012.  O livro seguinte, Ano 

novo, é de 2016. Em 2018 lança uma plaquete com poemas e fotogramas chamada 

C’est loin Bagdad, pela coleção megamini, da 7Letras, editora responsável também 

pela publicação dos livros anteriores. Mais recentemente, no primeiro semestre de 

2019 Leïla aceitou o convite para vir conversar com a turma de uma oficina que 

ministrei na UERJ (a oficina se chamava Poesia e Apagamento), e revelou que outro 

livro de poemas está a caminho. 

Abordemos aqui o primeiro poema de seu livro de estreia, chamado “Uma 

mulher transparente”, que permite reconhecer uma característica importante da sua 

linguagem. Algo que não se manifesta exclusivamente na poesia, mas também nos 

ensaios e ao longo de todo o seu trabalho com jornais, que é a busca por reconhecer 

possíveis zonas de recessão, sombras, invisibilidades. Ou ainda: coisas e pessoas 

socialmente apartadas do campo de visão comum, indivíduos desaparecidos, não 

integrados, personagens sem identidade, sem nome, figuras errantes que não tem 

onde cair mortas, anônimos ou infames – como quis Foucault em “A vida dos homens 

infames”113. Os personagens de Foucault, entretanto, são invariavelmente seres de 

 
112 Aceito aqui a distinção que tradicionalmente se faz entre artes visuais e poesia, ainda que todo o trabalho 
artístico de Leïla seja atravessado pela palavra e por um intenso e produtivo diálogo com diversos poetas. Espero 
que ao final fique clara a razão por que acredito que é preciso, às vezes, borrar essas fronteiras, de modo que a 
crítica não se especialize excessivamente, tornando-se engessada para lidar com as passagens. 
113 Cf. FOUCAULT, M. “A vida dos homens infames” in: Ditos e escritos, v. 4. Trad. Vera Lucia Avelar Ribeiro. Rio 
de Janeiro: Forense universitária, 2006. A respeito dessa discussão acerca da infâmia, conferir também a recente 
dissertação de mestrado de Eduardo Reis de Mello, Fantasmas de Foucault: Visibilidade e Infâmia no Arquivo 
Policial: “Os vencidos da história não são o lado oculto da história dos vencedores. São fantasmas que habitam 
dimensões diversas e que nos assombram através da materialidade das ruínas que, contra todas as 
probabilidades, resistiram ao tempo. Foucault nos fala das “impressões físicas, como se pudesse haver outras”. 
E não pode haver outras, pois a impressão da infâmia é uma relação entre corpos. De que têm medo as crianças 
que temem dormir no quarto em que alguém morreu? As ruas vazias fotografadas por Atget, nos recorda 
Benjamin, fazem lembrar um local de crime. E o que tem um local de crime senão ruínas de corpos que lá 
estiveram (as ruínas são fantasmagóricas, como nenhum outro signo, por estarem condenadas a permanecer no 
local em que um dia foram)? Nas fotografias de Atget não há pessoas para assombrar, mas seus rastros. A fresta 
de uma porta deixada aberta, excrementos de cavalo sobre os paralelepípedos (tampouco se pode ver cavalos). 
A presença humana é assombrosa e o fato de que não apareça nenhuma pessoa em suas fotos remete não 
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arquivo, desenterrados da burocracia policial ou judiciária onde apodreciam com não 

mais do que um retrato tosco, bastante tempo depois de já terem virado pó: nos 

arquivos da polícia, internatos, manicômios ou lettre de cachet114 dos séculos XVII e 

XVIII. De qualquer modo fazem parte de um inventário interminável de seres infames. 

Não aqueles cuja infâmia possa ter levado a algum tipo de fama, ele diz, mas os 

proscritos da história por sua "infâmia estrita, aquela que, não sendo misturada nem 

de escândalo ambíguo nem de uma surda admiração, não compõe com nenhuma 

espécie de glória" (FOUCAULT, 2006, p. 210).  

Antes de prosseguir, vamos ao poema de Leïla Danziger (2012c, p.9): 

 

UMA MULHER TRANSPARENTE 
 
Envolta em plástico-bolha, ela não olha ninguém. 
Ao seu lado, a bagagem é um enorme saco transparente 
que contém outros sacos 
repletos de si mesmos. 
 
Há ordem e limpeza em seus invólucros 
confiança serena em tantas membranas. 
Eu passo com cuidado 
e cumprimento em silêncio 
o ser invisível 
 que ela acredita ser 
 
  – e nem sombra nem luz –  
ela é feita pela subtração da matéria. 
 
No sábado pela manhã 
costuma ocupar o mesmo lugar – 
   debaixo do viaduto 
   onde há muitos anos nadavam os peixes. 
 

 

Aparentemente, o poema é apenas uma pequena crônica, uma narrativa muito 

simples, sem arroubos de eloquência ou pretensões líricas; não afeta pela polissemia 

ou densidade de cada palavra, funcionando quase como um retrato fotográfico ou um 

pequeno quadro. Não parece haver nada cifrado aí e, apesar de descrever uma 

mulher despossuída, que ocupa aos sábados um lugar “debaixo do viaduto”, o poema 

 
apenas à ausência de seus contemporâneos, mas a nossa própria ausência, nossa própria infâmia.” (MELLO, 
2018, p.129) 
114 As lettre de cachet exprimiam a vontade do rei de prender algum súdito sem que fosse necessário passar pela 
justiça regular. Normalmente isso acontecia por uma demanda popular, e o rei, querendo atender a pedidos de 
pessoas que escreviam cartas suplicando a ele que tomasse providências a respeito de pessoas que poderiam vir 
a infringir algumas normas morais ou de bons costumes, dava ordens expressas para que essas pessoas fossem 
encarceradas. 
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não força a nossa leitura a um clímax emotivo; não apela diretamente à nossa 

sensibilidade política, não vibra, não faz chorar. Tampouco é irônica, cáustica, 

superior. Ao contrário, o movimento é lúcido, permitindo que a personagem imerja no 

poema sem um véu expressivo ou sentimentalista, ao descrever (de forma muito 

econômica, precisa, bem aparada) aquilo que a constitui materialmente como um ser 

singular, na sua estrita infâmia.  

Mais cascas. A mulher se veste com camadas de plástico bolha, material usado 

para proteger objetos frágeis; adota como casca a transparência que denota o seu 

lugar no mundo, e sua falta de função social (este sintagma apropriado pela 

demagogia política) é redobrada na bagagem que carrega: “um enorme saco 

transparente / que contém outros sacos / repletos de si mesmos.” Mulher e bagagem 

confundem-se, como se tudo, inclusive ela, não passasse de um acúmulo de sacos 

transparentes (sacos que são apenas material descartado, lixo comum). Entretanto, o 

poema faz um investimento na dignidade da mulher e dos objetos, em que pese a sua 

condição de resto ou abandono:115 “Há ordem e limpeza em seus invólucros / 

confiança serena em tantas membranas.” No poema os sacos não são lixo; os 

invólucros são quase orgânicos, membranas.  

A passante toma a precaução de, ao ver a cena, de não interferir (Inter-ferer = 

“lutar um com o outro, entre si”) para não romper a membrana. Porque essa 

membrana que parece conferir à mulher a sua transparência, está integrada a ela, 

torna-se uma (a sua) pele. Sua superfície transparente cria uma indistinção entre um 

dentro e um fora, de tal modo que a transparência social da qual ela é vítima acaba 

se invertendo (ou sendo pervertida), ao ser tomada como escudo protetor, espécie de 

“superpoder” de invisibilidade no qual ela crê – e que não deve ser perturbado. “Eu 

passo com cuidado / e cumprimento em silêncio / o ser invisível / que ela acredita ser.” 

Sua invisibilidade não é associada apenas à indumentária de plástico, ou à bagagem 

que é um saco repleto de outros sacos transparentes. Mas principalmente porque “ela 

 
115 Segundo Giorgio Agamben (cf. 2004, p. 117), o termo em italiano “in bando”, “a bandono” significam “a mercê 
de...” ou “a seu talante, livremente” e “bandido” significa tanto “excluído, banido” quanto “aberto a todos, livre”. 
Esses conceitos se aplicam para aqueles que não pertencem a lugar algum, estando “livres”, como também para 
aqueles que foram abandonados, banidos ou excluídos de determinada comunidade. Agamben afirma também 
que “o bando é propriamente a força, simultaneamente atrativa e repulsiva, que liga os dois pólos da exceção 
soberana: a vida nua e o poder, o homo sacer e o soberano. [...] É esta estrutura de bando que devemos aprender 
a reconhecer nas relações políticas e nos espaços públicos em que ainda vivemos. Mais íntimo que toda 
interioridade e mais externo que toda a estraneidade é, na cidade, o banimento da vida sacra”. 
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não olha ninguém”, como nos diz o primeiro verso do poema. O fato é que se “ela não 

olha ninguém”, ela também não se olha sendo olhada. Não olhar ninguém significa, 

de alguma forma, desaparecer.  

O poema, ou melhor, a personagem do poema – a passante não se preocupa 

em retirar a outra da transparência reivindicada. Ao contrário, reconhece-a investida 

de seu “superpoder”. A linha é tênue, claro. Mas qual a possível diferença entre esta 

passante e os outros tantos pedestres que vêm pelo mesmo caminho, para os quais 

“a mulher do plástico bolha” é de fato um ser invisível, um mendigo qualquer, uma 

maluca a mais? Ora, a diferença definitiva é que ela vê para além da transparência – 

vê a invisibilidade da mulher. E assim se apresenta a sua imagem: aquilo que de fato 

não pode ver ou conhecer pela retina, e que constitui a dimensão humana da Outra, 

a sua singularidade. Quais as suas paixões, os seus sonhos – quem ela realmente 

vem a ser. Trata-se de um trabalho de escavação do visível, para que a imagem se 

apresente. Esta mulher que é pura superfície, sobreposição de membranas 

transparentes (e não é indiferente que se trate de uma mulher, não de um homem) é 

identificada através daquele ponto que fere, mortifica e torna profundo o abismo do 

visível. A diferença não poderia ser maior entre não vê-la (porque ela é só mais uma 

entre outras coisas visíveis) e vê-la (precisamente porque ela se torna invisível, não-

vista).116   

Essa escavação realizada no poema não se difere da escavação dos jornais, 

onde também se busca uma imagem pungente em meio à infinita banalidade do 

visível. O processo de escavação se torna mais perceptível quando o poema diz “– e 

nem sombra nem luz – / ela é feita pela subtração da matéria.” Ou seja, o processo 

de leitura extrativa não é somente uma técnica artística. Cavar é uma forma de ver / 

ler o mundo. E, da mesma forma que é preciso cavar o visível em busca da imagem 

(o que nos interroga), é necessário cavar a tagarelice das palavras em busca de 

silêncio (evidentemente, um silêncio não imposto pelo agente funerário, nem pelo 

chefe da polícia). Silêncio ruidoso, balbucio ou grunhido que faça tremer o texto, 

 
116 Acho que essa questão está colocada de modo exemplar em O que vemos, o que nos olha, de Georges Didi-
Huberman: “Abra os olhos para experimentar o que não vemos, o que não mais veremos - ou melhor, para 
experimentar que o que não vemos com toda a evidência (a evidência visível) não obstante nos olha como urna 
obra (uma obra visual) de perda. Sem dúvida, a experiência familiar do que vemos parece na maioria das vezes 
dar ensejo a um ter: ao ver alguma coisa, temos em geral a impressão de ganhar alguma coisa. Mas a modalidade 
do visível torna-se inelutável - ou seja, votada a uma questão de ser - quando ver é sentir que algo 
inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder. Tudo está aí.” (DIDI-HUBERMAN, 2005, p.34) 



 

125 
 

desorientá-lo das suas funções – desastrá-lo, fazendo com que seja possível “ler o 

abismo” onde se assentavam palavras comuns. 

Mas o poema não acaba aí. A desaparição dessa mulher específica (cuja 

membrana parece protegê-la de ser vista na invisibilidade) deflagra a consciência 

maior de tudo que a História tem decidido apagar, destruir, recalcar, com seus 

processos próprios e tecnologicamente avançados de transferência de matéria. Ao 

final do poema está escrito que “No sábado pela manhã / costuma ocupar o mesmo 

lugar – / debaixo do viaduto / onde há muitos anos nadavam os peixes”, versos que 

nos permitem saber algo mais do que a repetição do encontro entre elas aos sábados 

(ao dizer “elas”, percebo que nada no poema permite confirmar a hipótese de que são 

duas mulheres, mas aceito a intuição inicial). O poema nos informa que este viaduto, 

o qual serve também de abrigo para a mulher, fica em uma área de aterro (algo muito 

comum para quem mora no Rio de Janeiro), em uma faixa do mar que foi coberta de 

terra. Fenômeno que fez desaparecer não somente o que havia embaixo (“os peixes”) 

como o que havia em cima: pessoas, animais, coisas. Na reforma urbanística de 1922, 

realizada pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Carlos Sampaio, foi derrubado o Morro 

do Castelo, que serviu como um dos pontos de fundação da cidade no século XVI, 

abrigando fortalezas coloniais e edifícios jesuítas. Mas quando o poder estatal achou 

que o morro estava proletarizado demais, fez vir tudo abaixo e aterrou o que hoje é 

parte da Urca, da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Jardim Botânico e algumas áreas 

baixas em torno da Baía da Guanabara. Áreas hoje “nobres”, no jargão do mercado 

imobiliário. No livro Ano novo, onde Leïla desdobra a inventariação dos objetos 

herdados do pai, escreve que “Em seus jornais / o desaparecimento de uma colina / 

o progresso / o desmonte / do Morro de Santo Antônio / restos do beco da Carioca / 

ruas apagadas / o futuro / somos nós / e já não somos.” (DANZIGER, 2016, p.28) 

Um dos primeiros, senão o primeiro poema de Paul Celan que conheci, 

apresentado por Celia Pedrosa em um de seus cursos de pós-graduação, baseia-se 

na repetição incessante de um verbo: cavar. Não foi feita uma pesquisa sobre este 

poema em especial, que pertence à mesma recolha de “Tübingen Janeiro”, Die 

Niemandsrose [A Rosa de Ninguém, 1963], e nem é preciso que nos aprofundemos, 

mas lembro dele aqui justamente porque coloca em evidência a dimensão 

arqueológica da poesia, concentrada no ato de cavar a linguagem. Cavar, portanto, 

não como uma promessa de conhecimento do passado, e sim, como já dissemos, 



 

126 
 

como anamnese ou rememoração do presente. Escavação do aqui-agora destinada 

não somente a expor, como a decompor e remontar as camadas que constituem a 

geologia do nosso tempo, ou, para usar um termo caro aos estudos da paisagem na 

poesia contemporânea – uma espécie de geopoética.117 

O poema de Celan é profundamente perturbador principalmente porque o signo 

(cavar) não é identificado como sendo próprio desta ou daquela pessoa ou classe, 

mas como se fosse o gesto humano por excelência. Somos desestabilizados pela 

repetição incessante do verbo e ficamos, até o fim, sem saber ao certo se o poema se 

refere a coveiros comuns, coveiros nazistas ou aos judeus obrigados a abrir covas 

para enterrar sua própria gente. Nem mesmo se são buracos sendo feitos ou se 

reabertos. Sabemos apenas que “Havia terra neles, e/ cavavam.// Cavavam e 

cavavam, assim passava/ o seu dia, a sua noite.” (CELAN, 2019, p.33). Só nos é dado 

saber que estes seres cavam, incessantemente, sem qualquer motivo particular para 

que continuem a cavar; apenas é isso o que fazem. No fim do poema, porém, algo 

acontece e percebemos que o gesto tem um propósito, que é o encontro com o Outro. 

Cavar não significa apenas enterrar ou desenterrar os mortos. Ou melhor: mesmo 

cavar para enterrar ou desenterrar os mortos é cavar por eles e por nós mesmos – é 

ir ao encontro de alguém e de algo. Esta pode ser a tarefa da poesia, sua tarefa 

impossível: o Outro. “Eu cavo, tu cavas, e o verme cava também,/ e aquilo que ali 

canta diz: eles cavam.// Oh um, oh nenhum, oh ninguém, oh tu:/ para onde íamos que 

não fomos para lado nenhum?/ Oh, tu cava e eu cavo, cavo-me para chegar a ti,/ e no 

dedo acorda-nos o anel”. 118 

Como vimos há pouco, com Derrida, a repetição da imagem do anel pode ser 

uma cifra e remete ao que ele chama de “trópica da circuncisão” na poesia de Celan. 

Neste caso, pode ser que diga respeito aos anéis de fumaça dos fornos crematórios 

(uma imagem dilacerante e recorrente em seus poemas); talvez aos anéis de metal 

encontrados em seções pré-fabricadas de Auschwitz (anéis que deveriam servir para 

amarrar cavalos, já que as construções foram projetadas para servir de estábulo). O 

 
117 Cf. COLLOT, Michel. Poética e filosofia da paisagem. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2014.  
118 Eis o poema completo em português: “Havia terra neles, e/ cavavam.// Cavavam e cavavam, assim passava/ 
o seu dia, a sua noite. E não louvavam a Deus,/ que, segundo ouviam, queria tudo isto,/ que, segundo ouviam, 
sabia tudo isto.// Cavavam e não ouviam mais nada;/ não se tornavam mais sábios, não inventavam nenhuma 
canção,/ não imaginavam qualquer espécie de linguagem./ Cavavam.// Veio um silêncio, veio também uma 
tempestade,/ vieram os mares todos./ Eu cavo, tu cavas, e o verme cava também,/ e aquilo que ali canta diz: 
eles cavam.// Oh um, oh nenhum, oh ninguém, oh tu:/ para onde íamos que não fomos para lado nenhum?/ Oh, 
tu cava e eu cavo, cavo-me para chegar a ti,/ e no dedo acorda-nos o anel”. 
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que é mais importante para nós aqui é a compreensão do movimento que o poema 

coloca na forma de uma incessante escavação.119 Ali não são apenas e um eu e um 

tu que cavam, mas também um eu que se cava “para chegar a ti”, de modo que o 

próprio poema se põe a caminho do Outro.120 

O breve desvio da análise do poema de Leïla para esta abordagem sumária do 

poema de Celan permite reconhecer que, apesar das diferenças notáveis entre os 

dois textos, conectam-se ainda pela elaboração de práticas de escrita escavatória, ou 

práticas do poema como escavação das camadas da linguagem; atividade não muito 

distante daquilo que Georges Didi-Huberman vem chamar de “olhar arqueológico”. E 

sobre a qual Walter Benjamin já havia escrito no início da década de 1930, mais 

precisamente no fragmento “Escavando, lembrando”, onde viria afirmar que “A 

linguagem é o medium no qual estão soterradas as cidades antigas. Quem procura 

aproximar-se do seu próprio passado soterrado tem de se comportar como um homem 

que escava.” (BENJAMIN, 1987, p.239)  

Se o diagnóstico sobre o presente é de uma deflação da imagem, causada pela 

colonização e banalização do visível – fato que impediria justamente a aparição do 

“não visto” –, como afirma Marie-José Mondzain, o fenômeno pode e deve ser 

compreendido em relação ao universo linguístico, como proliferação da matéria 

verbal. A tagarelice obsedante (multiplicada nos jornais e noticiários, mas também nas 

redes sociais, aplicativos de mensagens, etc) recalca e ajuda a obliterar as 

possibilidades de acesso à palavra poética, que, como vimos com Celan, é o contrário 

da palavra “poetizada”, ornamento da autoridade do logos: “genicht”. Porque a palavra 

poética não coincide com a palavra eloquente e “bem construída” que permeia a 

publicidade, o discurso político e, não raro, a própria poesia. Toma-se aqui a palavra 

poética como um ponto, furo, buraco, ferida aberta nas formas de representação do 

 
119 Cleômenes Olivieri Reis morreu nesta madrugada (04.07.2019), na UTI de um hospital de Goiânia, poucas 
horas antes de eu voltar aqui para continuar este texto. Meu avô materno era professor emérito de microbiologia 
na Universidade Federal de Goiás e descobriu, em 1974, uma bactéria de cor violeta, chamada Chromobacterium 
violaceum, que causa a morte de porcos e, mais raramente, de humanos. Também foi o presidente de maior 
prestígio na história do Vila Nova Futebol Clube, que é o time com a torcida mais fanática do Estado de Goiás. 
Além disso, tinha uma criação de galos índios em sua chácara. Lembro-me de ter ido a uma rinha com ele e outros 
membros da família, há muito tempo, e não posso dizer exatamente o que senti. Nunca entendi bem estas 
contradições da personalidade de meu avô. 
120 “O poema quer ir ao encontro de um Outro, precisa desse Outro, de um interlocutor. Procura-o e se lhe 
oferece. Cada coisa, cada indivíduo é, para o poema que se dirige para o Outro, figura desse Outro.” (CELAN, 
1996, p.57) 
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real; breve (intensa) interrupção da falsa fluidez entre as palavras e as coisas.121 É 

por isso que Celan vai reivindicar uma “gegenwort”, uma contra-palavra.  

Estamos próximos aqui também da “exaustão das formas” proposta e analisada 

por Manoel Ricardo de Lima em “Antes do Museu, Método de Exaustão”, em que os 

trabalhos artísticos são lidos na sua tentativa de “enfrentar a palavra de ordem, a frase 

feita, para reinventar outras exigências, outras emergências a partir de alguma 

disposição política e um outro vocabulário, mínimo que seja (...)” (LIMA NETO, 2019, 

p.1). Diante de frases feitas contra o poder (no Brasil, pode-se lembrar dos gritos de 

“Fora Temer” ou “Censura nunca mais”), que não contrariam o imaginário tecnocrático 

e bélico – ao contrário, são imediatamente absorvidas pela sua hegemonia – Manoel 

recorre ao método de esgotamento das formas do matemático italiano Beppo Levi, 

associado ao conceito de “esforço” de Joaquim Cardozo, demonstrando que a tarefa 

política da arte não é encontrar formas justas, mas criar condições para que elas se 

tornem forças (cf. idem, p.3). A arte (a palavra poética) seria então a que permite restar 

“este ainda, diante de um presente sem terra e sem mundo, em algumas perguntas 

ativas com todo o peso que elas têm.” (ibid. p.9). 

No caso de Celan, a gegenwort (contra-palavra) também se apresenta contra 

qualquer tentativa de ordenação normativa da linguagem, inclusive contra o discurso 

cheio de palavras sedutoras da Revolução. Para exemplificar, Celan discorre em “O 

meridiano” sobre a personagem Lucile, da peça A morte de Danton, de Büchner, que, 

diante do absurdo teatral das guilhotinas, encenado no auge do “Governo do Terror” 

de Robespierre, fecha as cortinas com palavras de autossacrifício, diante dos algozes 

jacobinos: “Viva o Rei”. Não porque seja a favor do Rei ou do Ancien Régime, diz o 

poeta, mas por entender que elas se insurgem contra a falsidade narrativa da nova 

ordem. O “Viva o Rei” de Lucile não confina com os belos discursos dos 

revolucionários franceses (dentre os quais o marido Camille e o amigo Danton), que, 

levados ao patíbulo, ainda ostentam a mesma eloquência viril. “Viva o Rei” seria a 

palavra ferida contra a palavra forte e esclarecida e organizada da Revolução, que 

 
121 Em seu livro intitulado justamente As palavras e as coisas, escreve Michel Foucault: “No momento em que a 
linguagem, como palavra disseminada se torna objeto de conhecimento, eis que reaparece sob uma modalidade 
estritamente oposta: silenciosa, cautelosa deposição da palavra sobre a brancura do papel, onde ela não pode 
ter nem sonoridade, nem interlocutor, onde nada mais tem a dizer senão a si própria, nada mais a fazer senão 
cintilar no esplendor do seu ser.” FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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corta a cabeça do Rei como antecipação da lâmina (uma lâmina eloquente, sem 

dúvida) sobre os seus próprios pescoços. 

Então a gegenwort celaniana poderia ser esboçada tanto como o “Viva o Rei” 

de Lucile quanto com o “terrível emudecimento” de Lenz, capaz de provocar na 

linguagem uma mudança de respiração.122 Sobre isso já discorremos longamente na 

primeira parte da pesquisa, e as coisas estão relativamente esclarecidas. No que diz 

respeito ao pensamento de Celan parecemos ter chegado mais perto de compreender 

o caráter insubordinado da poesia. Mas ainda resta saber em que medida poderíamos 

falar de uma contra-palavra também nos poemas de Leïla Danziger. Porque no caso 

dos jornais rasurados é muito mais fácil estabelecer paralelos com a atitude celaniana, 

através do seu gesto repetido e dilacerante, que explicita a insubmissão da matéria à 

retórica da informação. Entretanto, nos poemas a questão do desastre da linguagem 

está posto de outro modo. À leitura de “Uma mulher transparente” notamos que já não 

se trata de uma escrita cifrada ou de uma desintegração sintática, próxima do verso 

estelar mallarmeano; ali, o poema já não propõe um abismamento da leitura.123 Nestes 

versos revela-se inclusive um tom de crônica, que reaproxima a palavra do poema da 

palavra do jornal. O que os poemas de Leïla revelam, como afirmou Rosana Kohl 

Bines acerca do poema “Destroços”, é que mesmo ao se afastarem da “região 

inarticulada” de Celan, a palavra nasce de uma insistente leitura dos escombros. (Cf. 

BINES, 2015).  

Se ainda podemos falar em uma dimensão insignificante nos poemas de Leïla, 

certamente ela não diz respeito apenas à elisão dos referentes, a uma impossibilidade 

de significar. As palavras significam, os referentes não são colocados em xeque, ou, 

ao menos, não é esse o foco. Seu olhar se volta para uma zona de recessão (feridas) 

do visível, mais do que para uma interrupção (gap) do dizível. O que se explica pelo 

fato de que o poema, nesse caso, faz parte de uma desmontagem e uma remontagem 

da sua pesquisa visual; o poema está muito próximo das perguntas que artista se 

coloca ao manipular os materiais em seu estúdio. Em “Uma mulher invisível”, o 

insignificante remete à definição mais comum e dicionarizada: aquilo “que não tem 

valor nem importância; desprezível” ou “muito pequeno; minúsculo, diminuto.” 

 
122 “Duas vezes, quando Lucile disse "Viva o Rei", e quando o céu se abriu como um abismo sob os pés de Lenz, 
parecia estar presente aquela mudança de respiração.” (CELAN, 1996, p.57) 
123 Características identificadas anteriormente, durante a análise do poema “Tübingen, Janeiro”, de Celan. 
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Definição que se avizinha do significado de infame: “que ou aquele que é vil, 

desprezível, baixo.”  

Não há descontinuidade, mas um jogo de reenvios entre as diferentes 

definições. Por um lado, temos insistido aqui na indesmentível “tendência para o 

emudecimento” do poema contemporâneo, como afirma Celan em O meridiano.124 

Mas a dimensão insignificante da poesia também se revela no rebaixamento ou 

“descida do olhar” que orienta parte dos principais movimentos artísticos do século 

XX.125 Junto com a palavra hebraica Shoah, este murmúrio que resiste às traduções 

e interpretações: “um sopro não propriamente culpado, mas infame” (cf. DANZIGER, 

2013, p.22), falamos da vergonha da barbárie histórica e sua estetização, diante da 

qual solicita-se um olhar mais baixo, próximo ao chão.  

Por um lado a infâmia do acontecimento, da qual nenhum nome poderia dar 

conta, exceto na forma de um sopro. Por outro lado, um esforço em dizer as coisas e 

seres infames, esquecidos, anônimos (como o pequeno Hurbinek), nomes que é 

preciso repetir para que não sejam completamente apagados, ainda que permaneçam 

sempre como marcas de uma opacidade: “escritas cifradas e leituras feridas”.126 

Essas existências infames só se revelam para além de uma vida icônica (ainda vazia 

de imagem), no momento em que se lhes concentra um olhar despojado da retórica 

do espetáculo. E é assim que um poema como “Uma mulher transparente” participa 

da poética de Leïla Danziger. Muito embora o texto não chegue a gaguejar, nem seja 

uma escrita semântica e sintaticamente fraturada, é condutor de uma força 

antirretórica. De modo que esta “palavra menor” do poema desdobra sua investigação 

visual,127 bastante complexa, acerca dos sentidos que a imagem adquire no presente, 

 
124 É certo que o poema – o poema hoje – mostra (e isso, segundo creio, só indiretamente tem a ver com as 
dificuldades - que não devemos subestimar – da escolha das palavras, com o mais acentuado declive da sintaxe 
ou o sentido mais desperto da elipse), o poema mostra, e isso é indesmentível, uma forte tendência para o 
emudecimento. (CELAN, 1996, p.56) 
125 A esse respeito (e ainda a propósito da fotografia de Cartier-Bresson), afirma Leïla Danziger (2013, p.34): “Essa 
‘descida’ do olhar descreve, em larga medida, as operações poéticas da arte moderna. Cabe lembrar, de 
passagem, os conceitos de “perda da aura”, em que Benjamin fala de um declínio, vivido efetivamente no corpo, 
nos gestos, que não fazem mais a experiência da arte através de um olhar que se eleva, e de “informe”, de 
Bataille, cuja tarefa é ‘desclassificar’, portanto rebaixar. A presença do jornal nas colagens cubistas (...) integra, 
sem dúvida, esse rebaixamento. O alto e o baixo, portanto. O território dos que permanecem despertos e 
elevados, e o território daquele que, certamente bêbado, cai e adormece.” 
126 Cf. DERRIDA, 2003, p.83. 
127 Pensamos aqui na distinção feita por Georges Didi-Huberman, entre visível e visual: “(...) a imagem não é um 
simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo 
que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares – fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre 



 

131 
 

entre o que se deve lembrar e o que deveria ser esquecido; entre desaparecimento e 

aparição. Integra, portanto, um procedimento de montagem, como reconhece a 

própria artista: “em minhas ações, apagar significa, sobretudo, editar, ou seja, 

desenvolver processos de leitura crítica e de singularização dos dispositivos 

midiáticos.” (DANZIGER, 2013, p.21). O que implica na construção dos “textos como 

tessituras e tramas. Os poemas são assim fragmentados, recombinados, formando 

camadas de texto-imagem.” (idem, 2007, p.1426). 

 

 

Leïla Danziger. Para-ninguém-e-nada-estar [2002]. Carimbo e impressão solar sobre jornal. 

 

Mais produtivo do que analisar cada trabalho da artista buscando apenas 

contornar aquilo que o separa do resto, portanto, é tentar reconhecer como cada 

textualidade participa (remetendo e sendo remetida) no contexto das suas montagens. 

O primeiro poema do livro Três ensaios de fala, por exemplo, adquire uma 

complexidade muito maior quando lido não apenas em relação aos poemas que o 

sucedem na recolha, mas em face dos jornais da série “Diários Públicos”, com os 

quais mantém uma grande afinidade, e até mesmo dos ensaios publicados mais ou 

menos no mesmo período, que desdobram – entre narração, poema e pesquisa 

acadêmica – as questões engendradas ali. No texto “Entre o excesso e a exceção: a 

 
eles – que, como arte da memória, não pode aglutinar.” DIDI-HUBERMAN, Georges. “Quando as imagens tocam 
o real”. Trad. Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. Pós: Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 204 - 219, nov. 2012. 
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profanação e o jornal”, Vera Lins faz a seguinte descrição dos trabalhos da referida 

série: 

 

(...) a sombra de um coração sobra de todas as intervenções, e acima dele, 
a foto de um grupo de rapazes negros num banco de rua. Em outros trabalhos 
da série, sucedem-se a foto de um menino de rua, enrolado em um cobertor, 
um corpo estendido no chão, com o nome Carlo (lembrando o encontro do 
Grupo dos Oito, em Gênova, Itália, em julho de 2001)128 e, ainda, rapazes 
mascarados de um motim da Febem apelam ao não esquecimento do que é 
cena cotidiana das ruas. A essas imagens foi carimbado como manchete, em 
vermelho, este verso de Paul Celan: “Para-ninguém-e-nada-estar”, que fala, 
pela negação, duplamente, do exílio do artista e do abandono da vida nua 
sem dimensão política, apresentada nas fotos. E da violência anônima e 
quotidiana sobre essa vida nua, “uma vida que não merece ser vivida.” (LINS, 
2013, p.92)  

 

“Uma mulher transparente” poderia, sem dúvida, figurar entre as tantas 

personagens que a artista poupa da depicção na série “Diários Públicos”. O poema 

pode ser lido inclusive como um encontro (não importa tanto sabermos se ele 

efetivamente ocorre) com uma dessas figuras despossuídas postas à margem da 

sociedade, que, pelos mais variados motivos, estampam com frequência as páginas 

dos jornais, entre anúncios, cartas do leitor, horóscopo do dia, colunas esportivas e 

programação cultural. O poema já não apaga o excesso. A repetição do gesto 

dilacerante dá lugar aqui a um texto conciso sobre uma imagem que resta. Assim 

como no caso do estudante italiano Carlo Giuliani, citado por Vera Lins, para o qual 

Leïla Danziger dedica um trabalho específico, “Carlo, 20 de julho”, que comporta três 

imagens produzidas a partir de três técnicas diferentes (1. Impressão jato de tinta 

montada sobre pvc e fitas adesivas com resíduos de jornais; 2. Serigrafia, óleo de 

linhaça e intervenção sobre papel hahnemüle; 3. Carimbo sobre jornal apagado). Na 

última imagem, que pertence à série Diários Públicos, não apenas a fotografia de 

Carlo é poupada do apagamento do restante da matéria, como, ao lado da foto, lê-se 

um poema de Leïla dedicado a ele: “(...) e é ainda preciso responder / à sombra / 

daquela manhã / projetada no carpete de entrada / em minha porta / por um policial 

armado / um manifestante desarmado / reunidos na imagem intolerável (...)”129  

 
128 Vera Lins (2013, p.96): “O encontro ocorreu entre os dias 19 e 22 de julho de 2001. O G8 era constituído por 
Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Rússia. Em 20 de julho, violentos embates 
entre manifestantes de movimentos antiglobalização e a polícia italiana levaram à morte do estudante italiano 
Carlo Giuliani (1978-2001). 
129 Publicado em Concinnitas, Revista do Instituto de Artes da UERJ, v. 2, n. 29 (17), junho de 2017. 
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 “Diários Públicos” é um campo em que a artista trabalha não exatamente o 

inumano,130 mas o caráter infame da sua presença na notícia. Em muitos casos, como 

no caso de “uma mulher transparente”, trata-se de recuperar a imagem daquele que 

foi abandonado, de quem foi expulso de um bando: ser de indeterminação em um 

mundo que se quer determinado.131 Indivíduo que não pertence mais aos pactos de 

reconhecimento do bando, mas também não pode desaparecer por completo. Ele 

permanece ali como um ente banido (palavra que não se distingue claramente de 

bandido, segundo a escavação etimológica de Giorgio Agamben) e, portanto, sem 

direito a um pertencimento real. O corpo é deslocado para um lugar de não-

significação; seu corpo sem categoria possível emerge afinal como uma figura de não-

comunicação e de não-lugar.   

 

ESCREVER EM VERMELHO 

 

No ensaio “Mercúrio e jornais”, possivelmente o texto de Leïla Danziger que 

mais se confunde com uma crônica jornalística, lemos sobre uma outra mulher 

encontrada na rua, mais especificamente em um ponto de ônibus, “uma mulher de 

vermelho”: não era a sua roupa, mas a própria pele, braços e pernas que estavam 

cobertos por um pigmento vermelho escuro. Uma presença perturbadora (“magnífica, 

fascinante, trágica”) que Leïla tenta ignorar, virando as costas para buscar “a certeza 

do céu naquela tarde ensolarada de Ipanema.” (Cf. DANZIGER, 2013, p.25) Mas 

quando o ônibus passa sem atender ao seu aceno, a irritação toma o lugar do alívio e 

a faz resmungar alguma coisa em voz alta – uma palavra que serve de senha para a 

mulher de vermelho, que se aproxima: “Moça, você quer mercúrio?” 

 

Virei-me em direção àquela que perguntava e, polidamente, tentando 
controlar meu embaraço, recusei: “Não, obrigada”. De relance, percebi que, 
no alto da cabeça, faltava-lhe cabelo e que o couro cabeludo estava à mostra. 
Por alguns instantes, a vi por inteiro: parecia uma imensa ferida, tão brutal 
quanto um astro visto de perto. Ela parecia um daqueles desenhos 
anatômicos de esfolados, mas era demasiado humana, vigorosa, ainda 
jovem, quase bela. Era um retrato de Artaud, um daqueles desenhos em que 

 
130 Vera Lins (2013, p.93): “O campo como condição inumana atual (...)”. 
131 Leïla Danziger (2007, p.1423): “Poemas e fragmentos de textos são carimbados sobre as páginas dos jornais 
esvaziados. O verso de Paul Celan Para-ninguém-e-nada-estar é deslocado de seu contexto de testemunho de 
Auschwitz e informa nossas pequenas e grandes catástrofes de cada dia (a solidão extrema, a vida nua, o estado 
de bando, como bem definiu Giorgio Agamben).” 
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o lápis duro sulca repetidamente o papel, lacerando-o, perfurando-o. Os 
traços fisionômicos brutais eram belíssimas cicatrizes de vida.  
 
Não sei se a moça estava realmente ferida. Talvez fosse apenas o efeito do 
mercurocromo, sinalizando na pele o que lhe atravessava a alma. Mas creio 
que ela se esfola, brandamente, de modo calculado, hoje, agora. Cultiva as 
feridas como uma espécie de plantação delicada. Em vez de tatuagens, 
ostenta a carne viva.  
 
Fiquei intrigada com seu oferecimento atencioso. Dirigia-se casualmente a 
qualquer um ou percebeu em mim alguém que, como ela, inspirava cuidados? 
Desconfiei de certa cumplicidade entre nós. Um outro ônibus atendeu meu 
sinal e segui meu caminho, nem sei mais para onde. Afastei-me da Esfolada, 
mas sua voz solidária, oferecendo-me generosamente o seu unguento, 
continuou em meus ouvidos, turvando a cidade com as cores da sua 
aparição. (DANZIGER, 2013, p.25) 

 

 A mulher de vermelho traduz de outro modo aquela mesma força do desastre 

que desloca o olhar para baixo, inevitavelmente – da certeza abstrata de um céu azul 

para a materialidade encarnada do presente – para a imagem que se apresenta aqui-

agora. A desejada leveza é interrompida pela “aparição” da mulher que exibe 

publicamente as suas feridas e o pigmento que lhe serve de unguento. E é justamente 

no instante em que a exibição pública é atravessada por um lampejo de intimidade e 

solidariedade que a perturbação se torna aguda, desdobrando-se na memória. Aquela 

pergunta, “Moça, você quer mercúrio?”, propõe uma partilha e a intuição de uma 

afinidade, pela fragilidade, pelas feridas. O céu de Ipanema, um dos bairros mais 

turísticos, nobres, caros e explorados como cartões-postais do Rio de Janeiro, não 

purifica, não redime a imagem do desastre. Ao contrário. O rebaixamento do olhar 

aparece, de modo ainda mais sutil, na comparação entre a ferida que ela vê no couro 

cabeludo da mulher e “um astro visto de perto”. O esfolamento da pele da mulher 

traduz o esfolamento da linguagem, como os sulcos de um lápis duro contra o papel. 

Os traços fisionômicos são cicatrizes, um pouco como aquelas deixadas nas páginas 

dos seus “diários públicos”. A epígrafe do ensaio é o extrato de um poema de Hölderlin 

traduzido por Haroldo de Campos: “O que passa? / Tua fala se turvou de vermelho.” 

As próprias palavras se apresentam então através das feridas cobertas de 

mercurocromo: palavras vermelhas como aquelas usadas para carimbar os jornais, 

depois de eles terem sido violenta e meticulosamente esfolados.  

Alguns dias depois do encontro com a mulher, ela decide ir à farmácia para 

comprar um frasco de mercurocromo, na esperança de receber o tradicional frasco 

com o líquido vermelho. Só que o vendedor interpreta o seu pedido à luz da atualidade 

e entrega a ela “uma caixinha branca, de design corretíssimo, um spray antisséptico, 
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‘com agente anestésico’, sem cor e sem cheiro.” (DANZIGER, 2013, p.26) O produto 

tinha sido proibido pela Vigilância Sanitária por conter mercúrio, que é, como sabemos 

hoje, um componente tóxico. O mercúrio penetra em qualquer organismo vivo pela 

pele, ou por outras vias, e não é eliminado nunca. Essa inatualidade do produto evoca 

o anacronismo tecnológico das suas operações artísticas, feitas com fita adesiva, 

jornal impresso e carimbos, num tempo em que a informação circula cada vez mais 

exclusiva e vertiginosamente pelas mídias digitais. Tudo muito inodoro e asséptico. 

Ao contrário daquilo a que se propõem os poemas carimbados em vermelho na pele 

esfolada dos jornais, sem agente anestésico, mas com cheiro e cor muito próprios, a 

reconhecer que a imagem só se torna possível através de um doloroso processo de 

corte, sutura e cicatrização. 

Com isso, Leïla conclui que a moça vista no ponto de ônibus utilizava algum 

pigmento vermelho que chamava de mercúrio, “como o planeta mais perto do sol” 

(DANZIGER, 2013, p.26). Porque na verdade o seu desejo seria “saturar-se de cor, 

cobrir-se de croma (...)” e assim “tratar-se, curar-se, exibindo-se como uma gravura – 

ou de fato um cromo – cuja matéria e cujo suporte são sua pele e seu corpo.” (idem). 

O encontro com a Esfolada reconduz a artista, por fim, ao trabalho com o desenho e 

a escrita; à compreensão de que os seus desenhos sempre foram formas de 

escalavrar o papel, e que ela “via o papel como a superfície da pele” (ibid.). Portanto, 

depois de escrever uma espécie de crônica ou anotação diarística sobre a Esfolada e 

sua cor-curativo, trata de descrever a sua operação poética: 

 

Passei alguns anos perfurando papéis, verso e reverso. Queria penetrar em 
sua substância opaca, ir além da pele, virá-la pelo avesso, buscar a área 
ínfima entre as camadas da pele. Acho que buscava a interioridade da 
superfície. Perfurar o papel era uma forma de escrita: constelações de signos 
construídos pelos vazios que iam aparecendo no papel. A escrita era pensada 
não como uma deposição de tinta sobre uma superfície, mas como falta, 
subtração da matéria, ou como reação do tecido (lesão, cicatriz). “A escrita 
manual é sempre a marca de um corpo”, já disse Barthes sobre a pintura de 
Cy Twombly. A escrita solicita o corpo em sua integridade, não um corpo 
sublimado, mas o corpo que arranha, roça, desgasta-se.  
 
Esse princípio vale também para os trabalhos que desenvolvo com jornais. 
Vejo-os como uma forma de escrita por supressão. Se antes perfurava os 
papéis, agora descasco os jornais, milimetricamente, em operações quase 
cirúrgicas, que devem ser precisas, exatas, ou tudo se perde. (DANZIGER, 
2013, p.26) 

 

A descrição de Leïla sobre a sua operação poética ajuda-nos inclusive a 

elucidar o título do nosso trabalho – Poesia, escrita insignificante – ou melhor, ajuda 



 

136 
 

a entender em que medida a poesia se apresenta (ou pode se apresentar, hoje) como 

uma forma insignificante de escrita. Por diferentes caminhos, temos falado desde o 

início de formas de escrita por supressão, não por acúmulo, em que se verifica menos 

uma necessidade de acrescentar elementos à matéria ou ao texto, do que feri-lo, 

escalavra-lo, para que seja lido naquilo que falta à superfície visível: furo, fenda. A cor 

ou cromo participa aqui não como um componente ornamental ou um simples utensílio 

para a construção de um evento pictográfico qualquer. O cromo não é auxiliar, é o 

signatário da mensagem; e a mensagem não se apresenta senão como abertura do 

texto à “cor-curativo”.  

No seu único livro dedicado exclusivamente ao problema da escrita, Variações 

sobre a escrita, Roland Barthes dedica um breve subcapítulo à questão da Cor. 

Começa perguntando-se justamente sobre a existência de uma ínfima quantidade de 

escritas coloridas, diante da norma e das exceções regulamentadas, em que o preto 

e o azul geralmente predominam, com o vermelho sendo utilizado apenas para 

correção. Barthes conclui que isso acontece porque “cor é ímpeto” (cf. BARTHES, 

2009, p.84), ou seja, as cores interferem no texto porque são portadoras de uma força 

específica: “quem sabe se o sentido das palavras não seria alterado?” (idem). Não no 

sentido lexicográfico, mas no sentido modal, “porque os nomes tem modos, como os 

verbos, uma forma de transportar, de desabrochar ou de embaraçar o sujeito que os 

enuncia.” (ibid., p.85) Ou seja, a cor participa ativamente dos processos de 

subjetivação, tanto quanto os nomes, ao desviar-se da norma, na construção “desta 

gramática sublime da escrita, que não existe: gramática utópica e não normativa.” 

(ibid.) Posição muito semelhante é retomada no famoso texto de Barthes sobre as 

escritas-desenhos de Cy Twombly, citado por Leïla Danziger e sobre o qual já falamos 

um pouco, a propósito da “essência da calça”.  

 Em Variações sobre a escrita, Barthes também privilegia uma percepção da 

escrita que se afasta das conceitualizações logocêntricas (segundo as quais a escrita 

deveria se submeter à prevalência da fala), principalmente com base no pensamento 

de Jacques Derrida desenvolvido a partir da década de 1960, momento da elaboração 

dos textos sobre a Gramatologia. Em suma, o que ele reivindica, na contramão de um 

pensamento sobre a escrita como produção significante, é que a escrita está sempre 

regressando à mão (o gesto), independentemente da face (a palavra): “A escrita está 

sempre do lado do gesto, nunca do lado da face: ela é tátil, não oral.” (BARTHES, 
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2009, p.92) Por isso, afirma, podemos compreender que a escrita se aproxima (para 

além das palavras) dos primeiros traços da arte parietal, das incisões rupestres, 

muitas vezes abstratas e rítmicas antes de se serem figurativas: “em suma, sendo 

tudo de aparição recente (alguns milênios antes de nós), a escrita guarda qualquer 

coisa de original – assim como a nossa arte abstrata, tão próxima da arte pré-

histórica.” (ibid.) 

O que mais aproxima a arte abstrata do nosso tempo e a arte paleolítica, 

portanto, é essa escolha por fazer a escrita retornar ao gesto, libertando a mão da 

imposição dos significantes, através da marca ou rastro (escrever deriva de graphein 

= gravar, sulcar, arranhar), em que a centralidade da palavra é deslocada. Por isso 

ele afirma que a escrita “não é outra coisa senão uma fenda” (idem, p.66), que ao 

invés de significar trata “de dividir, de sulcar, de descontinuar uma matéria plana, folha, 

pele, lâmina de argila, parede.” (ibid.) Fala ainda de uma oscilação da escrita “entre o 

compacto e o arejado, a solda e a ruptura”, identificando uma tese gráfica que não 

responde a um topos “necessariamente racional (segundo nossa consciência 

linguística): verificam-se cortes bizarros: a mão, o olho, guiam a escrita, não a razão 

da linguagem.” (ibid). Tese que parece se adequar muito bem às operações poéticas 

de Leïla Danziger, que compreende a perfuração do papel como uma forma de escrita: 

“constelações de signos construídos pelos vazios que iam aparecendo no papel.” 

(DANZIGER, 2013, p.16) 

Esta escrita que se faz por extração e não por deposição, através de feridas na 

pele e versos impressos em vermelho, faz pensar, finalmente, no modo como o 

escritor Elias Canetti (também ele originário da Mitteleuropa e, como Celan, 

desterrado geográfica e linguisticamente) começa a narrar a sua história, em A língua 

absolvida: história de uma juventude. Canetti abre o texto autobiográfico com a curiosa 

afirmação de que as suas primeiras recordações estão imersas no vermelho (cf. 

CANETTI, 2010, p.9). O vermelho causado pelo medo de uma ferida – o medo de 

perder a língua. Ou melhor, trata-se da lembrança de um homem que o ameaça 

sempre de cortar sua língua com um canivete: “Todas as manhãs saímos pela porta 

para o pátio vermelho, a porta se abre e o homem sorridente aparece. Sei o que ele 

dirá e aguardo sua ordem de mostrar a língua.” (idem) E por fim: “Sei que ele a cortará, 

e cada vez tenho mais medo. Assim começa o dia e a história se repete muitas vezes.” 

Não é irrelevante dizer que se trata de um escritor poliglota, nascido em uma cidade 
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búlgara, Rustchuk, onde se ouvia sete ou oito idiomas ao mesmo tempo. Entretanto, 

o vermelho não está relacionado à presença de uma língua materna, ou das línguas 

que aprendeu desde cedo – ao contrário – remete à língua que falta e que jamais 

cessaria de faltar; a língua efetiva e definitivamente arrancada na infância com um 

canivete. Esta língua através da qual ele escreve – a língua da sua escrita.  

 

TEMPO RECEBIDO EM HERANÇA 

 

Como importam para nós as tensões e o jogo de reenvios entre as diferentes 

formas de escrita de Leïla Danziger, permitamo-nos voltar mais uma vez à relação 

entre esta forma corrosiva de escrita com jornais e a escrita como forma de reposição 

da imagem, em seu esforço de reinserir na memória coletiva os objetos sem utilidade 

e os seres ínfimos, desprovidos de nome, proscritos socialmente ou abandonados a 

um esquecimento sem fim. Porque a sua relação com a escrita lida sobretudo e 

invariavelmente com o problema da herança, tal como o reconhece Gustavo Silveira 

Ribeiro, em seu artigo “Luto e transmissão na poesia de Leila Danziger”. O crítico, que 

dedica ali uma atenção especial aos poemas do livro Ano novo, publicado em 2016, 

mostra como a poética de Leïla Danziger diz respeito tanto à manipulação e seleção 

de textos em registros públicos (ligados a traumas históricos: a Shoah, as ditaduras, 

os fluxos migratórios) como à montagem e edição de objetos em arquivos íntimos 

(frequentemente relacionados a processos de perda e luto). Isso porque ela “parte do 

esforço de elaboração das perdas e dos traumas do passado, bem como um modo de 

imaginar o futuro e a continuidade do legado familiar e comunitário, das determinações 

pessoais e da identidade judaica.” (RIBEIRO, 2017, p.1)  

No ensaio “De Charlottenburg a Copacabana”, incluído no livro Edifício Líbano, 

Leïla fala a partir deste momento de luto que gesta os poemas do livro Ano novo (seu 

pai morre a poucas horas do réveillon). E tanto nos poemas do livro como em trabalhos 

artísticos que remetem ao momento da perda do pai, ela recupera nomes, datas e 

lacunas da vida desse judeu alemão que veio ao Brasil para refugiar-se do nazismo. 

Percorre seus arquivos, encontra objetos catalogados obsessivamente por ele ao 

longo da vida, em seu escritório, com o pensamento de que apenas ela, a filha, poderia 

receber devidamente seus segredos (cf. DANZIGER, 2012, p.71). Caminha pelas 

pilhas de papéis até a mesa de trabalho, atenta ao rendilhado de poeira que avança 
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pelos móveis, a marcar a “sua insubordinação aos rituais domésticos” (idem), e a 

lembrar da limpeza que a família (“bem intencionada e esperançosa”) fizera meses 

antes, buscando garantir a volta do enfermo “a um ambiente asséptico” (ibid.). 

Higienização que acabaria por desfazer “para sempre, a harmonia frágil daquele 

microclima” (ibid.). Então, depois de ultrapassar a imensa quantidade de objetos 

acumulados pelo pai ao longo dos anos, com a impressão de que eles em breve 

acabariam expulsando a sua própria presença do cômodo, Leïla abre as gavetas 

como quem abre uma arca de tesouros inestimáveis:  

 
Tantas e tantas listas, recibos, contratos, bilhetes, cartas, anotações. Anos e 
anos de contabilidade feita e rarefeita, verificada, glosada, arquivada. Caixas 
e caixas de canhotos de cheques de bancos há tempos extintos, sem falar 
nos envelopes usados, para sempre à espera de reaproveitamento; os papéis 
carbono contendo camadas e camadas de textos; bloquinhos de papel semi-
usados (reconheço alguns de diferentes momentos de minha vida escolar). 
Muitos papéis de rascunho foram arquivados em sacos de leite CCPL ou de 
pão de fôrma. Com orgulho, meu pai ostenta seu desprezo pelos objetos de 
consumo e aproveita esses mesmos sacos – de pão e de leite – como carteira 
de dinheiro, levada sob a roupa, entre a camisa social e a camisa de algodão, 
que vestiu ao longo de décadas. (DANZIGER, 2012, p.71) 

 

A artista reconhece a violência e, ao mesmo tempo, a melancolia dessa atitude 

decifradora diante das coisas do pai, embora não saiba quando, exatamente, decidiu 

assumir o compromisso. Sabe que o esforço para transportá-las e cultivá-las em outro 

meio é difícil e praticamente inútil, por isso busca apenas envolver as lembranças em 

uma “geografia conquistada por esforço pessoal, à revelia de todos, em segredo, mas 

em vão” (DANZIGER, 2012, p.71). É um certo fascínio magnético e o prolongamento 

de um estado febril – depois de vê-lo “respirando / por um tubo / por um fio” (idem, 

2015, p.22), “atado a cânulas e aparelhos” (ibid., 2012, p.71) – que orienta o 

desarquivamento dos jornais que mal se diferenciam, agora, da poeira que os recobre; 

as pastas e arquivos que “não fazem sentido algum; simplesmente desintegram-se, 

submetidos ao efeito da nossa incompreensão” (idem, p.73): 

 
Em algumas de suas tantas gavetas, todas as chaves de nossas vidas; em 
outras, uma vasta coleção de agendas dos anos de 1980, 70, 60, até de 1948. 
Agendas de bolso ou de mesa, algumas com o calendário gregoriano e o 
judaico, em que se conciliam 5727 e 1966, 5733 e 1972. Agendas em que os 
dias permanecem em branco, como se qualquer um daqueles anos remotos 
estivesse diante dele, diante de nós, prestes a começar de novo, mais uma 
vez. Semelhantes a guias de cidades nunca visitadas (a não ser pelo desejo), 
as agendas vazias guardam caminhos não percorridos, concentram 
esperanças, futuros intactos. (DANZIGER, 2012, p.73) 
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E assim ela continua, listando as coisas que encontra e que são segredos 

indecifráveis, pequenos tesouros inúteis de um tempo para sempre perdido, “a massa 

do tempo que foi seu / – entre 1921 e 2011 – um intervalo colossal / de eternidade 

humana” (DANZIGER, 2016, p.20). E no entanto, Leïla dedica um respeito notável aos 

pequenos objetos do pai justamente porque não são meras coisas úteis, conservando-

se como possibilidade a um “acesso de sentido” – mais do que “acesso a um sentido” 

(como disse Jean-Luc Nancy sobre um fazer, poesia) – à vida do pai:132 caminhos não 

percorridos, esperanças, futuros intactos.133  Desse modo a narrativa da artista vai 

conciliando a listagem dos objetos encontrados no escritório com os eventos históricos 

que marcaram a travessia do pai, e, mais do que isso, com as coisas que ele não 

viveu; os livros herdados da família alemã que provavelmente não leu nunca, porque 

“o projeto espiritual, que justificaria aquela presença em sua vida, já fora totalmente 

aniquilado” (DANZIGER, 2012, p.73). Debruça-se sobre os dicionários, cartilhas, 

enciclopédias, livros de oração e os exemplares do Jerusalem Post encontrados na 

grande área dedicada ao hebraico, em sua estante. Pouco depois sobre “um pequeno 

Atlas – Deutschland und die Welt”, que o pai costumava colher “debaixo de pilhas de 

livros e papéis, como um arqueólogo que sabe exatamente onde escavar” (idem) e 

que, contava, tinha sido consultado ao longo da viagem que o trouxe com os pais ao 

Brasil.  

 

 

 
132 “Decorre disso que a poesia é igualmente a negatividade nesse sentido de que ela nega, no acesso ao sentido, 
o que determinaria esse acesso como uma passagem, uma via ou um caminho, e que ela o afirma como uma 
presença, uma invasão. Mais do que um acesso ao sentido, é um acesso de sentido. De repente (facilmente), o 
ser ou a verdade, o coração ou a razão, cedem seu sentido, e a dificuldade está aí, cativante.” NANCY, Jean-Luc. 
“Fazer, a poesia”. In: Demanda: Literatura e filosofia. Trad. João Camillo Penna;  Eclair Antonio Almeida Filho; 
Dirlenvalder do Nascimento Loyolla. Florianópolis: Edufsc, 2014. 
133 DANZIGER, 2015, p.90: “Suas páginas permaneceram em branco, inutilizadas, novas e obsoletas, avessas ao 
atarefamento, infensas à instrumentalização, como se qualquer um daqueles anos remotos estivesse diante de 
nós, prestes a começar de novo, mais uma vez, prenhes de esperanças extraviadas do passado.” 
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É Leïla quem escava incessantemente, arqueologicamente. Àquela altura do 

luto dedica uma atenção especial, entre as coisas do pai, aos calendários e agendas 

em branco de décadas anteriores, reunidas e editadas na série Todos os dias de 

nossas vidas (2014). São essas agendas que figuram na capa do livro Ano novo, 

lançado em 2016. Mais recentemente, em 2018, apresenta a série Navio de 

emigrantes, da qual fazem parte os trabalhos de 6.028 toneladas de registro, 

realizados a partir das relações de passageiros dos navios Aurigny, Almanzora, Conte 

Grande e General Artigas, que chegaram no porto do Rio de Janeiro entre 1935 e 

1939. O navio Aurigny foi o navio que trouxe os avós e o pai de Hamburgo para o Rio 

de Janeiro e que “passou a integrar uma espécie de mito de origem familiar.” (ibid.). 

No início de Ano Novo, seus versos revelam instâncias da mesma escavação: 

“Desfaço o apartamento – / o quarto dos fundos / ainda é a pátria // ali atracaram 

navios / Almanzora / Aurigny / Bagé // ali fincaram-se mastros, / bandeiras incertas, 

trapos / da Europa.” (DANZIGER, 2016, p.14).  

O interesse de Leïla Danziger por todos esses documentos, especialmente 

pelos calendários, é detalhado em um belo texto de 2015 chamado “Sobre calendários 

e bibliotecas”, escrito a partir de um filme do cineasta israelense Avi Mograbi e 

desenvolvido em diálogo com Benjamin, Celan e Derrida. É ali que ela vai falar de um 

“tempo recebido em herança”, diferenciando-o o tempo homogêneo dos relógios. 

Porque os calendários guardariam “a experiência de um tempo carregado de memória 

e atualidade, com festas, feriados, rupturas potenciais no continuum da história, onde 

cada presente abriria uma multiplicidade de futuros possíveis.” (DANZIGER, 2015, 

p.90): 
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Em relação às agendas de meu pai, busco criar descompassos na falaciosa 
linearidade do tempo, embaralhar os dias, misturar seu tempo ao meu, suas 
agendas às minhas (utilizadas e rasuradas). Esperançosamente, trata-se de 
buscar representações mais autênticas de nossa experiência temporal, esta-
belecer configurações, inscrever ritmos diferenciados nessa convenção que 
chamamos calendário (ver Figuras 2, 3a e 3b). 
 
Se a palavra calendrier não é recorrente na filosofia de Derrida, encontramos, 
porém, em seus textos a valorização de datas, aniversários, anéis, marcas. 
Uma data é uma ferida, um entalhe, uma incisão, uma marca que o poema 
traz, escreveu o filósofo sobre a poesia de Paul Celan. E uma das inscrições 
que faço surgir no corpo das agendas reconfiguradas é justamente a poesia 
de Celan (...) (DANZIGER, 2015, p.91) 

 

Fazer surgir no corpo das agendas as feridas – a poesia. As datas, os anéis. 

Sobre o navio Aurigny, Leïla vai ao Arquivo Nacional em busca da lista de passageiros 

em que consta o nome de seus avós, Irene e Alfred, e seu pai, Rolf. Mas pouco tempo 

depois de ter estado lá com o documento em mãos – “cartografia feita de marcas, 

rasuras e anotações marginais” (DANZIGER, 2012, p.73) – recebe a notícia 

desconcertante de que o envelope 708 da Relação de Vapores fora extraviado, e, 

portanto, submerso “no mar dos documentos errantes, insubordinados à catalogação.” 

(idem). É preciso lidar, então, com um duplo vazio. O que fazer, se até mesmo as 

lembranças da infância e juventude do pai são escassas? Leïla se socorre traçando 

paralelos entre o pai e um personagem de ficção, de Samuel Rawet, o menino 

Gringuinho. Busca na literatura e na história do próprio escritor, a trama e os 

personagens que podem ter sido familiares a seu pai. Pois assim como Rawet (que 

deixou a Polônia em 1936), seu pai formou-se na Escola Nacional de Engenharia, e 

por pouco não se cruzaram (cf. idem, p.75). No entanto, se os personagens desses 

livros são párias e deserdados, seu pai, ao longo da vida, buscou apossar-se do futuro 

em segurança, moldando um caminho retilíneo e calculado, “previsível e venturoso” 

(ibid). Talvez as marcas deixadas pela experiência de ser “o indesejável Outro dos 

alemães” tenham se atenuado “lentamente sob os trópicos” (ibid.), como escreve a 

filha. E mais: “a prática do esquecimento talvez tenha sido a condição de sua saúde.” 

(ibid.). 
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Por fim, esse modo de acolhimento da herança, reconhecível em todos esses 

trabalhos de Leïla, lembrou-me também da forma com que a escritora argentina Diana 

Klinger, em seu livro Literatura e Ética: da forma para a força, tratou a questão da 

herança familiar e histórica, mas pela absoluta falta de um sentimento de pertença a 

qualquer comunidade judaica. “Acostumei-me a me apagar. Primeiro apaguei o 

alemão. Depois, quando vim morar no Brasil, o espanhol. Fui me desfazendo de tudo 

o que eu podia ter capitalizado, fui começando sempre do zero, sempre para frente, 

sempre esquecendo.” (KLINGER, 2014, p.89). No entanto, é justamente ao narrar a 

sua história na história da sua família (que começa com a chegada de avó Sófia na 

Argentina, somada à falta de informações a respeito da bisavó que ficou e morreu na 

Polônia) que Diana encontra um caminho possível para falar com os mortos sem ficar 

“presa num labirinto sem saída” (idem, p.91). E assim como Leïla, que reconstitui os 

traços esquecidos do pai com as descrições dos personagens ficcionais de Samuel 

Rawet, Diana recorre à poesia de Tamara Kamenszain para reconstituir o seu “gueto”, 

quer dizer, “o gueto teórico argentino” – o “gueto da minha língua” (ibid., p.96). Isso 

que de algum modo possibilita a aproximação a uma identidade que se apropria da 

memória biográfica, histórica, ao mesmo tempo em que lhe permite sair dos “‘guetos 

identificatórios’ (poesia judaica, poesia feminina etc)” (ibid.). 
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“MUSEUS DE MINÚCIAS EFÊMERAS”  

 

Na antologia Diários Públicos, o texto que vem imediatamente após o ensaio 

sobre mercúrio e jornais, chama-se “O jornal e o esquecimento”, trazendo como 

epígrafe um fragmento de um conto de Jorge Luis Borges: “Ávido leitor de jornais, / 

custou-lhe renunciar a esses / museus de minúcias efêmeras”. Logo no início da 

leitura, a epígrafe passa a fazer sentido, à citação de uma notícia de jornal que é uma 

“minúcia efêmera” publicada em 17 de abril de 2007, no jornal Folha de São Paulo, 

sobre um “preso sem nome, sem fala e sem história [que] intriga a Justiça.” 

(DANZIGER, 2013, p.29). Um homem preso na capital paulista ao invadir o imóvel 

vazio de um policial civil, que, supõe-se, tinha entrado ali para roubar as esquadrias 

de alumínio. Quando levado para a delegacia e interrogado sobre a sua identidade, 

ele consegue emitir apenas um “ííí”. E como não possuía registro civil ou criminal, x., 

como foi chamado, tornou-se um enigma. 

 

A juíza encarregada do caso solicitou um intérprete que lançou mão de “todas 
as formas de comunicação, inclusive a gestual, mímica e labial” para 
comunicar-se com o preso. Em vão. O chefe dos investigadores da delegacia, 
onde x. está detido há três meses, espanta-se: “Um homem sem nome, sem 
história, sem conhecidos. Desde que foi preso não recebeu nenhuma visita. 
E ninguém registrou desaparecimento de amigo ou parente com as 
características dele. Como condenar alguém que não se sabe quem é?” 
(DANZIGER, 2013, p.29) 

 

Após comentar sobre a reportagem envolvendo a amnésia de x., em São Paulo, 

que ao que parece fora publicada com o objetivo ajudar a desvendar o mistério em 

torno da sua figura, “retirando-o do estado de exclusão extrema em que se encontra” 

(idem), Leïla fala de um caso ocorrido na França vinte anos antes, um pouco menos 

grave, publicado no diário Libération. Em 22 de maio de 1985, um homem é 

encontrado na cidade de Nice, sem nenhuma lembrança ou informação sobre o 

passado, desprovido de qualquer documento de identificação. Aparentemente 

incólume, sem ferimentos, apenas não tem a menor ideia de quem seja, nem o que 

faz ou de onde vem. Sem poder manter contato com as suas experiências anteriores, 

“ele tem medo do mundo e permanece recolhido e afastado em um hospital, até que, 

lentamente, começa a readquirir confiança na aparência habitual das coisas.” (ibid.). 

Algum tempo depois de aceitar que a sua história fosse publicada em um jornal de 

Nice (que havia recusado antes por insegurança), é procurado pela família. Então “ele 
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aprende o seu nome e que tipo de vida levava até desaparecer aos 27 anos; retorna 

à casa em que vivia (...) mas nenhuma imagem do passado emerge” (ibid), e assim 

ele prefere “permanecer na cidade em que acordara ‘esquecido’, vivendo próximo 

àqueles que participaram do início de sua nova vida, iniciada em junho de 1985.” 

(ibid.).  

Depois dessas duas notícias, inicia uma reflexão sobre os muitos sentidos do 

esquecimento, a partir de relatos de casos de amnésia (e de algumas memórias 

prodigiosas) feitos desde a Antiguidade, como na História natural de Plínio, o Velho, 

e nas histórias hassídicas, corrente mística do Judaísmo. Exemplos que permitem 

diferenciar os modos de compreensão do esquecimento em séculos passados e no 

nosso, em que “parece de fato irreversível (...)” (DANZIGER, 2013, p.30), ao 

afastarmo-nos cada vez mais “do esquecimento produtivo recomendado por 

Nietzsche como antídoto contra o historicismo.” (idem). Essa tese sobre o 

“esquecimento produtivo” em Nietzsche pode ser localizado na Segunda consideração 

intempestiva:  Da utilidade e desvantagem da história para a vida (“Von Nutzen und 

Nachteil der Historie für das Leben”), onde o filósofo afirma que “a todo agir liga-se um 

esquecer: assim como a vida de tudo o que é orgânico diz respeito não apenas à luz, 

mas também à obscuridade” (NIETZSCHE, 2003, p.10) e que seria “totalmente 

impossível de se viver sem o esquecimento” (idem).  

São inúmeros os autores que, na modernidade, tem tratado desse problema 

sobre, por um lado, a hipertrofia da memória através de dispositivos de arquivamento 

quase infinito; e, por outro, um esquecimento deletério que se traduz na crescente 

incapacidade de narrar e transmitir experiências. Walter Benjamin é com toda certeza 

uma referência incontornável, e suas teses não cessam de ser desdobradas pelos 

principais legatários da sua obra. A própria Leïla não se furta a citá-lo em muitos textos 

seus. Mas ao invés de puxar este fio, que poderia nos levar a uma longa e complexa 

reflexão acerca do conceito de história e do “declínio da experiência” em Benjamin 

(ativando também as diferentes formas de recepção do seu texto por parte da crítica 

contemporânea), basta reconhecer o quanto o trabalho da artista é afetado pela 

percepção benjaminiana de que, para haver experiência, a memória deve ser capaz 

de relacionar efetivamente os conteúdos do passado coletivo com os do passado 

individual (cf. DANZIGER, 2013, p.32).  
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Vale aproveitar este momento, em que nos referimos a certos “personagens” 

noticiados pelos jornais, destacados por sua perda de memória e impossibilidade de 

acesso a suas experiências anteriores, para trazer à lembrança um texto mais recente 

e considerado importante no âmbito dos estudos literários (seus capítulos autônomos 

transitam entre linguística e crítica literária), em que a questão do esquecimento é 

considerada vital: Ecolalias: sobre o esquecimento das línguas, de Daniel Heller-

Roazen. No primeiro capítulo do livro, “O ápice do balbucio”, ele discorre sobre os 

ruídos emitidos pelos bebês e que parecem antecipar os fonemas de todas as línguas. 

Faz menção a um estudo de Roman Jakobson, “Linguagem infantil, afasia e universais 

fonológicos”134 e explica que os bebês são, entre nós, aqueles que possuem a maior 

capacidade articulatória, a culminar no instante em que principiam a formar as 

primeiras palavras, “com os quais nem mesmo o mais talentoso dos poliglotas adultos 

poderia rivalizar.” (HELLER-ROAZEN, 2010, p.7) Em seguida destaca que, para sair 

da infância (não-fala) propriamente dita e ingressar na estrutura sonora de uma 

determinada língua, o indivíduo vai esquecendo gradualmente a forma de produzir os 

fonemas excedentes: “É como se a aquisição da linguagem fosse apenas possível por 

meio de um ato de esquecimento, um tipo de amnésia linguística infantil (...)” (idem). 

O texto se encerra com uma interrogação sobre a possibilidade de ficar retido 

na língua dos adultos algo dos ruídos infinitamente variados dos quais emergiu, pois 

parece possível que não tenham desaparecido por completo, deixando pelo menos 

um “rastro de fumaça” atrás de si. E “se for esse o caso, seria apenas um eco, pois, 

onde há línguas, a emissão desordenada do bebê já há muito desapareceu, ao menos 

na forma que uma vez possuía na boca do infante que ainda não podia falar (HELLER-

ROAZEN, 2010, p.9). Nesse caso o balbucio adulto seria apenas o eco de uma outra 

fala e algo diferente da fala: “uma ecolalia, que guardasse a memória do balbucio 

indistinto e imemorial que, ao ser perdido, permitiria a todas as línguas existirem.” 

(idem)  

Como se sabe e temos visto aqui, uma parte considerável da poesia do século 

XX se apresenta justamente como um eco impreciso ou distúrbio afásico que contraria 

a clareza da representação, aproximando-se de uma espécie de “balbucio indistinto e 

imemorial”. Na investigação sobre o “Tübingen, Janeiro” de Celan nós repetimos à 

 
134 “Baseando-se na pesquisa de psicólogos especializados em crianças, Jakóbson concluiu que, naquilo que 
chamou de ápice do balbucio (die Blüte des Lallens), não há limites para o potencial fônico da vocalização 
infantil.” (HELLER-ROAZEN, 2010, p.7) 
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exaustão este vínculo entre balbucio e poesia. E não faltariam exemplos. A crítica 

Laura Erber trabalhou essa mesma característica em Ghérasim Luca – um poeta que 

também guarda trágicas semelhanças com Celan (inclusive o suicídio no rio Sena) – 

desdobrando a proposição de Deleuze sobre a gagueira dos seus poemas.135 E aqui, 

de novo, as interrupções sintáticas reivindicam uma espécie de mudança de 

respiração: “(...) a respiração aparece associada a uma experiência sensual de 

desestabilização: ‘E é pela voluptuosidade de perder o fôlego, as dimensões e as 

afirmações certeiras, que eu te respiro, oh amada – meus pulmões: um trapo de renda 

no bico de uma águia’” (LUCA apud ERBER, 2008, n/p). 

Como vimos, os poemas verbais de Leïla Danziger não levam ao plano sintático 

essa mesma desagregação que atinge em cheio a poesia, desde, pelo menos, aquele 

anúncio público de uma violência praticada ao verso feito por Mallarmé. Por outro lado, 

os seus poemas também não se cansam de fazer referência ao balbucio perseguido 

em seu estúdio, ao apagar incansavelmente montanhas de jornal. O “Pallaksch 

Pallaksch” de Hölderlin, que em Celan aponta para a ferida aberta na língua, onde o 

ápice da expressão poética alemã se encontra com “o ápice do balbucio” ou o ápice 

da lalação (die Blüte des Lallens), deflagra, no caso de Leïla Danziger, diferentes e 

suplementares processos de escrita corrosiva e leitura dos escombros.136 Escrita / 

leitura que explora com mais ou menos ímpeto o caráter negativo da linguagem: em 

certo momento, inúmeros fragmentos de poemas carimbados em vermelho nas 

páginas dilaceradas dos jornais; no instante posterior, ruínas da catástrofe cotidiana, 

notícias (lugares, nomes, datas) desarquivadas, que sobrevivem nos versos dos 

poemas. Sem deixar de fora os ensaios, que oscilam indefiníveis entre o poema, a 

análise acadêmica e a escrita diarística (em remissão renitente ao jornal / diário).  

 

POESIA, GAGUEIRA E JORNAIS 

 

 
135 “Jakobson e a Linguística de modo geral vê a afasia como um bloqueio. A prática de Ghérasim é o contrário 
de um bloqueio, é o contrário da dificuldade de alcançar a pronúncia completa de uma palavra; no seu caso é o 
gaguejar justamente que propicia a produção de enunciados poéticos, é uma proliferação sonora que faz com 
que as palavras se transfigurem umas nas outras, sem que seja possível distinguir qual delas é a matriz e qual é 
a derivada. Daí porque Deleuze insista em que não se deve confundir essa gagueira poética com um tipo de 
mimetismo do verdadeiro gago – o que significaria permanecer no campo das representações.” 
136 Sobre o trabalho artístico de Leïla Danziger, escreve Márcio Selligmann-Silva: “A linguagem poluída pela 
comunicação e pelo seu serviço à informação é substituída por outra mais depurada. A linguagem retorna ao 
‘lalar’. Ao invés de catalogar e arquivar, Leila desarquiva. Ela reduz o simbólico ao balbucio (‘Pallaksch, Pallaksch’) 
– ou ela eleva o simbólico ao gaguejar. Como Celan escreveu com relação à língua após Auschwitz.” 
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No subcapítulo “Informação e esquecimento”, de seu artigo “O jornal e o 

esquecimento”, a artista comenta a hostilidade de Mallarmé ao jornalismo e sua 

insurgência contra a instrumentalização da linguagem: “Mallarmé argumentava que a 

poesia deveria ser a antítese das colunas verticais do jornal do mercado de massa.” 

(DANZIGER, 2013, p.33) Mas do mesmo modo que Mallarmé, apesar da notória 

violência das suas críticas às colunas de jornais, trabalhou apaixonadamente sua 

escrita em um periódico de moda (sendo responsável por todo o conteúdo), inúmeros 

poetas dos séculos XX e XXI continuariam trabalhando junto às redações de jornais a 

distância e as aproximações possíveis entre a linguagem jornalística e a poesia. 

Certamente o caso paradigmático no Brasil é Carlos Drummond de Andrade, que só 

para o Jornal do Brasil assinou cerca de 2.300 textos.137 A importância decisiva do 

jornalismo na formação do Drummond poeta é inegável e notória. Basta que se lembre 

dos poemas-crônicas que viriam a compor os volumes Versiprosa (1967) e Versiprosa 

II (1973), reunindo textos publicados sobretudo nos jornais cariocas Correio da Manhã 

e Jornal do Brasil.138 O mesmo serve para uma lista inacabável de poetas e ficcionistas 

que desde o início do século passado contribuíram de forma mais ou menos regular 

com os suplementos de cultura. 

Não cabe aqui uma análise mais detida acerca das complexas e profundas 

relações entre a poesia brasileira e o jornalismo. Mas é importante frisar que a poesia 

brasileira contemporânea lida não apenas com a ruptura simbolizada pela crise do 

verso mallarmeana, a destruição dos manuais reivindicada pelas vanguardas 

negativas ou a gagueira dos poetas do pós-guerra, na Europa, mas também com os 

modos através dos quais a nossa tradição poética (brasileira, latino-americana) vem 

trabalhando esse desastre. Uma das formas de fazer essa leitura, sem nos afastarmos 

muito do problema do balbucio e da relação entre língua e esquecimento, é seguindo 

a trilha aberta por Haroldo de Campo em “Arte Pobre, Tempo de Pobreza, Poesia 

 
137 Cf. AULER, Marcelo. “Carlos Drummond de Andrade, cronista que o JB ajudou a imortalizar a obra”. Jornal do 

Brasil, 01.07.2012.  
138 Muitos de seus poemas foram publicados antes em jornais e somente depois em livro, o que era uma prática 
mais ou menos normal até certo momento do jornalismo brasileiro. Para se ter ideia dessa proximidade, de 
Alguma poesia (1930) a Lição de coisas (1962) foram dez livros e 315 poemas. No mesmo período, cerca de 303 
publicações em periódicos. Nesses doze anos, Drummond publicou em 70 jornais diferentes e, ao longo de sua 
vida, foram publicados mais de seis mil textos. 
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Menos”, publicado originalmente em 1982.139 Nesse texto ele propõe como data 

inaugural do “procedimento menos” na literatura brasileira o ano de 1897, quando 

Silvio Romero, “com truculenta retórica fisiológica, denunciou o estilo ‘de gago’ de 

Machado de Assis” (DE CAMPOS, 2006, p.221). Não causa estranhamento (embora 

o autor deixe de revelar este dado, no texto) que a data da crítica de Romero à 

gagueira de Machado de Assis coincida exatamente com o ano da primeira 

publicação, na França, de "Un Coup de Dés". 

Machado de Assis é “acusado” de gago por um dos mais prestigiosos críticos 

literários do país, àquela altura, no mesmo ano em que nasce o poema radical de 

Mallarmé (a ponto de Haroldo de Campos chamar “pós-utópica” à poesia escrita 

depois dele). A compreensão de uma história não homogênea e sincrônica da 

literatura,140 ancorada na leitura de Los hijos del limo de Octavio Paz, permite a 

Haroldo encontrar no poema constelar de Mallarmé, assim como na gagueira de 

Machado de Assis, não uma simples abertura ao sentimento utópico das vanguardas 

históricas, mas a prévia realização do seu fim.141 De tal modo que a genealogia de 

uma “arte pobre, poesia menos” continua fazendo parte de um jogo remissivo com 

autores e momentos considerados fundadores da tradição literária moderna, ao 

mesmo tempo em que passam a ser lidos como destruidores da utopia que constitui 

a própria modernidade.  

O ensaio “Poesia e Modernidade”, em que Haroldo volta ao poema 

mallarmeano para realizar um corte sincrônico capaz de definir as relações entre 

poesia e modernidade, é de 1984. Enquanto o texto em que propõe uma genealogia 

da gagueira na literatura brasileira, a partir de Machado de Assis, é publicado em 

1982. As datas são muito próximas e fazem parte de uma mesma transformação do 

paradigma crítico. Ou seja, não apenas o ano da crítica de Sílvio Romero e o da 

 
139 Recolhido em Metalinguag;em & Outras Metas, o ensaio “Arte Pobre, Tempo de Pobreza, Poesia Menos” de 
Haroldo de Campos, foi originalmente publicado na revista Novos Estudos/Cebrap (vol. 1, n. 3, de julho de 1982), 
e republicado em Roberto Schwarz (org.), Os Pobres na Literatura Brasileira, São Paulo, Brasiliense, 1983. 
140 “A expressão ‘modernidade’ é ambígua. Ela tanto pode ser tomada de um ponto de vista diacrônico, 
historiográfico-evolutivo, como de uma perspectiva sincrônica: aquela que corresponde a uma poética situada, 
necessariamente engajada no fazer de uma determinada época, e que constitui o seu presente em função de 
uma certa ‘escolha’ ou construção do passado.” (DE CAMPOS, 1997, p.268) 
141 “Sem perspectiva utópica, o movimento de vanguarda perde o seu sentido. Nessa acepção, a poesia viável do 
presente é uma poesia de pós-vanguarda, não porque seja pós moderna ou antimoderna, mas porque é pós-
utópica. Ao projeto totalizador da vanguarda, que, no limite, só a utopia redentora pode sustentar, sucede a 
pluralização das poéticas possíveis. Ao princípio-esperança, voltado para o futuro, sucede o princípio-realidade, 
fundamento ancorado no presente.” (DE CAMPOS, 1997, p.268)  
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publicação do poema constelar de Mallarmé coincidem; os dois eventos engendram, 

juntos, esta perspectiva pós-utópica adotada pelo crítico paulista em sua leitura da 

poesia brasileira, nas duas últimas décadas do século passado. 

Hoje é possível compreender o quanto essa postura tardia de Haroldo, que 

tentava marcar suas diferenças em meio à heterogeneidade da poesia brasileira, no 

início dos anos 1980, pode ser associada a uma performatividade que ainda o 

aproxima dos manifestos da arte vanguardista. Esta é opção interpretativa de Marcos 

Siscar em “A alavanca da crise: a poesia pós-utópica de Haroldo de Campos”.142  Não 

obstante, é preciso reconhecer o importante caminho que ele deixa aberto ao traçar o 

esboço de uma genealogia de escritores “gagos”, no Brasil, e que, como vimos, estaria 

ligada sincronicamente à poesia constelar de Mallarmé e sua apreensão dos sentidos 

da comunicação poética. Como afirma Siscar, esta concepção de Haroldo de Campos 

nos coloca “diante da questão do jornalismo e dos novos meios de comunicação como 

matrizes das experiências mallarmeanas, representativas de uma nova concepção de 

civilização (...)” (SISCAR, 2014, pp.86-87). E a esta altura já não se trata da 

transformação da comunicação e dos meios técnicos que permitiriam à poesia uma 

interação com o presente (cf.idem, p.87), proposto três décadas antes pelo manifesto 

da poesia concreta, ao reivindicar um “novo sentido de estrutura”. Porque, passado o 

furor e a euforia dos manifestos do século XX, a poesia e a crítica passam de “uma 

ênfase nas transformações do verso para uma ênfase na profundidade da crise.” 

(ibid.). 

Assim, com o aprofundamento da compreensão da crise, é necessário retraçar 

as relações de filiação e parentesco, já que as antigas formas da utopia foram 

estilhaçadas, des-astradas.143 E por isso o poeta adota uma perspectiva sincrônica, 

 
142 Cf. SISCAR, Marcos. “A alavanca da crise: a poesia pós-utópica de Haroldo de Campos”. Remate de Males. 
Campinas-SP, (34.1): pp. 81-94, Jan./Jun. 2014”: “Em Haroldo de Campos, o ponto em que essa aproximação 
passa a ser visível, como experiência de reiteração quase maquínica, é a referência a Mallarmé como ponto de 
sutura do grande leque da tradição; ou, mais literalmente, no caso, como ponto de equilíbrio da alavanca com 
que o poeta pretende deslocar a leitura da tradição. Mallarmé (especificamente, seu poema mais radical, Um 
lance de dados) é, de acordo com a figura usada por Haroldo, um “ponto arquimédico”, ou seja, um ponto de 
apoio. “Deem-me um ponto de apoio e moverei a Terra”, teria afirmado Arquimedes. Embora o poeta tenha 
muitas vezes refutado a dimensão teórica e histórica da originariedade, de teleologia orgânica, não há como não 
ver aí uma espécie de arqué que cumpre a função do princípio, da fonte ou da causa. É difícil não encontrar em 
Mallarmé e na ousadia experimental do Lance de dados uma referência fundadora da obra e do pensamento de 
Haroldo de Campos, seu ponto de apoio – um autor que coloca os termos a partir dos quais, desde o concretismo, 
Haroldo pensa e escreve poesia.” 
143 A ideia de desastre (como perda das referências astrais) também se afina conceitualmente com a proposta 
de leitura pós-utópica de Haroldo de Campos, a partir de Octavio Paz (1984, p.50): “A volta dos astros era uma 
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não linear, considerando aquilo que Octavio Paz viria chamar de tempo reversível.144 

É a partir sobretudo dessa leitura do escritor mexicano que, em seu texto sobre a 

gagueira, Haroldo de Campos pretendeu mostrar as interseções entre o “estilo 

gago”145 de Machado de Assis e a escrita telegráfica de Oswald de Andrade, por 

exemplo, ao insurgir-se contra o beletrismo do panteão parnaso-acadêmico de Coelho 

Neto (“o último heleno”) e Olavo Bilac. Haroldo enfoca ali o tartamudeio ficcional 

evasivo de Machado, principalmente em Dom Casmurro, que teria adulterado “os 

padrões rígidos do mundo linearizado pela moral dos códigos formais (...)” (DE 

CAMPOS, 2006, p.225). Ao qual somos tentados a acrescentar aquele breve, porém 

inesquecível capítulo de Memórias póstumas de Brás Cubas, chamado “O velho 

diálogo entre Adão e Eva”, feito apenas de reticências, pontos de exclamação e 

interrogação (além dos nomes de Brás Cubas e Virgília). E essa linhagem do 

gaguejamento machadiano, traduzido na taquigrafia de combate de Oswald (cf. idem, 

p.226), é estendida ao “estilo magro” da prosa de Graciliano Ramos, em Vidas Secas 

(mundo onde as “palavras esquisitas” são como estrelas desterradas). O pobre do 

estilo “menos” que se verifica na “degradação fisiológica de afasia, de afonia, na 

mudez deslinguada de Fabiano e sua família de retirantes (...)” (ibid.). Desdobra-se 

ainda no “machadiano” romance Os Ratos, de Dyonélio Machado, que, na 

contracorrente de uma tendência ornamental da literatura brasileira, produz uma 

novela miúda, feita de ruídos de ratos: “Prosa pobre, puída, em caminho tautológico – 

cruzado, recruzado, obsessivo – de rato.” (ibid., p.229). 

 

 
manifestação visível do tempo circular; em sua nova acepção, a palavra revolução foi a expressão mais perfeita 
e consumada do tempo sucessivo, linear, e irreversível.  
144 Mais uma vez, Octavio Paz (1984. p.34): “Nossa época rompe bruscamente com todas essas maneiras de 
pensar. Herdeira do tempo linear e irreversível do cristianismo, opõe-se, como este, a todas as concepções 
cíclicas; igualmente nega o arquétipo cristão e afirma outro, que é a negação de todas as ideias e imagens que 
os homens faziam do tempo. A época moderna — esse período que se inicia no século XVIII e que talvez chegue 
agora a seu ocaso – é a primeira época que exalta a mudança e a transforma em seu fundamento. Diferença, 
separação, heterogeneidade, pluralidade, novidade, evolução, desenvolvimento, revolução, história – todos 
esses nomes condensam-se em um: Futuro. Não o passado nem a eternidade, não o tempo que é, mas o tempo 
que ainda não é que sempre está a ponto de ser.” 
145 Adjetivos utilizados por Sílvio Romero em sua crítica a Machado de Assis (cf. DE CAMPOS. 2006, p.223) 
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O livro de ensaios Leyendo Agujeros, do poeta Luis Felipe Fabre, que traduzi 

para a Editora Circuito como Lendo Buracos: ensaios sobre (des)escrita, antiescrita e 

não-escrita (mas que o editor preferiu chamar com o nome antipublicitário de Leituras 

Furadas), estabelece um vínculo muito forte com esta genealogia gaga. No entanto, 

volta-se para escritores latino-americanos de língua espanhola, sobretudo Néstor 

Perlongher, Nicanor Parra, Ulises Carrión, Ramón López Velarde e Roberto Bolaño, 

procurando em seus textos, como afirma logo no início o autor, “ler as lacunas, ler 

buracos, ler ausências. Ler algumas das páginas perfuradas da poesia latino-

americana do século XX, ler uns tantos textos carcomidos pelo vazio.” (FABRE, 2017, 

p.15). E “não são necessariamente buracos no suporte material de um texto, mas no 

texto mesmo” (idem), ou seja: 

 
Buracos que, por sua vez, devêm texto. Literalmente. Ler buracos é 
entender que as fendas que ferem um texto são também uma escrita: o 
braile do desaparecido. É botar o dedo na ferida e dizer “ferida”. Ler um 
buraco como quem observa, através da fechadura da porta, que atrás da 
porta não há ninguém. Às vezes a poesia está em outro lugar. Às vezes um 
buraco em um poema é a marca de sua ausência. Neste sentido, os textos 
que abordo aqui podem ser entendidos como “post-poemas”, enquanto 
textos resultantes da desaparição de uma palavra, um verso, uma estrofe, 
ou erigidos a partir da ausência de outro poema. (FABRE, 2017, p.16) 

 

Assim ele vai falar do manuscrito original de “El sueño de los guantes negros”, 

de López Velarde, onde algumas palavras desapareceram como palavras, por serem 

ilegíveis, de modo que os seus vazios passaram a integrar o poema. Ou os trinta mil 

desaparecidos durante a ditadura militar argentina que atravessam “Hay Cadáveres”, 

de Néstor Perlongher: “o texto poético, tramado à maneira de um tecido social, 
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assume os desaparecidos quando vai, ele também, desaparecendo.” (FABRE, 2017, 

p.17). Fala sobre o (anti)discurso irônico e bizarro de Nicanor Parra na cerimônia de 

recebimento do Prêmio de Literatura Juan Rulfo, numa “tentativa de escapar da letra 

através da ação” (idem), com sua leitura-performance “Mai mai peñi. Discurso de 

Guadalajara.” E também de Roberto Bolaño, que em seu romance Los detectives 

salvajes tematiza a busca de poemas e poetas desaparecidos, enquanto a escrita 

ficcional funciona como a não-escrita de um poema: “o livro descreve a silhueta de um 

poema ausente” (idem, p.18). Quer dizer, “Los detectives salvajes é um poema não 

escrito, é um poema sem palavras, como sem palavras é feito ‘Sión’, o único poema 

realvisceralista que aparece no romance, o poema visual de Cesárea Tinajero:” 

 

 

 

A conclusão de Fabre é que “desenhar um poema é uma maneira de não 

escrevê-lo, mas deixando testemunho dele (...) a escrita do romance funciona como o 

a não escrita do poema: é marco de sua ausência.” E o autor fala ainda do escritor 

mexicano Ulises Carrión, que “não escreve, escava: desescreve poemas. Como se 

em vez do lápis usasse borracha” (idem, p.50) e que abre um buraco em um dos textos 

mais canônicos da história da literatura – neste caso um poema de Jorge Manrique 

(famoso cancioneiro do século XV, autor das Coplas por la muerte de su padre, um 

dos grandes clássicos da literatura espanhola de todos os tempos), que Carrión vai 

esburacando aos poucos: 

 

MODELO: 
 

Coplas por la muerte de su padre 
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           de Jorge Manrique 
 
 

¿Qué se fizo el rey Don Juan? 
Los infantes de Aragón, 

           ¿qué se fizieron? 
¿Qué fue de tanto galán? 
¿Qué fue de tanta invención 

           como truxieron? 
Las justas y los torneos, 
paramentos, bordaduras, 

          y cimeras, 
¿fueron sino devaneos? 
¿qué fueron sino verduras 

           de las eras?146 
 
 

1 
 

¿___________________? 
____________________, 

¿____________? 
¿___________________? 
¿____________________ 

_____________? 
____________________, 
__________, _________, 

_____________, 
¿___________________? 
¿____________________ 

_____________? 
 
 

2 
 

____________________, 
____________________, 

_____________, 
____________________, 
____________________, 

_____________, 
____________________, 
____________________, 

_____________, 
____________________, 
____________________, 

¿____________? 
 
 
 

3 
 

_____________________ 
_____________________ 

 
146 MODELO: // Coplas pela morte de seu pai / de Jorge Manrique // O que se hez o rei Don Juan? / Os infantes 
de Aragón, / o que se hiceram? / O que foi de tanto galã? / O que foi de tanta invenção / como truxieram? / As 
justas e os torneios, / ornamentos, bordaduras, / e cimeiras, / devaneios nada mais? / o que foram senão 
verduras / das eras? 
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¿____________? 
_____________________ 
_____________________ 

¿____________? 
_____________________ 
_____________________ 

¿____________? 
_____________________ 
_____________________ 

¿____________? 
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¿___________________? 
¿___________________? 

¿____________? 
¿___________________? 
¿___________________? 

¿____________? 
¿___________________? 
¿___________________? 

¿____________? 
¿___________________? 
¿___________________? 

¿____________? 
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 ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 
¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 

¿?¿?¿?¿?¿? 
¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 
¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 

¿?¿?¿?¿?¿? 
¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 
¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 

¿?¿?¿?¿?¿? 
¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 
¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 

¿?¿?¿?¿?¿? 

 

E depois do poema número cinco, como afirma Luis Felipe Fabre, 
 

No antitexto 6, se é que existe um antitexto 6, Carrión apaga tudo, afirma 
tudo, nega tudo. Ou melhor, nem afirma nem nega: pergunta. A pergunta, que 
Manrique utilizava como um poderoso recurso retórico, é empregada por 
Carrión como uma arma de fio duplo. Por um lado, o poema desaparece 
totalmente deixando atrás de si o vazio da sua ausência como uma 
possibilidade aberta: o espaço para uma nova poesia. Mas, por outro lado, 
Carrión, obedecendo à lógica implacável de sua (des)construção, põe em 
dúvida a própria possibilidade de um antitexto 6 e de tudo mais. Como se 
depois de ter aberto um buraco continuasse fazer desaparecer as bordas que, 
ao limitarem seu vazio, possibilitavam a ausência desse buraco. Porque 
agora Carrión trabalha com aquilo que poderia ser considerado como as 
bordas do poema: o número que o indica. E o questiona. Mas ao questioná-
lo o afirma. A dúvida sobre a possibilidade de um antitexto 6 já é o antitexto 
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6. Ou não. Número no qual cifra, de uma vez só, possibilidade e 
impossibilidade. (FABRE, 2017, p.58) 

 

Eis o derradeiro poema: 

 
¿6? 

 

Luis Felipe Fabre fala das cartas trocadas entre Ulises Carrión e Octavio Paz, 

em que este se refere aos poemas do outro como “(des)construções poéticas”. 

Definição que põe em relevo os problemas sucitados pelos “textos y poemas” de 

Carrión: o de pertencerem e não pertencerem ao âmbito da literatura. “A princípio, 

Octavio Paz propõe a Carrión publicar unicamente os textos que considera 

propriamente literários (...)” (FABRE, 2017, p.44), porque “no julgamento de Paz, os 

outros textos, ao tratarem-se de estruturas vazias, caem fora da literatura. E 

argumenta: a literatura não é redutível a suas estruturas; o literário é justamente aquilo 

que as estruturas emitem.” (idem). Carrión, pelo seu lado, pensa o contrário. Afirma 

que o seus textos “vagamente teóricos” não são literários justamente porque emitem 

uma mensagem e que as suas “(des)construções poéticas, essas sim são literatura, 

uma nova literatura – em que as estruturas se liberam de qualquer conteúdo 

extrínseco: “já não contam a ‘pequena história’ do autor.’” (cf. ibid.).  

 
Mais do que troca de cartas, a correspondência entre Carrión e Paz supõe 
um jogo de troca de olhares. Os dois estão olhando através de um mesmo 
buraco, mas cada um está situado de um lado diferente da parede. Paz 
permanece na literatura e, através do buraco aberto por Carrión, observa algo 
que já não é literatura. Carrión está fora e, através do buraco pelo qual 
escapou, observa a literatura que deixou pra trás. Ele observa Paz: Paz o 
observa não sem alguma reticência: “Seus arrazoados me deslumbram 
inclusive quando não me convencem”. Mas ao final, Paz aceita: “Seus textos 
realmente são literatura. Você converte o que chama “estruturas em 
movimento” em textos, ou melhor, antitextos poéticos. Textos únicos e 
destinados a uma empreitada única: a destruição do texto e da literatura”. 
(FABRE, 2017, p.45) 
 
 

  No Brasil, podemos pensar em discussões semelhantes, mais ou menos 

no mesmo período. Embora, talvez, sem contar com a mesma generosidade final de 

Octavio Paz em relação às “(des)construções” de Ulises Carrión. Basta colocar o 

manifesto da poesia concreta (1956) e os poemas publicados pelo grupo paulista, 

diante dos textos críticos de um José Guilherme Merquior, que, em 1962 publicava o 

ensaio “Crítica, Razão e Lírica: Ensaio sobre um juízo preparado sobre a nova poesia 

no Brasil”, em que ainda viria a definir “o lírico como expressão da consciência 
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reflexiva de uma emoção.” (MERQUIOR, 2013, p.181), insistindo que “se a lírica é, 

realmente, significativa, deve conter razão, um movimento organizado de apreensão. 

Em certo sentido, a lírica, sendo razão, é domínio.” (idem, p.182). Ora, essa 

perspectiva do crítico carioca (que já soava extremamente conservadora àquela altura 

do século XX) não poderia estar mais afastada do pensamento de Haroldo de 

Campos, encetado em “Arte Pobre, Tempo de Pobreza, Poesia Menos”, onde a 

destruição do verso e a corrosão dos domínios da retórica é que abrem caminho para 

a poesia. Aliás, esse texto também não se restringe a uma linhagem de escritores de 

ficção, propondo sobretudo o esboço de uma poesia com “sinal de menos”, que vai 

da redução monogramática e bem-humorada de Oswald de Andrade aos primeiros 

poemas concretos de Augusto de Campos, passando evidentemente por Drummond 

e João Cabral, até a sugestão de um encontro sincrônico entre esses textos e algumas 

manifestações pictóricas e musicais muito específicas, que seriam igualmente 

“pobres” ou antirretóricas:   

 

Da “poesia pau-brasil” de Oswald (cujo monogramático refrão de guerra seria 

o poema “amor/humor”), ao “poema orelha” de Drummond, que epitomiza 

essa dialética numa síntese expressiva: “e a poesia mais rica é um sinal de 

menos” (1959), pode-se fazer, por outro ângulo de enfoque, todo um traçado 

da “arte pobre” (arte povera se dizia, não faz muito, em pintura) na poesia 

brasileira, entendida agora como poética da linguagem reduzida (...). Sem 

esquecer a contribuição fundamental de João Cabral, da poesia que se faz 

flor, “conhecendo que és fezes” e que, afinal, querendo-se a contrafluxo de si 

mesma, num limite de torção, ambiciona ser prosa (O Rio, depois dos símiles 

voluntariamente “pauperizados”, rudimentares, de O Cão sem Plumas). De 

Augusto de Campos direi que, já nos anos 50, quando pensou o seu primeiro 

conjunto de “poemas concretos”, pensou-os estruturalmente enquanto 

“poesia menos” (a sequência Poetamenos, escrita em 1953, publicada em 

1955). Despoetizar a poesia, àquelas alturas do triunfalismo neoparnasiano 

da Geração de 45, para reduzi-la ao seu “mínimo múltiplo comum”: resposta 

sincrônica da série literária à série pictórica (Maliévitch, Mondrian) e à musical 

(Webern). (DE CAMPOS, p.229) 

 

 Todos estes exemplos nos interessam aqui, mas não por integrarem o cânone 

ou paideuma da poesia concreta, ou porque permitem a Haroldo de Campos 

alavancar a sua própria poesia a partir de 1980 (escovando e escavando aquela 

mesma tradição que deu origem ao seu manifesto, agora em uma perspectiva pós-

utópica). Ao invés de acatar passivamente essa linhagem autoestabelecida, interessa-

nos inseri-la no legado de uma poesia em constante expansão, explorando outros 

nomes que possam integrar, sob diferentes aspectos, essa genealogia não-linear da 
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“poesia menos”, herdeira da tartamudez machadiana e do desastre da poesia 

constelar de Mallarmé. Não deixa de ser curioso (e importante) que na listagem 

sintética de Haroldo, o único nome que permanece sem o devido reconhecimento, no 

panteão da literatura brasileira moderna, é o de Dyonélio Machado. Os outros são 

referências incontornáveis em qualquer apostila escolar.  

Também não é irrelevante que a lista seja composta única e exclusivamente 

por escritores homens. Àquela altura, esse fato não parecia preocupar o crítico (e 

percebo agora que a lista do jovem poeta mexicano Luis Felipe Fabre também não 

comporta uma única escritora mulher). No Brasil, para ficarmos com apenas um, 

porém definitivo e incontestável exemplo de mulher que deveria estar nessa lista, 

lembremo-nos do nome de Mira Schendel, que era próxima de Haroldo de Campos e 

sobre quem ele escreveu várias vezes, dedicando-lhe, inclusive, um belo poema; e 

que, provavelmente mais do que qualquer um dos poetas citados, levou a língua 

portuguesa ao cimo da gagueira, perturbando em praticamente toda sua obra as 

margens entre o gráfico, o pictórico, o escritural. Sobre essa questão, é imprescindível 

conferir o trabalho de Khalil Andreozzi Naime147 intitulado Insignificâncias: A escrita 

sem fim e as letras de Mira Schendel (cf. NAIME, 2018). Para nós importa dizer 

também que Mira Schendel é a artista, segundo Márcio Selligmann-Silva, com quem 

Leïla Danziger tem mais afinidade no país.148 

 Evidentemente, a própria Leïla poderia ser incluída aí, e o seu trabalho artístico, 

no qual incluem-se os poemas publicados até agora, fornece pistas a respeito de 

outros nomes a serem lidos segundo esses critérios (além de Paul Celan e Carlos 

Drummond de Andrade, que possuem hoje o seu lugar devidamente reconhecido pela 

crítica de poesia, e com os quais ela mantém estrito diálogo em diversos trabalhos). 

Na série É noite, de 2009, por exemplo, alguns versos dos dois poetas são carimbados 

sobre agendas e documentos encontrados nos arquivos de seu pai (cf. DANZIGER, 

2012, p.71). Ela mantém um diálogo também com várias poetas mulheres, dentre as 

 
147 O conceito de escrita insignificante começou a ser gestado a partir de uma parceria com Khalil Andreozzi, e o 
apresentamos juntos, pela primeira vez, em um Congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada 
(ABRALIC), em 2016.  
148 Cf. SELLIGMANN-SILVA, 2015: “Leila identifica-se com outros artistas brasileiros atuais como Antônio Manuel 
e Franklin Cassaro. A artista com quem tem maior afinidade no Brasil é Mira Schendel. Na cena internacional, 
sua obra dialoga diretamente com Robert Rauschemberg, On Kawara, Anselm Kiefer, Adrian Piper, assim como 
pode ser aproximada dos antimonumentos de Horst Hoheisel, Andreas Knitz, Jochen Gerz, Hirschhorn, e de 
outros artistas que trabalham com poéticas da memória como Doris Salcedo, Marcelo Brodsky, Naomi Tereza 
Salmon e Christian Boltanski.”  
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quais Ana Cristina César, que passou muitos anos estigmatizada por grande parte da 

crítica e que, principalmente na última década, tornou-se objeto de leituras mais 

generosas (e rigorosas), a demonstrar sua complexidade e produtividade aos estudos 

de poesia em língua portuguesa.  

 

 

Leïla Danziger. Para Ana Cristina Cesar #1 [2004] 
Carimbo sobre jornal apagado, 20 x 32 cm 

[detalhe] 

 

A produção poética de Ana C. abrange exatamente o período em que Haroldo 

de Campos elabora a sua genealogia pós-utópica da “poesia menos”. O livro A teus 

pés é publicado em 1982: o mesmo ano em que Haroldo publica “Arte Pobre, Tempo 

de Pobreza, Poesia Menos”. Uma imersão crítica no trabalho de Ana C. como “poesia 

menor” (na linha desenvolvida por Deleuze e, como desdobramento, pelo próprio 

Haroldo) foi proposta e aprofundada na tese de doutorado de Annita Costa Malufe.149 

 
149 Cf. MALUFE, 2008, p.68: “Sua produção [de Ana Cristina César], neste sentido, pode ser vista como aquilo que 
Deleuze e Guattari chamaram de “literatura menor”, ou talvez até uma “poesia menor”, conceito que 
começamos a ver anteriormente: a ideia de uma língua menor surgida de dentro do sistema maior do dialeto 
marginal. É como se sua poesia fosse escavando uma fuga, uma língua menor dentro do cenário majoritário da 
geração, isto é, um estilo que faz fugir a língua “maior” que começava a então marcar, fixar, uma certa linguagem 
do grupo, um dialeto. Pois, mesmo se querendo “marginal”, ao fixar comportamentos, padrões certos ou 
errados, condizentes ou não com seu “estatuto” (ainda que não houvesse um estatuto ou um manifesto 
formalizado), este quase movimento foi criando um certo “modo maior”, um sistema dominante, um modelo. 
Foi-se configurando uma certa fórmula do que seria ou não o marginal literário.” 
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E a própria autora da tese é também, sem dúvida, uma poeta preocupada com o 

caráter dissidente da palavra poética, devendo figurar na mesma inventariação.150  

 Poderíamos falar também da relação de Leïla Danziger com Clarice Lispector 

(“Contemplar o império do presente”),151 com Orides Fontela (“Rebeca e seu gesto 

essencial: dar água.”)152 e, principalmente, com a argentina Tamara Kamenszain, que 

pertence a uma geração anterior à sua e também trabalha, na escrita, a relação com 

a herança judaica, os signos da ausência, a perda da língua. Não é por acaso que ela 

está muito presente em seus ensaios e poemas, tanto de modo subliminar como em 

epígrafes que cravejam, sobretudo, o seu livro Ano novo (um livro que, como vimos, 

organiza e reedita a travessia do luto pela morte do pai). Um ano que se encerra, 

como encerramos este texto, com o trecho de um poema de Tamara Kamenszain: 

 
O que é um pai? 
Sonho que ainda o tenho. 
Não rezem em meus ouvidos 
pois vão me acordar. 
 
(KAMENSZAIN apud DANZIGER, 2016, p.31)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
150 “Diante da morte descobre-se que é preciso reconstituir uma rota, mas que ela não se abre senão em flashes 
imprecisos, sensações brumosas, lembranças espasmódicas e quase sempre desarticuladas. O longo poema de 
Annita é também sobre essa difícil oscilação entre o desejo de silêncio e a necessidade de dizer, porque ‘não há 
memória só/ coisas que mudamos ou inventamos/ só caminhos de rato refeitos no sótão.’” Cf. DE MELLO, 
Marcelo Reis de. “A narrativa da perda e a perda da narrativa”. Resenha do livro Um caderno para coisas práticas, 
de Annita Costa Malufe [Rio de Janeiro: 7letras, 2016]. Grampo resenhas nº10, set. 2016.  Disponível em: 
https://www.lunaparque.com.br/resenhas 
151 Cf. DANZIGER, 2012, p.55. 
152 Cf. DANZIGER, 2012, p.38. 
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Suplemento VII: Eco e esquecimento em Tamara Kamenszain 

 

Em O eco da minha mãe, da poeta argentina Tamara Kamenszain, os poemas 

são escritos sob o signo da morte da mãe, corroída pelo Alzheimer. Mas também da 

morte precoce e devastadora de um irmão, aos três anos. E evocam por fim a 

cumplicidade da sua irmã Rut, com quem a poeta dividiu o peso de ter passado a 

infância sendo “a filha sombra do menino”.  O eco da mãe é o estertor de uma voz, a 

sua derradeira e repetitiva forma de permanecer no mundo. Não custa lembrar que na 

mitologia, a ninfa Eco fora condenada pela deusa Hera a repetir eternamente as 

últimas palavras que ouvia, assim como repetem as crianças, alguns autistas e 

também pessoas com Alzheimer. O nome correto é ecolalia. Eu mesmo sou um 

ecolálico desde que aprendi a falar. Ainda repito em voz baixa as últimas palavras de 

quase tudo que pronuncio em voz alta, entregando no mínimo um traço obsessivo. No 

caso da mãe de Tamara Kamenszain, a ecolalia é índice de um desaparecimento. O 

seu desaparecimento, o desparecimento da sua língua.  

 

(...)  
Corretas educadas quase pomposas 
estas reféns do Alzheimer 
colocam no congelador a língua materna  
enquanto nos despedem do seu mundo sem palavras. 
Mas se canto para você sua canção infantil 
o neurônio do ídiche se pousa doce sobre seus lábios 
e tudo o que eu nunca entendi nesse idioma 
repito com você, mãezinha, e fica claro para mim. 
 
(KAMENSZAIN, 2012, p.93) 

 
 

O que “fica claro”? Não parece importar neste contato entre elas o significado 

das palavras pronunciadas, e sim, talvez, o batimento, um ritmo. As marcas impressas 

na voz que sobrevivem ao desaparecimento da sua própria língua. Ou é a língua que 

ali sobrevive ao desaparecimento da voz? “O neurônio do ídiche se pousa doce sobre 

seus lábios...”. Algum escritor disse uma vez: é precisamente porque esqueço, que eu 

leio. Aqui, a personagem do poema esqueceu sua língua de mãe. Esquece inclusive 

quem é a filha, sentada ao seu lado, mas através dessa amnésia que apaga, junto 

com os neurônios, as imagens da sua vida, sobrevém misteriosamente o dialeto 

infantil, a canção, e o sonho da língua materna fala pela sua boca.  
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Suplemento VIII: As Parcas de Arturo Carrera: ABC, AVC 

 

Transcrevemos apaixonadamente um ritmo encouraçado pelo segredo das 
sensações das coisas.  

Arturo Carrera 

 

 

A oscilação entre dialetos, línguas e lugares ocupa um lugar importante na 

poesia de Arturo Carrera, conterrâneo e contemporâneo de Tamara Kamensazain. A 

tradução que fiz do seu livro O homem mais portátil do mundo ao português, 

encomendada e publicada pela editora Circuito em 2014, foi reveladora. Assim como 

acontece em O eco de minha mãe, na obra poética de Carrera tornam-se cruciais a 

escuta e a evocação das vozes familiares: a morte da mãe quando o poeta era bebê, 

a morte precoce do pai, o dialeto italiano das cantigas da avó, a presença das três tias 

que o criaram e às quais ele chama de Parcas (as três Parcas, na mitologia romana, 

são as filhas da Noite que tecem e destecem o fio da vida). Um dos seus livros mais 

bonitos é dedicado a elas: El vespertillo de las Parcas. 

Acrescenta-se aqui o componente geográfico na relação entre as vozes da 

infância. Porque por um lado a sua “formação poética” se dá em Buenos Aires, onde 

irá descobrir, traduzir e escrever sobre Mallarmé, Pizarnik, Severo Sarduy, Haroldo de 

Campos, Mirtha Dermisache, Henry Michaux, Alfredo Prior, Pasolini... Por outro lado, 

a poesia de Carrera é tecida no caminho de volta de Buenos Aires à pequena Coronel 

Pringles, este misto de cidade e campo onde passou a infância e a adolescência, 

considerada por ele o seu locus patriae.153 A pátria poética onde Arturito reencontrará 

as pegadas do avô, com quem caminhou lado a lado à beira de um lago, e de onde 

leva suas memórias enevoadas, cicios e estrídulos indecifráveis.  

No ensaio “Mistério Ritmo” o poeta nos conta a respeito de uma pequena 

obsessão ou marca rítmica que o assalta toda vez em que é questionado sobre 

quando começou a escrever e por quê. Uma pergunta simples, corriqueira, mas que 

o planta diante da linguagem: 

 
Tenho 17 meses. Estou dormindo. Ouço soluços. Morreu minha mãe. 
Tenho 17 anos. Ouço que choram. Morre meu pai. 
 
Entre esses dois acontecimentos nasce a minha escrita, a minha poesia. Mas 
insisto que durmo, que a morte da minha mãe e do meu pai, como o encontro 

 
153 Cf. CARRERA, 2006, p.29.  
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com eles, são apenas atos que se cumprem em sonho. Dentro dos sonhos. 
(...)  

 

O poeta não difere aqui poesia de escrita, ao falar da sua possível “origem”. E 

isso não é irrelevante. Escrita e poesia parecem nascer juntas, ou talvez a poesia 

coincida com esta inscrição (aquém ou além de todas as palavras representáveis) 

num tempo inaugurado entre duas mortes. Escrita como batimento, um pulso. O ritmo 

deste batimento não pode ser lido como um gráfico qualquer, as linhas de um 

eletrocardiograma. Porque nos movimentos cardíacos daquele que nasce inscreve-se 

também o vazio, uma ausência: a origem da linguagem como apagamento de 

qualquer origem. Desse modo restaria ao escritor a tarefa obsessiva de tentar 

recompor um ritmo, desde sempre fraturado pela falta e pela separação. Para este 

que se sabe órfão, como é ocaso de Arturo Carrera, escrever não é agarrar-se aos 

mitos da origem, mas re-conhecer sua impossibilidade. Ir ao encontro dos atos que se 

cumprem apenas em sonho: este purgatório cheio de fragmentos de vozes 

imprecisas, dialetos, com uma prosódia estranha que se cola às sensações das 

coisas, às cores, cheiros, texturas. No universo sinestésico da infância, velhos e 

crianças tramam um idioma comum e porventura se confundem: “Son viejitos, son 

abuelos. (...) Niños disfrazados. Niños de pie, posando.” (CARRERA, 2007, n.p)  

Com Carrera, ficamos mais do que nunca diante de uma poesia atenta aos 

ecos, em que o criquilar dos grilos se encontra com a voz trêmula da avó, mergulhada 

na língua do Parkinson, e que ressoa também no modo atropelado e elíptico de falar 

das crianças. Leiamos o fragmento XXIII do poema “El Coco”: 

 
Tento capturar que ritmo, que remota prosódia rege o que fala a avó. 
O que eu atribuí à voz do Parkinson, bem depressa apossou-se de nós. 
Começamos a falar – eu, principalmente – com esses “tremores”, com esse 
grito obscuro. E o que havia começado com a avó algumas horas atrás, 
estendia-se agora como o risco do grilo... 
 
Ao sair da casa de Coco, já de noite, entendemos que as crianças falam 
assim também; comentam o jogo assim. 
Como se para além da voz e dos laboriosos acentos, outros timbres novos, 
outras intensidades tivessem se aberto para nós como um brio, 
 
Como outra inesperada tonalidade. 
 
(CARRERA, 2006, p.47) 

 

Os grilos são bichinhos mitológicos na história da poesia e não é por acaso que 

eles aparecem aqui. Em “Mistério Ritmo” o poeta argentino faz uma bela digressão 
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sobre o assunto, citando passagens de Mallarmé e diversos poemas de compatriotas, 

como Horacio G. Rava, Conrado Nalé Roxlo, Enrique Larreta, além de transcrever na 

íntegra um texto sem título de Juan Guelman que faz parte do livro Interrupciones II, 

de que Carrera se vale para aproximar o som misterioso do grilo a uma noção muito 

particular de ritmo. Um ritmo ligado não exclusivamente à imagem corrente de fluidez, 

mas também – ou sobretudo – a procedimentos interruptivos: as pausas, versuras, 

barras que Guelman insere de modo incomum ao fim e ao meio dos versos: 

  

sua palidez alta na noite/ como 
lua/ o que quer dizer?/ 
a noite passa num dorso de gato/ 
os grilos brilham/ o que quer dizer isso? 
(...) 
 

Ritmo: interrupção ou corte suturado no verso. Por isso a identificação entre o 

tremor do Parkinson na voz da avó e o risco deste grilo que se estende para além da 

voz e dos acentos, na modulação dos timbres e a variação sutil das intensidades que, 

enfim, transformam grilos em brios. E ainda outra rima que não vemos de cara, pois 

entre os grilos e brios do poema de Carrera estão os “brilhos” do poema de Guelman. 

É claro, a poesia se constrói não apenas com aquilo que entrega facilmente, com 

estas analogias apreendidas de forma imediata: o grito obscuro do Parkinson, os 

grilos, as crianças. Ela [a poesia] guarda ressonâncias internas, os ecos dos 

fantasmas, apontando-nos o “mise en abyme”: o abismo do ritmo. Não o mero fluir 

que está na raiz etimológica da palavra ritmo, e sim a interrupção e confrontação do 

tempo: “tenho 17 meses / tenho 17 anos”.  

Ainda sobre os grilos de Guelman, diz Carrera em seu ensaio Mistério Ritmo: 

“(...) o que quer dizer ‘interrupção’? Ritmo não de grilos, mas de brilhos, há uma rima 

tácita (grilo rima com brilho, mas esta rima não se mostra), está escondida como os 

próprios grilos escondidos na noite do sentido que passa sobre o dorso de um gato 

(...).” Então o poema se constrói sobre estes sinais (señales) e estas iscas (señuelos): 

palavras e marcas que não afirmam um significado, apenas apontam um sentido: 

Ritmo. Mas o que é o Ritmo? Não o conhecemos de antemão – passamos a vida a 

procurá-lo.154 A palavra não se fecha, interrompe. Como as barras verticais ou 

 
154 É o que escreve Henri Meschonnic, um dos mais importantes teóricos do ritmo do século XX: “Pois não 
conhecemos antecipadamente nosso ritmo. Passamos a vida a procurá-lo.” (MESCHONNIC, 2006, p.14). 
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horizontais, suturas gráficas das quais não podemos sequer extrair um som. Assim o 

poema nos chega, diz Carrera – como um corpo ferido, cicatrizado. 

 Um dia, uma das três tias de Arturo, uma das Três Parcas teve um acidente 

vascular cerebral, um AVC (as três letras em espanhol têm quase o mesmo som 

destas outras: ABC). E das tias, esta foi justamente a que o ensinou a escrever e a 

ler. Antes de entrar na Unidade de Terapia Intensiva, o poeta ouve do médico o motivo 

do acidente: “uma arritmia”. Ele diz que isto pode ter liberado o coágulo de sangue 

que se alojou no cérebro provocando a afasia e, dias depois, as repetições: ecolalia. 

Ali, diante de um leito de hospital, ao pensar sobre essa inaptidão para a fala da tia 

que o ensinou a soletrar e a escrever, o poeta só consegue emitir um canto 

inesperado, como Tamara Kamenszain diante do Alzheimer da mãe:  

 
Cantei algo em dialeto e ela sorriu – esse sorriso é ainda para mim um claro, 
uma luz. Embora claro seja a palavra que ela mais repete (...). Um dia 
balbuciou, acreditem: “Tem, claro, na dentadura seca do convento”. E eu sorri 
e fiz com que ela risse também. Disse-lhe que havia entendido perfeitamente 
o começo do seu poema. (...) Depois começou a cantar durante os sonhos. 
 
 

 No luto ou na iminência de uma perda inelutável, não há língua possível. Nessa 

a língua social serve só pra repetir o óbvio, a gramática dos ritos: retirar o crachá na 

portaria do hospital, falar com médicos e enfermeiras, com o florista do cemitério. O 

luto, ao contrário, parece reivindicar silêncio, um corte. Mas é preciso repetir: este 

desejo de silêncio não se concretiza em silêncio (o silêncio também flui... o silêncio 

também pode ser extremamente banal). Um desejo que não tem lugar na palavra, 

nem no seu avesso. O poeta encontra no dialeto da infância, nas filastrocche, nas 

cantigas da avó e das tias na casa da infância uma forma sutil de arrepiar (talvez mais 

do que reverter) o tempo. 

AVC, ABC. E no entanto não é na pronúncia da “ve corta” ou da “be larga” que 

o poema vibra (Roland Barthes diria: não é ali que goza). Vibra talvez na hesitação 

entre aprender a língua e ser dela (nela) exilado, apagado, confundido, enredado, 

repetido – interrompido. Aí o ritmo. Não, portanto, o ritmo monótono de um mar 

tranquilo, a repetição de uma forma reconhecível, mas, ao contrário, certos 

movimentos acidentados, espasmos de uma substância informe, formando-se jamais 

formada. Talvez algo próximo do mar de Paul Valéry (2008, p.311) “donde emana o 

rumor de uma matéria em ebulição pela infinita quantidade de gritos íntimos, de 

rasgões e de amassaduras, de dobras e de misturas entre as águas.”  
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Há também muita ternura no humor espirituoso de Arturo Carrera diante da 

ecolalia da Parca alfabetizadora, desses tantos “claro” da tia que não esclarecem 

nada. É que o jogo sobre o signo da claridade / clareza é um modo de tomar para si o 

“mistério ritmo”. Este ensaio especialmente (e vários outros textos do seu livro O 

homem mais portátil do mundo) ajudam a compreender melhor a estreita relação da 

poesia contemporânea com isso que vimos comentando até agora: gagueira, o 

balbucio, a afasia, a ecolalia, os tremores (Parkinson), o esquecimento (Alzheimer), 

todas as doenças da linguagem, as falhas e furos no nosso sistema de representação 

do mundo. ABC, AVC. 
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Suplemento IX: Calmo bloco tombado (...), de Bianca Madruga155 

 

 
Bianca Madruga. Calmo bloco tombado de um desastre obscuro, 2019.  

Impressão sobre papel (40x70cm) 

 

 
155 Capa digital do jornal O Globo do dia 1º de janeiro e manipulação da imagem, com a capa coberta de preto, de modo que resta apenas 

a frase do poema de Mallarmé: “Calmo bloco tombado de um desastre obscuro” e a imagem principal da capa, formando uma espécie de 
constelação em relação à imagem celeste dos fogos. 
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Suplemento X: Esmagados no asfalto, de Germano Weiss 

 

Em uma quarta-feira à noite de maio de 2019, o grupo da nossa oficina 

semestral Poesia e Apagamento, recebeu Leïla Danziger no Centro Cultural da UERJ 

para uma conversa sobre o seu trabalho. Quando a conversa finalmente acabou e a 

maioria dos alunos havia ido embora, Leïla reparou e quis ver um livreto que estava 

de pé na escrivaninha, encostado na parede, junto com outras fotografias, livros e 

papeis. Era o fanzine Esmagados no Asfalto, do curitibano Germano Weiss, feito com 

imagens de coisas que ele encontrou amassadas no meio da rua, dilaceradas ao longo 

de dias, meses ou anos debaixo dos carros, ou sob a sola de passantes. Latinhas 

enferrujadas de Coca-Cola, potes de iogurte, embalagens plásticas de óleo 

automotivo que derreteram no asfalto, bisnagas de tinta pra cabelo, lata de extrato de 

tomate e objetos do gênero. Coisas coletadas cirurgicamente com uma espátula 

improvisada, depois envolvidas em filme de cozinha e finalmente levadas até a velha 

e boa máquina de xerox. Talvez por isso, ao apresentar (com extrema simplicidade) 

este tempo consumido, desgastado, inscrito na matéria como um ponto de 

desaceleração, ou uma espécie de furo na linguagem publicitária, por um lado, e por 

partir de um impulso colecionista, de uma relação obsessiva com um tipo muito 

particular de arquivo, por outro, o fanzine chamou a atenção de Leïla. Aquela cópia 

do Esmagados no asfalto ficou de presente para ela, claro, junto com mais um ou dois 

fanzines do Germano que faziam parte das chamadas Edições Catador. 

 

 

Páginas do Fanzine Esmagados no Asfalto, de Germano Weiss 
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PARTE IV 

ESCRITAS INSIGNIFICANTES 
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NASCIMENTOS DA ESCRITA 
 
 

Para que a escrita seja manifestada em sua verdade (e não em sua 
instrumentalidade), é necessário que ela seja ilegível. 
 
Roland Barthes 
 
Ao menos, essa maneira de ver tem o mérito de substituir a interpretação 
mágica (utilitária), evidentemente pobre, das imagens das cavernas, por uma 
interpretação religiosa, mais condizente com um caráter de jogo supremo, 
que geralmente é próprio à arte e ao qual corresponde o aspecto dessas 
pinturas prodigiosas que nos chegaram do fundo das eras.  
 
Georges Bataille 

 
 
 

Um dos textos mais instigantes e possivelmente menos investigados de Roland 

Barthes é Variações sobre a escrita, postumamente publicado no mesmo volume de 

O Prazer do texto, seguindo seu projeto inicial. Nesse livro é possível reconhecer uma 

das derradeiras paixões de Barthes, antes de deixar-se atropelar por uma furgoneta 

de lavanderia em fevereiro de 1980. Mais do que uma cartografia histórica, Variações 

reforça seu profundo interesse em compreender a escrita para além de qualquer 

caráter comunicacional e imediatamente utilitário. Tanto que, logo na abertura do livro, 

ao invés de atribuir sua gênese ao serviço fiscal e contábil da civilização suméria 

(3.500 a.C.), recupera nos grafismos rupestres do paleolítico inferior (35.000 a.C.) um 

princípio mais longínquo e menos burocrático para a escrita. 

 

 
Osso de raposa com inscrições do Paleolítico. 

Musée des Antiquités Nationales. Foto de Alexander Mashack. 
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Os homens do Mousteriano teriam sido os primeiros a fazer sinais abstratos, 

entalhados em ossos ou pedras, com a utilização de instrumentos pontiagudos. Pouco 

se sabe sobre esses registros rudimentares dos nossos ascendentes, mas o que está 

em jogo na perspectiva de Barthes não é tanto a escavação paleológica; é o 

deslocamento de uma posição cristalizada sobre os fundamentos da escrita e, 

consequentemente, da própria literatura156. Deixando de lado os problemas 

relacionados à ideologia da linguagem, sua atenção dirige-se para o corpo: o ato 

muscular de escrever, de traçar riscos ou letras numa superfície: “o verdadeiro objeto 

do meu interesse: o gesto pelo qual a mão segura um utensílio (punção, cana, pena), 

o apoio sobre uma superfície, o peso desse objeto deslizando com mais ou menos 

intensidade (...)” (BARTHES, 2009, p.33). Tal interesse coincide não somente com as 

primeiras garatujas da Idade da Pedra, mas também com certas manifestações que 

nascem e se aprofundam a partir das vanguardas artísticas do século XX, de onde 

proliferam nomes e manifestos. Alguns bastante conhecidos, outros, nem tanto 

(caligrafia abstrata, escrita automática, poesia concreta, jazz writing, lettrisme...). 

Propomos aqui que esta questão pode ser analisada a partir de um encontro, não 

muito explorado, entre os interesses de Roland Barthes e Georges Bataille pelos 

grafismos paleolíticos e sua relação com a arte contemporânea. 

 
 

Um encontro entre Georges Bataille e Roland Barthes 

 

Como se sabe, um dos mais intrigantes patrimônios históricos franceses, a 

caverna de Lascaux, descoberta por quatro adolescentes no ano de 1940, foi uma das 

muitas obsessões de Georges Bataille. Em diversos momentos da sua obra ele 

discute aquelas imagens fabricadas há cerca de dezessete mil anos, desde um estudo 

publicado em 1955 – A pintura pré-histórica: Lascaux ou o nascimento da arte, 

reelaborado em 1957 na sua pesquisa sobre o erotismo e, finalmente, ao escrever 

sobre a relação entre erotismo e morte no livro As lágrimas de Eros, de 1962.  

Buscando compreender o fascínio de Bataille pelo homem de Lascaux, acerca 

do qual já se produziu extensa bibliografia, aproximamo-nos de um problema 

 
156“Entendo por literatura, não um corpo ou um conjunto de obras, nem mesmo um setor de comércio ou de 
ensino, mas a reprodução gráfica complexa dos traços de uma prática: a prática de escrever” (BARTHES, 2009, 
p.11).  
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importante e menos desgastado, que é a relação possível entre a perspectiva 

batailliana das imagens pré-históricas e o interesse de Roland Barthes, em sua última 

década de vida, sobretudo em Variações sobre a escrita. Um vai encontrar na gruta 

francesa o nascimento da arte; o outro busca reconhecer nos grafismos uma 

ancestralidade mais remota e menos utilitária para a escrita.  

Logo de cara ambos são movidos contra o lugar-comum científico que reduz os 

fenômenos às suas meras manifestações naturais.157 No primeiro caso, basta 

considerar o contraste gritante entre a sensação extática de Bataille diante daquelas 

imagens e a afirmação de Henri Breuil, professor dos quatro descobridores e primeiro 

cientista a estudar a gruta, de que “Lascaux é a Capela Sistina da pré-história” (cf. 

NECHVATAL, 2015). Apesar de espirituosa, essa aproximação simplificadora das 

imagens rupestres com o universo da arte quatrocentista não é muito batailliana. Pois, 

ainda que para Bataille a “clara e ardente presença” das pinturas de Lascaux seja a 

mesma que provocam todas as obras-primas de todos os tempos (Cf. BATAILLE, 

2015), ele se vê fascinado não apenas com a exuberância das imagens, mas com a 

beleza do que está para além de qualquer imagem: O sagrado, o desconhecido, o que 

dali ficou no que há muito desapareceu. Como afirma Karl Erik Schollhammer, ao 

analisar o diálogo entre Bataille e Blanchot, em seu livro intitulado justamente Além 

do visível: “Blanchot argui que a arte pré-histórica, nesta perspectiva, está mais 

próxima à experiência moderna da arte do que, por exemplo, a arte clássica grega, 

marcada pela historicidade de seu projeto e que hoje nos parece mais “arcaica” do 

que as pinturas das cavernas de Lascaux.” (SCHOLLHAMMER, 2007, p.102) 

Como poderia a arte moderna estar mais próxima dessas pinturas de 17.000 

anos do que da arte feita no Mediterrâneo há meros dois ou três mil anos, ou mesmo 

dos afrescos renascentistas de Rafael e Botticelli? Para Blanchot o que determina 

essa distância é a historicidade do projeto da arte clássica; o fato de pertencer a um 

momento em que a representação é possível, desejável, quando a qualidade estética 

se referia sobretudo à figuração contida no objeto, na obra. A arte dita moderna é 

justamente aquela que se propõe a atravessar a obra e a representação, onde, como 

viria afirmar Jean-Luc Nancy, a “presença não aparece sem apagar a presença que a 

representação gostaria de designar (seu fundamento, sua origem, seu sujeito)”. Nesse 

 
157 Sobretudo em Mitologias, Barthes pensa a literatura como uma linguagem destinada a burlar o signo: 
perverter aquilo que na sociedade se tornou (ou assumiu a aparência de) algo natural. 
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sentido, é mais curta a distância entre a sensibilidade moderna e a possível origem 

pré-histórica da arte, onde o que importa é menos o que se representa do que aquilo 

que se apresenta: ignoto.  

Talvez seja isso o que encanta Bataille na Olympia de Manet, por exemplo (tela 

em que nos revela uma Vênus muito diferente daquela retratada por Tiziano em 1550, 

embora reconduza a ela), na medida em que a prostituta e sua criada negra parecem 

desafiar a crítica do “belo” e do “bom gosto”. É assim que Manet desloca a pintura de 

sua utilidade comunicativa, livrando-a de tudo aquilo que não diz respeito à sua 

essência, mostrando-nos um gesto que dissolve o mito, a narrativa, privilegiando uma 

espécie de desaparecimento (sobram apenas as cores, formas, movimentos) – cujo 

“resultado é um sentimento de ausência em meio à plenitude da imagem” 

(SCHOLLHAMMER, 2007, p.99).  

A associação entre Bataille e Barthes, que ilumina esta correspondência entre as 

pinturas do homem de Lascaux e a arte moderna, de algum modo já fora intuída por 

Schollhammer, assim como por Raul Antelo, no prefácio à edição brasileira de O 

Erotismo, sobre o qual vamos nos inclinar daqui a pouco. Os dois cruzam o 

pensamento de Bataille com textos incluídos em O Óbvio e o obtuso, volume de 

ensaios sobre estética organizado postumamente. Um deles em que Barthes pensa o 

trabalho de Cy Twombly, o outro sobre as semiografias do acefálico André Masson. 

Além disso, nos dois textos vemos sublinhada uma questão de interesse comum entre 

os pensadores franceses: a arte como dispêndio, resíduo de uma queima, resultado 

de um excesso. 

 

Escrita pré-histórica, arte contemporânea 

 

No quinto capítulo de seu livro, “O nascimento da arte – um diálogo entre a arte 

e a escrita”, Schollhammer percebe o quanto a analogia feita por Bataille “entre a 

natureza constitutiva da pintura e a sua realização na pintura moderna” 

(SCHOLLHAMMER, 2007, p.103) está próxima do relato genealógico feito por Barthes 

em O grau zero da escrita (seu livro de estreia), ao situar “a aparição da Literatura-

objeto em Flaubert em função de uma escrita que não faz senão contemplar-se a si 

mesma, dando início a um processo de désoeuvrement que culmina na escrita branca 

de Camus, Blanchot e Cayrol” (idem). Esse desobramento refere-se, então, a uma 
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força capaz de atravessar a dimensão comunicativa (em seu sentido convencional), 

assim como de sacrificar a subjetividade ou a intenção autoral, bem como os temas 

enquanto eixos de representação.  

Além disso, esse movimento é uma “desobra” na medida em que, afastando-

se do sentido e aproximando-se do gesto158, desse rastro das pulsões de um corpo, a 

arte volta-se não para as leis constitutivas de sua linguagem particular, mas à sua 

origem.159 Trata-se de uma origem que remete ao Neutro barthesiano: “Tempo do 

ainda não, momento em que, na indiferenciação original, começam a desenhar-se, 

tom sobre tom, as primeiras diferenças” (BARTHES, 2002, p.108). Origem de algum 

modo relacionada à ilegibilidade ou a certa dificuldade de distinguir com clareza as 

imagens, pois: “madrugada; espaço daltônico (o daltônico não consegue opor 

vermelho e verde, mas distingue áreas de luminosidade, intensidade diferente); cf. 

silere, rebento, ovo ainda não eclodido: antes do sentido” (idem). Não se trata, é certo, 

de reavivar o mito romântico do artista original, pois “nascer” aqui se converte no traço 

que unifica não apenas os primeiros exemplos históricos de arte à essência imanente 

da arte, mas que também estabelece uma relação entre essa ontologia da arte e 

aquela característica da arte moderna, o que inverte genealogicamente a ilusão 

intrínseca da origem para uma emergência ou devir na sensibilidade artística atual. 

(SCHOLLHAMMER, 2007, p.103) 

O desobramento está ligado a uma perversão do sentido, virando ao avesso o 

signo que se tornou natural, cultural: um mito. É este o grande alvo de Barthes em 

Mitologias, por exemplo. Não é por acaso que os eventos de telecatch são tratados 

como fenômenos épicos; da mesma forma que na literatura de Marquês de Sade ele 

encontra a autoria de um “princípio de delicadeza”. O que interessa a Barthes (talvez 

já estejamos fartos de ouvir) é perceber na linguagem (não existe um fora) formas de 

perversão do estereótipo. Daí os nexos de seu percurso, dificilmente linear, em que 

se notam ao menos quatro diferentes etapas de destruição da linguagem, partindo da 

escrita-objeto que contempla a si mesma (Flaubert) rumo à escrita branca (Camus, 

 
158 “O que vem a ser um gesto? Algo como o complemento de um ato. O ato é transitivo, objetiva apenas suscitar 
um objeto, um resultado; já o gesto é a soma indeterminada e inesgotável das razões, das pulsões, das preguiças 
que envolvem o ato em uma atmosfera (no sentido astronômico do termo). Façamos a distinção entre a 
mensagem, que quer produzir uma informação, o signo que quer produzir uma intelecção, e o gesto, que produz 
todo o restante (o “suplemento”) sem querer obrigatoriamente produzir alguma coisa. (BARTHES, 1980, p.145-
146) 
159 Ao falar de origem, aqui, não estamos nos referindo a um dado cronológico. Ao contrário, trata-se de uma 
inversão genealógica dessa ilusão de originalidade, como as citações seguintes pretendem elucidar. 
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Blanchot), passando pelo homicídio da escrita realizado por Mallarmé – como ele 

mesmo afirma em O grau zero da escrita – até chegar a uma quarta e última 

destruição,160 que se realizará através das escritas ilegíveis.  

Há diversos textos de Barthes que tratam da ilegibilidade e de artistas que se 

dedicam, sobretudo a partir da emergência das vanguardas históricas no início do 

século passado, aos estranhos limiares entre o gráfico, o pictórico e o escritural.161 

Seu livro Variações sobre a escrita, encomendado por um instituto acadêmico italiano, 

e que Barthes desejava publicar ao lado de O prazer do texto (como se fez depois de 

sua morte), é um pequeno inventário dessas experiências, no qual defende uma 

perspectiva dissonante a respeito da história da escrita. Assim como Bataille, que se 

encontra particularmente atingido pela força das imagens pintadas pelos Cro-

Magnons no interior da caverna de Lascaux, atribuindo a tais pinturas o nascimento 

da arte, Barthes subverte a genealogia linguística convencional.  

Neste livro, Variações (...), publicado em 1973, atribui um possível início da escrita 

aos grafismos herdados do Paleolítico Médio (por volta de 35.000 a.C.), onde pela 

primeira vez pedras e ossos teriam sido entalhados por humanos com instrumentos 

pontiagudos. Ele sabe, é claro, o quanto a sua voz é marginal no meio científico sobre 

o assunto. Mas afirma: “(...) a escrita não pode se reduzir a uma pura função de 

comunicação (de transcrição), como pretendem os historiadores da linguagem” 

(BARTHES, 1980, p.140). Mesmo em livros bastante atuais sobre a história da escrita, 

ao menos naqueles em que se propõe uma historiografia fiel, sua invenção continua 

sendo narrada como consequência de uma demanda contábil da civilização suméria 

(3.500 a.C.). Ou, nos casos em que a datação é relativizada, encontra-se a distinção 

entre um antes e um depois da “escrita completa”, cujo primeiro requisito básico seria 

o de ter como objetivo a comunicação, além de dever relacionar-se à articulação da 

fala. 

Barthes, pervertendo a visão logocêntrica de grande parte da linguística 

ocidental – que tende a avaliar no processo histórico da escrita um progressivo 

aperfeiçoamento, a culminar no sistema vocálico contemporâneo – vai entender que 

a escrita nasce, antes de qualquer relação com os fonemas, de um gesto. Do esforço 

 
160 Talvez seja melhor dizer “perversão” em lugar de “destruição” (termo empregado por Schollhammer), ainda 
que Barthes tenha utilizado muitas palavras diferentes para se referir à mesma coisa.  
161 Sobre isso, ver: MELLO, Marcelo Reis de. Escritas ilegíveis. Revista Todas as Musas, ano 07, nº2, Jan-Jun 2016. 
Disponível online em: http://www.todasasmusas.org 

http://www.todasasmusas.org/
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muscular. De um corpo. Daí o seu prazer em atrelar as ranhuras feitas em ossos pelo 

homem do Mousteriano às experiências estéticas das vanguardas do século XX, onde 

a representação é atravessada pela presença do corpo; onde o que se oferece ao 

olhar não são formas previamente conhecidas, mas escritas quase ou completamente 

insignificantes. É caso do norteamericano Cy Twombly, ao qual se refere de modo 

mais ou menos vago em Variações, e a quem volta com mais fôlego em dois textos 

incluídos no livro O óbvio e o obtuso.  

 

TW 

 

O encontro entre Bataille e Barthes ocorre numa perspectiva da arte e da escrita 

enquanto dispêndio, gasto, resíduo de combustão. Tal ponto de vista se vincula ao 

problema da comunicação, crucial tanto para o autor de O Erotismo (onde a palavra 

incorpora os sentidos próprios do universo batailliano), como para Barthes. Para o 

primeiro a comunicação só se torna possível no instante em que o sujeito desaparece 

através do êxtase, da loucura. Comunicar seria então um paradoxo da linguagem: ou 

a comunicação se revela como uma experiência incompleta (em suas pretensões 

totalizantes), ou se entrega plenamente ao sujeito quando ele já não está mais ali para 

compreender o objeto.  

Este paradoxo é o que leva Barthes a rebeler-se contra a hegemonia dos 

significados (demasiado arrogantes) e valorizar a significância, esta trapaça da 

linguagem que possibilitaria um devir de sentido. No seu caso, entretanto, não se trata 

de uma experiência extática, mas de um satori, um discreto “sacode” na lógica causal 

das ações, capaz de confundi-las através de circunstâncias estapafúrdias que 

despertam o sujeito para “um ato verbal (ou gestual) de des-situação” (BARTHES, 

2003, p.248).  

 

Considero os “grafismos” de TW pequenos satoris: partindo da escritura 
(campo causal, talvez: escrevemos, dizem, para comunicar), são como 
estilhaços inúteis, que nem chegam a ser letras interpretadas, que vêm anular 
o ser ativo da escritura, a malha de suas motivações, mesmo se estéticas: a 
escrita já não habita nenhum espaço, é totalmente demais. Não é neste limite 
extremo que começa verdadeiramente a “arte”, o “texto”, todo esse “para 
nada” do homem, sua perversão, seu esforço? (BARTHES, 1980, p.146) 
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A violência operada nas telas de Cy Twombly, para Barthes, não se apoia num 

exagero sacrificial (tão caro a Bataille), mas numa certa indolência infantil que trai o 

mito (a sua fome de clareza, os seus sentidos consagrados). O limite extremo da arte 

não pode ser acessado aqui através do sacrifício; o artista já não se reconhece mais 

como L'héautontimorouménos (o carrasco de si mesmo) baudelairiano, aquele que se 

colocou voluntariamente no patíbulo para liberar a morte (do poeta, da poesia). O 

poeta-artista, aqui, de acordo com Barthes, sabe ou parece intuir que o gesto 

sacrificial, heroico, no seu desejo fulminante de aniquilar o mito, mitologiza-se. Assim, 

a sua própria forma de resistir faz dele (o gesto sacrificial da poesia) uma “presa ideal” 

do mito, conforme se lê em Mitologias. É por isso que Barthes tomou sempre tanto 

cuidado ao falar e escrever sobre poesia. Porque, “para dizer a verdade, a melhor 

arma contra o mito é talvez mitificá-lo a ele próprio, é produzir um mito artificial: e este 

mito reconstituído será uma verdadeira mitologia” (BARTHES, 1987, p.156).  

Para falar dessa trapaça capaz de reconstituir uma verdadeira mitologia, 

podemos tomar como exemplo a Olympia de Twombly. Esta tela foi usada por 

Rosalind Krauss justamente para contestar a perspectiva de Barthes sobre o artista, 

e para reafirmar uma proximidade da violência dos grafismos de Twombly com a 

violência de Bataille. Ao observar este trabalho notamos (como Krauss não deixou de 

notar) que entre vários grafismos aparentemente aleatórios se encontra a palavra 

“Olympia”. E que, em cima e ao lado dela, pode-se ler também as palavras “morte” e 

“fuck”. Na acurada análise de Krauss em The Optical Unconscious (1996), o que estas 

duas últimas palavras demonstram é um gesto extremamente agressivo de 

desconstrução do mito do Modernismo, na medida em que Twombly reinsere no 

espaço pictórico do Modernismo (Olympia) sua subjetividade performática. Como nota 

Susan Susik, em um texto esclarecedor sobre as principais diferenças entre a visão 

de Barthes e de Krauss, ainda que ambos utilizem Bataille como fundamento:  

 
For Krauss, Twombly negates the disappearance of the subject position of the 
viewer in abstract Modernist painting, wherein the perpendicular axis of 
perspective is abandoned in favor of a transcendental, equalizing horizon—in 
other words, he negates a space already negated. (SUSIK, 2009, p.21) 
 
 

Onde Barthes percebe gaucherie, preguiça ou indolência tática na escrição de 

Twombly (“há sempre um pouco de gaucherie na inteligência”)162, Krauss enxerga 

 
162 Cf. BARTHES, 1982, p.157.  
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transgressão, negação da negação. Talvez nesse ponto as duas perspectivas se 

tornem inconciliáveis, mas quiçá possamos encontrar nas palavras de Krauss uma via 

de raciocínio em que Barthes não se veja totalmente contestado. Pois a agressividade 

que o francês afirma inexistir no trabalho de Twombly não anula qualquer 

possibilidade de interpretação dos signos ali presentes. Nada impede que as palavras 

“morte’ e “fuck” sejam compreendidas como uma performance escatológica que 

desconstrói o Modernismo. O que Barthes está pouco inclinado a aceitar é que o 

sentido do trabalho de Twombly se restrinja a significar alguma coisa (seja uma 

destruição ou uma edificação). Pois o que aproxima seus grafismos do pensamento 

de Bataille não seria a agressividade do gesto, mas este “para nada” ou para além da 

utilidade que orienta a prática da escrita, este “energon, um trabalho, que oferece à 

leitura o que ficou de sua pulsão, de seu desgaste” (BARTHES, 1982, p.154). 

Um parêntesis: Energon é a palavra que dá origem ao inglês Work e ao alemão 

Werk. Em italiano predominou o sentido da etimologia latina, labor = lavoro. A língua 

francesa preferiu ouvrier, do étimo latino operarius, do verbo operare, formado a partir 

de operis, genitivo de opus, obra, cujo plural é opera. Em espanhol e em português 

optou-se por trabalho (de “tripalium”?). Barthes resgata o grego energon para falar 

daquilo que não é exatamente trabalho, portanto, mas algo em trabalho (em = entrar; 

dentro, ergon, ergein = trabalho). E vem daí o que ele chama de ergografia: uma 

experiência com o tempo, escrita onde já não há nada a ser decifrado, jogo (play) 

através do qual o leitor se põe a “contemplar retrospectivamente um movimento, o 

antigo devir da mão” (BARTHES, 1980, p.156).  

Não foge ao seu entendimento a possibilidade de que os grafismos e palavras 

de TW sejam interpretados. O que ele mostra é que talvez exista uma ligação mais 

profunda do seu trabalho com a origem da escrita do que com manifestações estéticas 

de um passado recente. A grande contribuição do ponto de vista de Krauss talvez seja 

a de ter ajudado a desmistificar o próprio mito que se tornou a leitura desmistificadora 

de Barthes acerca de Twombly; desfazer o paradigma que se criou a partir da crítica 

de Barthes aos paradigmas críticos. Ela vem mostrar, por exemplo, que, a despeito 

da singularidade histórica de TW, subsistem intrincadas conexões ocultas entre ele e 

artistas que o precedem, de Manet a Jackson Pollock.  

A defesa da singularidade histórica de TW, entretanto, não deveria servir para 

empalidecer os seus nexos com o Modernismo ou com a contemporaneidade. Essa 
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singularidade é ressaltada pelo semiólogo como um movimento crítico de abertura, 

não de enclausuramento. Só por isso é que ele prefere rastrear ali não as referências 

às vanguardas, mas “algo que teria que vir de muito longe, de fora do domínio da 

pintura, de fora do Ocidente, de fora dos séculos históricos, quase no limite do sentido 

(...)” (BARTHES, 1982, p.159).  

Pode-se dizer que Barthes enxerga em Twombly a própria invenção da escrita; 

uma invenção menos atrelada à oralidade do que à imagem, entretanto, ao contrário 

do que pressupunham os linguistas e historiadores de maneira geral. Por isso os 

grafismos do Mousteriano exerciam uma sedução muito mais intensa sobre ele do 

que, por exemplo, a evolução dos alfabetos ou as suas funções práticas de 

contabilidade, comunicação e registro. Márcia Árbex, que dedicou muitos textos ao 

estudo das relações entre imagem e escrita nas artes moderna e contemporânea, 

afirma em seu artigo sobre Twombly a partir de Barthes: 

 
Surgindo das camadas superpostas de escritas, de citações, de rascunhos e 
rabiscos, os trabalhos de Cy Twombly fazem da escrita um híbrido: escrita 
tornando-se imagem e imagem tornando-se escrita. Onde começa a letra e 
onde começa a imagem? Quem começa? A resposta pode ser encontrada no 
ideograma, como sugere Barthes ao deslocar o problema da origem e 
remeter ao Oriente, onde o que é traçado é o que se situa entre a escrita e a 
pintura. O que se revela nos quadros do artista é, portanto, por um lado, a 
iconicidade da escrita; por outro lado, revela-se a relação da escrita e da 
pintura ao gesto, ao corpo. (ÁRBEX, 2007, p.32) 
 
 

Este vínculo entre os grafismos de TW e a escrita ideogramática não apenas 

recoloca o problema da escrita como pintura e da pintura enquanto escrita, mas 

também as remete para “fora do Ocidente, fora dos séculos históricos, quase no limite 

do sentido”. Não é indesejável pensar que a Olympia de Manet tenha inaugurado o 

Modernismo (ao negar a Vênus de Tiziano), e que a Olympia de Twombly, por sua 

vez, tenha matado o mito do Modernismo ao negar a negação de Manet. Só que 

Barthes pensa em TW como pensa no primeiro escritor. TW é aquele que inventa 

inclusive o espaço de fundo (antes do advento de qualquer imagem, figurativa ou 

abstrata), para quem escrever não é ainda produzir significado: é traçar, marcar, 

gravar. Escritor do insignificante, escreve a pré-história da escrita. 
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Masson e dois calígrafos bêbados 

 

O prefácio de Raul Antelo à edição brasileira de O Erotismo, de Georges 

Bataille (originalmente publicado em 1957) começa e se encerra com uma pergunta 

de Roland Barthes, premissa fundamental do prazer do texto: “O luxo da linguagem 

faz parte das riquezas excedentes, do gasto inútil, da perda incondicional?” 

(BARTHES apud ANTELO, 2014, p.19). O crítico argentino tangencia o tempo todo 

essa mesma questão, expondo algumas características da Teoria do Texto em curso 

nos anos 1970, assim como o estudo feito por Barthes sobre o período asiático (ou 

textual, como ele prefere) de André Masson, um dos principais colegas de Bataille na 

aventura acefálica.  

É preciso ressaltar que Texto aqui assume a dimensão do desconhecido (é o 

que derruba a separação entre as artes): aquilo que nas semiografias de Masson 

indica um movimento incompleto entre o pictórico e o literário. Como nos lembra 

Antelo, a fase textual de André Masson “estabelece deliberadamente em seus 

trabalhos aquilo que Barthes ou Kristeva mais tarde chamariam de intertexto” 

(ANTELO, 2014, p.22), pois circula entre os gestos (e as práticas) da pintura e da 

ideografia chinesa. Mas tal como acontece na intertextualidade, os signos asiáticos 

não são modelos inspiradores, mas condutores de energia, reconhecíveis pelo traço, 

e não pela letra (cf. BARTHES, 1982, p.139).  

As considerações de Barthes também podem ser produtivas para pensar a 

presença e a relação da fase textual de Masson com a arte contemporânea, 

principalmente no que se refere a um fenômeno iniciado no final do século XX, mais 

precisamente a partir da década de 1990, conhecido como asemic writing. Muitas das 

escritas assêmicas (ou assemânticas) produzidas até hoje, que podem ser 

encontradas facilmente na internet ou em alguns livros publicados recentemente,163 

procuram estabelecer um vínculo entre os ideogramas (assim como outras formas de 

escrita arcaica) e a pintura ou o desenho. Independentemente de um juízo estético a 

respeito dessas experiências, devem-se a elas a escavação histórica que vem sendo 

realizada, e que rastreia as origens dessa prática despojada de uma finalidade 

inteligível ou comunicável – chamada por isso mesmo de assêmica.  

 
163 Consultar, por exemplo, o site http://www.asymptotejournal.com e nosso arquivo sobre escritas 
insignificantes: www.graphs.com.br  

http://www.asymptotejournal.com/
http://www.graphs.com.br/
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É sabido que as vanguardas históricas foram beber em fontes geográfica e 

historicamente longínquas, principalmente os surrealistas, dissidentes ou não do 

grupo de Breton. André Masson, embora possivelmente desconhecesse estes 

exemplos, aproximava-se, com suas semiografias, de dois monges calígrafos do 

Império Tang (618 – 907 d.C.): o “louco Xu” e o “bêbado Su”. Zhang Xu e Huai Su 

produziram um vasto número de belos ideogramas sem nenhum significado: uma arte, 

uma escrita do dispêndio. Barthes e Bataille decerto teriam gostado de conhecer 

essas duas figuras excêntricas do oriente antigo, onde “a escrita (imaginada ou real) 

aparece, então, como o próprio excedente de sua função” (ANTELO, 2014, p.23) e se 

opõe perversamente ao útil: 

 
A isso Bataille chamava erotismo, aquilo que se opõe ao útil. É o que Lacan 
ainda colocará como epígrafe-guia em seu seminário Ainda: o gozo é aquilo 
que escapa à regra da utilidade e é, finalmente, o que Roland Barthes, mesmo 
que com a prudência de uma pergunta, incluirá como premissa do prazer do 
texto: o luxo da linguagem faz parte das riquezas excedentes, do gasto inútil, 
da perda incondicional. (ANTELO, 2014, p.24) 
 
 

De acordo com a lenda, sempre que Zhang Xu estava bêbado ele usava os 

seus cabelos como pincel para performatizar sua arte e, assim que acordava, ficava 

espantado com a qualidade dos trabalhos, mas não conseguia voltar a executá-los 

quando sóbrio. Anedotas também contam que ele compreendeu a essência da escrita 

observando alguns porteiros lutando contra a guarda real de uma princesa, ou vendo 

a performance solo de um famoso dançarino-espadachim. Lenda ou piada, interessa 

pensar em como o pensamento sobre “a essência da escrita” aqui aparece 

relacionada não ao que ela potencialmente significa, mas ao corpo erótico que a 

produz. Uma luta. Uma dança.  

Lendas semelhantes foram produzidas sobre um prodigioso aluno de Zhang, o 

monge budista Huai Su, segundo as quais teria praticado sua caligrafia em folhas de 

bananeira, retiradas de um bananal que ele mesmo plantara no pátio do templo em 

que vivia. Pouquíssimos trabalhos de “crazy Zhang” e do “drunk Su” chegaram até 

nós, mas sua escrita (“wild cursiva” ou “cursiva delirante”) influenciou e ainda 

influencia diversos artistas. O parentesco com a fase asiática de André Masson é 

evidente. Um dos artistas, hoje, que desenvolve um trabalho nessa linha é o rebelde 

e polêmico Gu Wenda, que se destaca principalmente por desconstruir as funções 

sintáticas originais dos caracteres chineses, que são destacados, sintetizados, 
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extraviados, sobrepostos, redigidos, negados e invertidos para criar um universo 

incerto. 

Voltando à apresentação de Raul Antelo e o vínculo entre a teoria do texto 

barthesiana e o erotismo de Bataille, cabe reiterar que ele se estabelece através da 

significância, que é justamente a prática erótica da linguagem. Aquela que está para 

além da leitura de simples consumo, além inclusive da comunicação elaborada a partir 

de códigos previamente organizados (propiciada pelo mero ordenamento alfabético, 

por exemplo), na medida em que depende do prazer do leitor, até mesmo na vontade 

que este leitor sente de escrever o que lê:  

 
A significância que aí emerge situa o sujeito – sujeito entendido tanto 
enquanto escritor, quanto em seu caráter de leitor – no texto, porém, não 
como uma simples projeção, mesmo fantasmática, mas, acima de tudo, como 
uma perda, um dispêndio, um gasto, daí sua identificação com o gozo. 
(ANTELO, 2014, p.21) 

 
 

Grande parte das afirmações de Barthes são reiteradas em suas análises sobre 

Erté, Réquichot, e até mesmo sobre Arcimboldo, que, segundo ele, abre um espaço 

delirante de criação entre a pintura e a escrita. Também vale a pena relembrar que 

uma das primeiras, senão a primeira manifestação do interesse de Barthes pelas 

“escritas ilegíveis” se dá no início de 1971, quando o cineasta Hugo Santiago entrega-

lhe um exemplar dos cadernos da argentina Mirtha Dermisache (que entre 1966 e 

1967 já havia produzido um livro de 500 páginas recheados de grafismos). O impacto 

é sensível, tanto que ele escreve uma carta à artista, ressaltando a “alta qualidade de 

seus traçados” e “a extrema inteligência dos problemas teóricos da escrita suscitados” 

por ela. Nessa época, o próprio professor do Collège de France vinha se dedicando a 

experiências de escrita similares (algumas das quais usadas pela editora Martins 

Fontes nas capas dos livros de Barthes editados no Brasil).  

 
Paris, 28 de março de 1971.  
 
Estimada Srta.: O Sr. Hugo Santiago teve a gentileza de me fazer conhecer 
o seu caderno de grafismos. Permito-me dizer-lhe tão somente o quanto me 
impressionou, não apenas pela alta qualidade plástica de seus traçados (isto 
não é indiferente), mas também, e principalmente, pela extrema inteligência 
dos problemas teóricos da escrita suscitados pelo seu trabalho. Você soube 
produzir certo número de formas, nem figurativas nem abstratas, que 
poderiam ser conhecidas sob o nome de escrita ilegível.  O que coloca para 
os seus leitores não a mensagem, nem mesmo as formas contingentes da 
expressão, mas a ideia, a essência da escrita. Nada é mais difícil do que 
produzir uma essência, ou seja, uma forma que se reverta apenas sobre seu 
nome: os artistas japoneses não dedicaram uma vida inteira a traçar um 
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círculo que só se revertesse sobre a própria ideia de círculo? Seu trabalho se 
emparenta com essa exigência. Desejo-lhe vivamente que continue e que ele 
seja publicado. Peço-lhe que receba meus desejos de êxito, de trabalho, e 
acredite em meus mais cordiais sentimentos. 
 
Roland Barthes 
 
(BARTHES apud SACCOMANNO, 2004, trad. nossa) 
 
 

Nessa correspondência, a admiração de Barthes provém não tanto pelo fato de 

que essas escritas sejam assêmicas, mas porque parecem instalar-se justamente na 

borda entre a fala / silêncio, como uma brecha ou différence. Essa escrita (sua 

perversão; sua resistência a assumir uma forma) participa também daquele princípio 

de delicadeza anotado nas aulas sobre O Neutro, na medida em que não se orienta 

por um desejo eloquente de dizer a qualquer custo, nem impõe pela violência uma 

fala à fala de outrem. Os grafismos de Mirtha Dermisache aspiram ao 

desaparecimento das funções que obrigam tanto à palavra quanto ao silêncio 

(enquanto telos, finalidade): “não o silêncio que se precisaria atingir, mas apenas o 

desejo de silêncio (...)” (BARTHES, 2003, p.71). Nessa escrita referida por Barthes 

desde Le degré zéro de l'écriture (1953), a presença do corpo se sobressai à 

necessidade ou à autoridade de um sentido, como se lê também neste fragmento de 

Roland Barthes por Roland Barthes164 (1975, p.142): “O princípio de delicadeza – a 

deriva – o gozo: tudo o que esquiva, desmonta ou torna irrisórios a exibição, o domínio, 

a intimidação”. 

O trabalho de Mirtha fascina por seguir uma ordem corpórea, por isso mesmo 

misteriosa, que em suas pegadas revela uma dupla dimensão: escrita visível e escrita 

ilegível. Ao deixar-se ver por um lado como uma grafia de alta qualidade plástica e, 

de outro, como um desfazimento do alfabeto que impede o acesso do leitor ao 

significado, ela provoca “inteligentes problemas teóricos”. Sua escrita nasce de uma 

perversão sutil (eis aí o princípio de delicadeza) ao passo que nega a própria escrita 

(suas funções), dispensando, pela ausência de sintaxe e obliteração ortográfica, o 

acesso racional a significados quaisquer. Únicas e irrepetíveis, as grafias dobram-se 

sobre si mesmas para indicar uma essência, porque a língua perfeita – como o círculo 

obsessivamente repetido pelo pintor japonês – é uma forma que já não precisaria ser 

dita.  

 
164 Esta edição do livro foi publicada com ilustrações de Roland Barthes, dentre as quais estão algumas grafias 
que ele próprio fez.  
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Mirtha Dermisache - Diario nº 1 Año 1, 1972 

Tinta chinesa e marcador em papel 

 
 

Em todos esses exemplos, a lição talvez seja aquela que trazemos na epígrafe, 

e que pode ser encontrada no final do texto de Barthes sobre Masson: “para que a 

escrita seja manifestada em sua verdade (e não em sua instrumentalidade), é 

necessário que ela seja ilegível” (BARTHES, 1980, p.141). Ele encerra esse mesmo 

ensaio afirmando que o texto, ou melhor, que a utopia do texto se realiza não no reino 

das palavras – onde os significados se debatem – mas na “semiografia de Masson” 

que provém não de uma substância significativa, mas de uma prática in-significante: 

 
(...) enquanto o texto escrito deve debater-se ainda, e incessantemente contra 
uma substância aparentemente significativa (as palavras), a semiografia de 
Masson, vinda diretamente de uma prática in-significante (a pintura), realiza, 
no ato, a utopia do Texto. (BARTHES, 1980, p.141) 
 
 

A abside de Lascaux 

 

Em 1963, o então ministro da cultura da França, André Malraux, sente a 

necessidade de fechar a caverna de Lascaux para visitações do grande público, em 

virtude da alarmante deterioração das pinturas causada principalmente pela liberação 
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de gás carbônico dos turistas. Exatamente duas décadas depois inaugura-se uma 

réplica da caverna, batizada de Lascaux II: um enorme bunker de concreto duplo 

localizado a cerca de 300 metros da caverna, construído após um penoso processo 

de cópia, feito em grande parte pela artista francesa Monique Peytral. Cerca de 90% 

das imagens originais podem ser vistas nesse espaço.  

Em 2015 nasceu um outro projeto, Lascaux III, com reproduções fac-símiles e 

cinco novas partes da caverna abertas ao público, incluindo réplicas de pinturas da 

Nave e do Poço, onde está a famosa pintura descrita por Bataille, do bisão com as 

tripas de fora e um homem com cabeça de pássaro caído tendo uma ereção (a única 

narrativa humana em Lascaux). Lascaux III segue em turnê por vários países do 

mundo até 2020. Finalmente, em dezembro de 2016 é inaugurada em Montignacsur-

Vézère a galeria futurista Lascaux IV165, propiciando inclusive interação digital em 3D 

com as pinturas antigas e obras de arte contemporânea.  

Toda essa descrição histórica inicial para chegarmos à abside da caverna, a 

qual, graças à caótica sobreposição e embaralhamento de imagens, não pôde ser 

copiada. O teto da abside (que mede entre 1,6 a 2,7 metros de altura) é 

abundantemente decorado com essas marcas, sulcos e pinturas, e indica o uso de 

um andaime pelos homens do paleolítico (que parece comprovar a importância desse 

recôndito da caverna). Joseph Nechvatal chama o estilo encontrado na abside de 

brimful (transbordante), depois que Bataille já a havia chamado de fouillis (confusão).  

O que interessa aqui é o fato de que tal excesso de ranhuras e pinturas emaranhadas 

faz com que as formas se tornem insignificantes. Aliás, é estranho que Barthes tenha 

deixado passar esse exemplo, ao iniciar a fase em que se interessa pelas “escritas 

ilegíveis”. Quanto a Bataille, embora tenha afirmado que a abside da caverna é um 

dos lugares de maior exuberância e impacto visual sobre o visitante, confessa certa 

frustração166 em face da impossibilidade de distinguir claramente as imagens, (cf. 

Nechvatal, 2011, p.26). Também ressalta o fato curioso de que os indivíduos que 

trabalharam na abside tenham deixado seus trabalhos inconclusos para o artista que 

 
165 O projeto pode ser visto em detalhes através do site: http://www.projet-lascaux.com 
166  “Of the Apse Georges Bataille said it was one of the most remarkable chambers in the cave but that one is 
ultimately disappointed by it. I did not share this disappointment. Indeed, what pleased and fascinated me about 
the Apse was exactly its cryptic and foreboding over-all hyper-totalizing iconographic character granted by its 
boundless, palimpsestesque, wall-paper-like image explosion (what Bataille called its fouillis) of overlapping near 
non-photo-reproducible stockpiled drawings from which, when sustained visual attention is maintained, 
unexpected configurations visually emerge.” (NECHVATAL, 2015) 

http://www.projet-lascaux.com/
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viesse depois, sem que isso afetasse a convicção dos seus traços (cf. Nechvatal, 

2015). Além disso, para Bataille esse grupo dinâmico de operações representativas / 

antirrepresentativas era um lugar de angústia e horror religioso.167 

Desse modo, ao falar de excesso e dispêndio (que ele reconhece na arte fouillis 

da abside de Lascaux), Bataille não estava se referindo às mesmas operações de 

destruição / perversão da linguagem referidas por Barthes a partir de 1970. O seu 

projeto não prevê exatamente a mesma aproximação entre o pictórico e o escritural 

proposto pela teoria do texto, mas afirma, a seu modo, que a palavra só pode ser 

utilizada em função da sua própria perda, apontando o sacrifício do sentido, o 

inominável. O que ele revindica é uma resistência à forma e um mergulho no êxtase, 

na loucura, no informe da linguagem, no texto desfigurado, no corpo desorganizado. 

Assim, mantendo as devidas reservas em relação às diferenças de perspectiva 

adotadas por Bataille e Barthes, podemos associá-las na medida em que consagram 

ao poético não o inverso da prosa, mas do estereótipo168 (cf. BARTHES, 1982, p.115).   

Tanto em um quanto em outro o lugar do poético, muitas vezes, consiste na negação 

da poesia. Bataille chega a escrever o Ódio à poesia. Barthes deixa claro, em todo 

seu percurso, que narradores como Proust e Flaubert podem ter levado a tarefa de 

perverter a linguagem mais longe do que a maioria dos poetas. Por isso seria 

fundamental não poetizá-la (a poesia), não transformá-la no estereótipo contra o qual 

ela deveria dirigir suas forças, buscando, ao invés de consagrar a ela um reino 

autônomo e transcendente (um lugar fora do mito), jogar com ela num espaço em que 

a palavra – despida da sua autoridade discursiva, do seu ímpeto de significar – 

proponha-se como textura. Invenção da escrita, mais do que escrita de invenção.  

Para Barthes a sutil perversão da autoridade da linguagem (delicadeza) 

corresponde a um desejo de silêncio: escrita que não se orienta por um desejo 

eloquente de dizer a qualquer custo, nem impõe pela violência uma fala à fala do 

outro.169 Gesto que aspira ao desaparecimento das funções que obrigam tanto à fala 

quanto ao silêncio (enquanto telos, finalidade): “não o silêncio que se precisaria atingir, 

mas apenas o desejo de silêncio (...)” (BARTHES, 2003, p.71). É isso que as 

 
167 “Bataille said that the Apse of Lascaux, with its dynamic cluster of representational/anti-representational 
operations, was a place of anguish and religious horror.” (idem). 
168 Em “L’impossible: Bataille y la poesía”, afirma Loreto Casado (1998): “La poesía la reconoce como negatividad 
necesaria, resistente al estereotipo, desctructora y no edificante.” 
169 É exatamente isso que Blanchot vai destacar na poesia de Celan, como vimos no primeiro capítulo. 
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disciplinas, é isso que as categorias artísticas tem em comum, ou seja, isso é o que 

abole as fronteiras artificiais que as dividem, sem anular as particularidades de cada 

uma, “substituindo essas velhas divindades culturais por uma ‘ergografia’ 

generalizada, o texto como trabalho, o trabalho como texto” (BARTHES, 1982, p.137). 

E ainda: 

 
No Oriente, nessa civilização ideográfica, o que é traçado é o que está entre 
a escrita e a pintura, sem que uma prevaleça sobre a outra: o que permite 
desmentir esta absurda lei de filiação, que é nossa lei, paterna, mental, civil, 
científica: lei segregacionista em nome da qual separamos grafistas de 
pintores, romancistas de poetas; mas, a escrita é uma: o descontínuo que é 
sua característica maior faz de tudo o que escrevemos, pintamos, traçamos, 
um único texto. (...) Cabe-nos não censurar este vasto material, não reduzir 
essa prodigiosa soma de letras-figuras a uma galeria de extravagâncias e de 
sonhos: a margem que concedemos ao que se pode chamar barroco (para 
que os humanistas possam nos compreender) é o próprio espaço onde o 
escritor, o pintor e o grafista, em uma palavra, o criador de textos, deve 
trabalhar. (BARTHES, 1982, p.96) 
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Suplemento XI: Outras escritas 

 

Pensando um pouco mais sobre a relação entre os grafismos rupestres e arte 

contemporânea, naquela mesma Argentina de Mirtha Dermisache (regressando 

apenas algumas décadas), pode-se pensar no trabalho admirável de Oscar Agustín 

Alejandro Shulz Solar, ou apenas Xul Solar, que além de conceber com Jorge Luis 

Borges o idioma neo-criollo (uma mistura de espanhol, português, inglês, francês, 

grego, sânscrito, argentinismos) e a pan-língua (um idioma puramente monossilábico 

e sem gramática), leva a cabo um ousado projeto de escrita pictórica.  Mas se o projeto 

de Xul Solar ainda participa daquele fôlego transgressor mobilizado pelo desejo de 

criar uma língua perfeita ou adâmica, artistas posteriores percorrem o caminho de uma 

tradição afásica (ou de uma literatura menor), menos dispostos a criar uma língua do 

que a dissolver sua “língua paterna”, para citar novamente as palavras de Barthes.  

É exemplar o caso de León Ferrari, um artista multifacetado que se dedicou 

entre outras coisas a escrever textos assêmicos de grande interesse estético e 

político, como as ilegíveis “Cartas a un general” e “Cuadro escrito”, considerado uma 

das obras seminais da arte conceitual. Assim como a suíço-brasileira Mira Schendel, 

que experimentou a palavra e sua dissolução pictográfica de diversas formas, com 

admiráveis impressões em papel de arroz. Há poucos anos os dois foram publicados 

juntos em uma edição muito bem cuidada, fruto de uma parceria da editora 

Cosac&Naify e do MoMa (Museu de Arte Moderna de Nova York) para o catálogo de 

uma exposição que abordou justamente as relações entre imagem e escrita: León 

Ferrari e Mira Schendel: O alfabeto enfurecido. 

 

 
[figura 5] Mira Schendel. Da série Escritas. Monotipia, 1965
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[figura 4] León Ferrari. Carta a un general, 1963 

 
 

Como vimos, este foi o século em que Haroldo de Campos defendeu a 

genealogia de uma literatura gaguejante, assim como Gilles Deleuze, nos textos 

iniciais de Crítica e Clínica (1997) e em Kafka: por uma literatura menor, em parceria 

com Félix Guattari.  Não há dúvidas acerca do impacto dessas ideias frutificadas no 

pós-guerra, a partir das rupturas estabelecidas pelas vanguardas históricas, sobre a 

língua dos poetas e artistas de um modo geral. A crise (ou se preferirmos: a gagueira 

ou a afasia) da poesia torna-se o seu próprio leitmotiv.  Diante desse limite traumático 

(um limite assintático) em que voltar a fazer poesia parecia impossível, uma saída foi 

o reenvio da escrita à sua essência ilegível, ao gesto da mão, o peso do corpo que 

imprime uma imagem. Não por acaso, em um texto publicado em 2015, um dos 

filósofos mais discutidos atualmente, Giorgio Agamben, termina com a seguinte 

afirmação: “A poesia é aquilo que faz a escrita regressar até o lugar de ilegibilidade 

de onde provém, aonde ela continua se dirigindo”. (AGAMBEN, 2015, trad. minha). 
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Sobre essa margem que flutua entre a escrituralidade e a grafia ou a pintura, 

encontra-se, por exemplo, o Codex Seraphinianus, esta bela, bizarra e monumental 

enciclopédia assêmica de Luigi Serafini, tão admirada por Ítalo Calvino. A Narration 

de Henri Michaux. Ou a caligrafia louca e ilegível do calígrafo chinês Zhang Xu, da 

Dinastia Tang, e a escrita cursiva do monge borracho Huaisu. Ou os ideogramas 

“falsos” de Gu Wenda; a Indian Story, de Kandinsky e as estranhas Cartas de Cy 

Twombly. A lista é imensa e maior parte desses nomes é praticamente ignorada nos 

currículos de literatura ou estudos de poesia das nossas universidades. Entre todos 

eles, opto por concluir o texto com outros três nomes que possivelmente teriam feito 

sorrir o autor de Variações sobre a escrita170: a ítalo-alemã Irma Blank, a italiana 

Eduarda Emilia Maino (Dadamaino) e a grega Nina Papaconstantinou; todas 

preocupadas com o trabalho da mão e com a busca por uma dimensão pré-lógica da 

escrita. 

Irma Blank vem ao mundo em 1934 na cidadezinha de Celle, na Alemanha, 

mas escolhe a Itália para passar a vida. Enraizada em Milão, começa a desenvolver 

um trabalho plástico-escritural que propõe um retorno ao Urzeichen, o “signo 

primordial” anterior à palavra. O que nos coloca novamente diante da observação de 

Barthes sobre os grafismos de Mirta Dermisache e o círculo do artista japonês, ou 

daqueles entalhes rupestres do período Mousteriano, com suas “manifestações 

rítmicas” (cf. BARTHES, 2009, p.53). É o que os alemães chamam de Ursprung: a 

origem, o gesto escritural puro. O zero semântico. Desejo de silêncio ou o silêncio 

como fonte, onde “cada signo corresponde ao ritmo da respiração” (BLANK, 2013, 

trad. minha). Citando Lucas Cerizza, que assinou o texto crítico de um dos seus 

catálogos, todo o seu trabalho  

  
atravessou uma profunda dialética entre a escrita e o desenho, entre a escrita 
e a pintura; ela vive em uma constante tensão entre a possibilidade de dizer 
e a necessidade de existir, entre o tempo da vida e do tempo do trabalho. Em 
um percurso que dura quase meio século, Irma Blank interrogou as diferentes 
possibilidades pelas quais o signo representaria a existência; pôs em questão 
a maneira pela qual a obra de arte é atravessada pelo tempo e, por sua vez, 
atravessa o tempo através da repetição de um gesto, de um signo e de um 
traçado.171 (CERIZZA, 2013) 

 
170 Não encontrei informações de que Barthes tivesse conhecido os trabalhos de Irma Blank ou Dadamaino. 
171 “(...) è attraversato da una profonda dialettica tra scrittura e disegno, tra scrittura e pittura; vive su una 
costante tensione tra possibilità di dire e necessità di esistere, tra il tempo della vita e il tempo dell’opera. In un 
percorso che dura da quasi mezzo secolo, Irma Blank ha interrogato le diverse possibilità attraverso cui il segno 
può rappresentare l’esistenza; ha messo in questione il modo in cui l’opera d’arte è attraversata dal tempo e, a 
sua volta, attraversa il tempo tramite la ripetizione di un gesto, di un segno e di un tracciato”. 
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Logo na primeira fase de produção da artista, como na série Eigenschriften 

(escritas próprias),172 percebe-se a prática de uma escrita essencialmente gestual, em 

que a fragilidade da palavra (desaparecida, evanescente) revela apenas os rastros do 

seu corpo, as pegadas grávidas de um sentido não se realiza. Observa-se ademais 

uma correspondência com a escrita antiga, na medida em que ela parece compactar-

se para preencher um espaço regular, onde as “palavras” não se separam (as palavras 

só se distinguiriam muito tarde, com a criação das letras minúsculas). E como afirma 

Roland Barthes, mais uma vez: “O lugar desta tese gráfica não é necessariamente 

racional (segundo a nossa consciência linguística): verificam-se cortes bizarros: a 

mão, o olho, guiam a escrita, não a razão da linguagem” (BARTHES, 2009, p.67). 

 

 
[figura 6] Eigenschriften-sem título, 1970 

Pastel sobre cartão, 46×38cm 

 

 
Outra artista arraigada em Milão, que integrou a vanguarda artística milanesa 

no final dos anos 50 e ao longo dos 60, foi Eduarda Emilia Maino, rebatizada 

Dadamaino após um divertido equívoco durante uma exposição na Holanda, onde os 

organizadores juntaram Dada (diminutivo de Eduarda) e o seu sobrenome, Maino. 

Sobre ela, importa principalmente o trabalho desenvolvido a partir de 1970, que é 

 
172 Trata-se de uma tradução literal. Em inglês o termo foi traduzido para “self writings”, o que talvez permitisse 
uma transposição para “autoescritas” ou “escritas de si”, que tampouco fidelizam o significado original em 
alemão.  
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quando toma um rumo distinto da Op Art e desenvolve uma série de signos 

inventados. Dentre eles, destaca-se L’Alfabeto della mente (O Alfabeto da mente), em 

que um signo traçado no início é repetido exaustivamente pela mão, obedecendo ao 

peso e o ritmo do corpo.  E assim coincide com as Variações de Barthes, onde se lê 

que a escrita regressa à mão (cf. BARTHES, 2009, p.92) e que está sempre do lado 

do gesto, não da face (entenda-se: da palavra). Sobre esse aspecto, vejamos o que 

diz a própria Dadamaino: 

 
Trabalho livremente com a caneta, e, mesmo que eu tentasse ser mais exata, 
a mão desobedeceria a minha vontade. Às vezes o traço é mais fino, ou mais 
pesado; a imperceptível tensão do corpo impele a caneta, imprimindo sinais 
ligeiramente distorcidos ou trêmulos. Às vezes a caneta é que não solta tinta 
e deixa traços evanescentes que eu não retomo, seguindo em frente. Quando 
eu começo uma linha, é o primeiro sinal que geralmente a determina: se é 
curto, faço uma fileira de sinais curtos; se os dedos deslizam, são sinais mais 
longos. Deixo a mão fluir livremente. Assim, o conjunto ora parece mais denso 
e ora mais numeroso, mas eu não me ocupo dessas variações que são 
espontâneas e possíveis apesar de mim. Por enquanto chamo estes sinais 
de "O alfabeto da mente", porque os considero códigos de uma linguagem 
pessoal.173 (MAINO, 2015, trad. minha) 

 

 
173  “Lavoro a mano libera con la penna, ed anche se tentassi di essere esatta, la mano disobbedirebbe alla mia 
volontà. A volte il tratto è più sottile, o più pesante; impercettibili tensioni corporee fanno scattare la penna, 
imprimendo segni leggermente distorti o tremolanti. A volte ancora la penna non dà inchiostro e vi sono tracce 
evanescenti che mai riprendo ricalcandole. Quando comincio una riga, è il primo segno che solitamente la 
determina: se è corto, faccio una riga di segni corti, se le dita scorrono, è di segni più lunghi. Lascio fluire la mano 
liberamente. Così l'insieme appare ora più fitto ed ora più rado, ma non cerco queste diversificazioni che vengono 
spontaneamente e sono possibili mio malgrado. Per ora questi segni li chiamo "L'alfabeto della mente" perché 
ritengo siano codici di un linguaggio personale”. 
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[figura 7] Dadamaino - L'alfabeto della mente. Lettera 11, 1979 

Tinta sobre tela sintética 

 

Resta clara a relação entre a escrição (o processo inconcluso da escrita) e a 

presença física do corpo da artista, de onde irrompem estas trilhas como restos 

pulsionais não-semiotizáveis. Isso aproxima o gesto gráfico da prática poética, onde 

o regime simbólico não prepondera sobre o semiótico. Nele, a presença do corpo 

perverte a ordem estática das palavras, buscando corromper o logocentrismo do texto, 

marcando seu vazio, transformando-o em textura. Pois quanto menos comunica, mais 

ele pode ser verdadeiro (ainda que mais heterogêneo). Julia Kristeva, ao explicar este 

regime semiótico do texto, afirma: 

 
Se lermos o texto não unicamente como ‘véu’ semântico ou sintáctico, mas 
também na espessura pulsional e corporal em que age o sujeito, isto é, como 
uma prática, dir-se-á que, longe de encobrir o real, ele será a única 
‘linguagem’ (mas deixa de ser então uma linguagem no sentido de sistema 
estático, letra morta, mineral, véu) que introduz o real no simbólico. Donde a 
função de verdade do texto poético. (KRISTEVA, 1974, pp.363/364) 

   

A relação do ocidente com os alfabetos tem sido sempre de dependência, 

submissão, e o etnocentrismo nasce em grande medida da percepção de um caminho 

linear, de natural progresso nessa “passagem” do pictograma ao ideograma, do 
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ideograma ao alfabeto consonântico e, por fim, deste ao alfabeto vocálico. E se, por 

um lado, é impossível sair completamente dessa alfabetização; por outro, é possível 

pervertê-la. L'alfabeto della mente não mostra um “fora da linguagem”, mas sulca por 

dentro a fixidez dos signos, tornando-se tão ilegível quanto a escrita bustrofédon e o 

alfabeto etrusco, para a maioria de nós. Barthes arremata: “Ora, o interessante – o 

espantoso – é que nada, absolutamente nada, distingue as escritas verdadeiras e as 

escritas falsas: não há nenhuma diferença, a não ser de contexto, entre o indecifrado 

e o indecifrável” (BARTHES, 2009, p.58). 

Por fim, vejamos por não mais do que um instante o trabalho de Nina 

Papaconstantinou, a mais jovem das artistas citadas aqui, nascida em Atenas no ano 

de 1968. O trabalho chama a atenção pelo vínculo da sua escrita com obras clássicas 

da literatura ocidental. Em “St. John, The Apocalypse”, da série Bookcase, por 

exemplo, ela copia livros de sua biblioteca pessoal. Usando papel carbono, ela 

começa a copiar na parte superior de uma folha de papel e, quando atinge a margem 

inferior, ela retorna ao topo e começa a transcrição de cima para baixo novamente. 

Um livro inteiro é gravado em uma folha de papel. A superfície de cada desenho é 

densa, rugosa, como os coágulos de tinta que se formam quando o papel agarra na 

impressora. Os desenhos de Papaconstantinou também são uma espécie de bloqueio 

do tempo narrativo que produz não só um registro de leitura da artista, mas uma 

imagem de seu trabalho manual. A artista refere-se ao desenho como "uma medida 

de tempo"; algo observável também nas declarações de Irma Blank e Dadamaino. 

Copiar, para Papaconstantinou, é uma forma de desenho, e o "desenho" das 

palavras da artista explora a relação da linha com a letra, e de texto com a imagem. 

O uso que a artista faz da linha pode ser descritivo, mas o acréscimo de marcas, ainda 

que preciso, gera um trabalho que subverte tanto a leitura como a representação. Em 

suas técnicas copistas, Papaconstantinou remete à escrita como uma prática 

ambígua, que tanto pode sequestrar o prazer através da obrigatoriedade, quanto dar 

acesso a uma sabedoria do corpo. Em Variações sobre a escrita, ao falar da “Cópia”, 

Barthes afirma: 

 
(...) retirem o sentido, e resta o corpo, por vezes obrigado, e outras gratificado. 
(Repare-se que os educadores incutem na criança a aversão das formas 
puras , dos gestos gratuitos, como se ela fosse incapaz de aceder ainda (...) 
à carícia gráfica, enquanto que para o romancista (...) o prazer da pura cópia 
só acontece ao fim de uma longa iniciação: é uma sabedoria suprema: a 
sabedoria do corpo que não dá nenhum álibi de sentido ao seu exercício). 
(BARTHES, 2009, p.80)  
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Ressurge aí a questão da infância e de como o trabalho do escritor ou do 

escriba (neste caso Barthes refere-se a Flaubert, em Bouvard e Pécuchet) é um 

exercício de retorno ao instante do prazer; a este tempo sem fala, anterior à prática 

escritural como obrigação escolar ou acadêmica.  A cópia como suspensão de sentido 

e investimento do corpo, apenas o encontro com um ritmo determinado pela mão. O 

poeta Arturo Carrera diz “Já não escrevo, escreve a minha sensação, que busca essa 

memória de uma antiga imediatez (...)” (CARRERA, 2014, p.75) e, ao olhar para os 

grafismos de Mirtha Dermisache, vê as perguntas: “o que é a legibilidade? Há um 

limite tangível entre o legível e o ilegível? Onde está seu sentido senão em seu 

transbordamento original?” (idem, p.67).  

 

[figura 9] Nina Papaconstantinou, St. John, Apocalypse, 2004 

 

Talvez a poesia esteja mais próxima dessas escritas misteriosas, por onde nos 

vemos diante de um entre escavado no silêncio (ou quase) da página e as palavras 

que não se completam, negando-se a adquirir uma forma. A delicadeza, o desejo de 
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silêncio, o neutro (ne-uter: nem um nem outro) não possibilitam o acesso a um mundo 

ideal, a um “fora” do mundo imperfeito das representações (é com palavras que 

podemos, no final das contas, elaborar tudo isso). Mas colocam o leitor diante de uma 

situação limite, quando o “alfabeto enfurecido” desintegra-se (ou se amalgama) na 

superfície, falha, dobra-se sobre si mesmo procurando a origem impossível, uma 

infância: 

 
Quando nós somos muito novos para compreender o alfabeto, nós olhamos 
para as palavras como figuras. Então nós crescemos e estamos habilitados 
a decifrar as palavras e ler e escrever. Mas a nossa vida antes desse estágio 
tem uma certa magia; as palavras podiam significar qualquer coisa, e as letras 
se parecem mais com delicados desenhos. (PAPACONSTANTINOU, 2015) 
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Suplemento final: diário de mortes 

 

Em Junho de 2018 recebi em casa uma correspondência vinda de Atenas, 

Grécia. Nina Papaconstantinou, artista com quem eu vinha me correspondendo com 

certa frequência desde 2016, enviara desta vez um pequeno caderno com as páginas 

em branco, em cujas capa e 4ª capa via-se parcialmente um trabalho dela impresso 

em serigrafia, e que precisava ser destacado do miolo e desdobrado para ser visto 

por inteiro. Era na verdade um poema de Kostis Palamas transcrito de memória pelo 

seu pai num caderno / diário de quando ela era criança. Mas o poema não é revelado. 

Ela marcou com caneta todos os espaços em branco entre as letras e as palavras do 

texto que o pai transcreveu no diário, restando, por fim, apenas algumas manchas 

negras que são o avesso do poema original. O que se lê é a ausência das palavras. 

Os seus contornos. Em um e-mail posterior ela diz:  

 

Significa muito pra mim que você tenha gostado, principalmente porque eu 
trabalhei com a escrita manual do meu pai neste caderno. Meu pai morreu 
em Fevereiro de 2018 (minha mãe em Outubro de 2017 - tem sido um ano 
difícil...) então este trabalho foi bastante emocional pra mim, o qual eu 
gostaria de partilhar com pessoas que pensei que poderiam apreciá-lo.174 

 

Só ao sentar para contar esta história reparei que a data do bilhete enviado 

junto com o caderno é de 29 de Novembro de 2017, ou seja, cerca de um mês depois 

que sua mãe morreu, e dois ou três meses antes da morte do pai. Entre o envio em 

Atenas e a chegada no Rio de Janeiro, o trabalho passou a indiciar não mais apenas 

o desaparecimento das letras e palavras do poema, mas, com ele, a consumação do 

desaparecimento do pai. Foram-se para sempre a voz e a letra, o timbre e as mãos 

que riscaram o diário da pequena Nina. O que já não podemos ouvir ou ler através 

destas manchas negras, mas que podemos quase ver e que continua ali como um 

fantasma. 

 
174 “It means a lot to me that you liked it, especially because for that particular notebook I worked with my 
father's handwriting. My father died in February 2018 (my mother in October 2017 -it has been a hard year...) so 
it was for me a very emotional work, which I wanted to share with people who I thought would appreciate it...” 
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O caderno enviado por Nina Papaconstantinou, sobre o envelope com os selos gregos 

 

 

 
O poema enviado por Nina Papaconstantinou, destacado do miolo e desdobrado 
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Por um instante paro pra pensar no quanto meu interesse pela poesia e pela 

escrita se alimenta de uma relação com a morte. Os signos da morte, ao contrário das 

burocracias da morte, são sempre turvos. Tenho a lembrança de me interessar 

definitivamente por poesia quando o irmão de um amigo, que era poeta e tinha escrito 

um bonito livro chamado colibrilhos&colibreus: “ver / em tudo / o brilho / é olhar / do 

ponto / de vista / da luz” morre, aos 24 anos de idade. Eu tinha vinte ou vinte e um. 

Foi mais do que um susto, um espanto. Talvez por descobrir ali que poderia não 

morrer quando bem entendesse.  

A neoplasia que levou o Rodrigo foi possivelmente a mesma que levou minha 

avó paterna, Regina, uma doença terrível. Pouco antes de morrer (por aqueles dias 

nem nos reconhecia mais, dopada de morfina para amenizar a dor) ela abriu um furo 

numa conversa que eu levava com meu pai, assoprando no quarto uma única palavra: 

Julia. O nome da mãe do escritor Thomas Mann, de quem falávamos sem conseguir 

lembrar como se chamava, e sobre a qual falávamos porque era brasileira e porque 

(este tinha sido o motivo inicial da conversa) o médico recém chegado ao apartamento 

para ausculta-la era parecido com o autor da Montanha Mágica. Esta palavra, Julia, 

foi um último ponto de contato e ao mesmo tempo a primeira distância definitiva entre 

nós. Partilhamos sua morte, encarnada ali no nome Julia, com assombro e um riso 

discreto. 

No início de 2018 foi-se um amigo novo e um jovem amigo, o escritor Victor 

Heringer. Poucos meses antes estávamos juntos em Minas Gerais. Tínhamos ido com 

meu carro na companhia das nossas namoradas, Polly e Bianca, andar pelo parque 

de Inhotim guiados por uma curadora de arte e uma artista que, além de tudo, nos 

amavam. Gosto de lembrar das gargalhadas. Nós passávamos mal de tanto rir: das 

coisas e das críticas azedas que ouvíamos e fazíamos, das galhofas do Victor que 

passou o tempo todo bem-humorado (exceto de manhã, porque não gostava muito de 

sair da cama) e ríamos sobretudo da nossa própria língua ferina, descobrindo que 

falar mal de amigos ausentes era um hobby em comum.  

Eu estava na UERJ lendo os livros da tese quando recebi a notícia, um 

telefonema da Bianca – “O Victor morreu”. E fomos os dois ficar com a Polly na frente 

do prédio dele em Copacabana. Algum tempo antes, um punhado de poetas tínhamos 

atendido ao chamado do escritor Ramon Nunes Mello para participar de uma antologia 

sobre HIV / AIDS e, quando o livro finalmente foi publicado, vi que tinha um poema do 
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Victor no livro também. Ele já não estava mais aqui. O poema dele é um desenho 

chamado “angústia”, uma forma simples e estranha, espécie de a deitado que talvez 

pareça também uma figura humana dobrada em posição fetal. Não sei o que ele 

achava desse trabalho e quais seriam as suas explicações pessoais, mas não importa. 

Acho curioso que tenha escolhido este poema para a antologia. Não quis nada 

narrativo, nada que disfarçasse a insuficiência das palavras com mais palavras. A 

iminência da morte para o Victor, que se foi antes de completar 30 anos, talvez 

estivesse contida nesta letra tombada, seu poema. Uma angústia silenciosa que ele 

tinha e que guardava sempre. Agora diante de nós uma barra pesada de ângulos retos 

e agudos, este grande a de cabeça pra baixo, negro implacável sobre um fundo 

branco, atrás de toda a merecida leveza, do riso possível: 

 

 

 

Enquanto eu terminava de escrever esta tese, morreu o meu avô Cleômenes 

Olivieri Reis, na madrugada do dia 04 de Julho de 2019.  
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Nina Papaconstantinou: O desenho da página impressa175 

 

Entrevista com Nina Papaconstantinou, por Eva Heisler 

Tradução: Marcelo Reis de Mello 

 

Publicada na Revista Escamandro (21.01.2016) 

 

Em Tristam Shandy, de Laurence Stern, o elogio da morte de um personagem é feito 

através de uma página preta. Frente preta. Verso preto. Um momento narrativo é 

marcado pela suspensão da narrativa; uma ausência é retratada com um excesso de 

tinta. A página preta de Tristam Shandy é uma das muitas excentricidades gráficas 

usadas por Sterne para chamar atenção às convenções de impressão e seu impacto 

na experiência dos leitores de um universo ficcional. 

 

Lembrei-me da página preta de Sterne quando olhei para as imagens dos desenhos 

de Nina Papaconstantinou. Um desenho como St. John, The Apocalypse é uma 

superfície impenetrável de marcas azuis: as revelações prometidas são ilegíveis 

porque as palavras de São João foram transcritas umas sobre as outras. O desenho, 

uma gravação da leitura da artista, é ilegível; mas é uma imagem que convoca a 

leitura. 

 

St. John, The Apocalypse faz parte de Bookcase, uma série em que Papaconstantinou 

copia livros de sua biblioteca pessoal. Usando papel de carbono, ela começa a copiar 

na parte superior de uma folha de papel e, quando atinge a margem inferior da folha, 

retorna ao topo e começa a transcrição de cima para baixo novamente. Um livro inteiro 

é gravado em uma folha de papel. A superfície de cada desenho é densa, rugosa, 

como os coágulos de tinta que se formam quando o papel agarra na impressora. Os 

desenhos de Papaconstantinou também são uma espécie de bloqueio do tempo 

narrativo que produz não só um registro da leitura da artista, mas também uma 

imagem de seu trabalho manual. A artista refere-se ao desenho como “uma medida 

de tempo.” 

 

 
175 Cf. https://escamandro.wordpress.com/tag/marcelo-reis-de-mello/ 
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Embora as marcas da Papaconstantinou sejam meticulosamente feitas à mão, elas 

respeitam as convenções de impressão. Por exemplo, a margem irregular direita do 

desenho Ar. Valaoritis, O Foteinos identifica-se como uma imagem do verso impresso. 

Em algumas obras, a artista desmonta a página, brincando com seus parâmetros 

físicos e conceituais. No projeto Double Books, uma série de dípticos, uma parte de 

cada díptico marca as palavras de um livro, mas a outra parte marca os espaços entre 

linhas e palavras. 

 

A justaposição das páginas manuscrita e impressa é especialmente impressionante 

nas séries Between the Lines. Nestes desenhos, Papaconstantinou amplia e fotocopia 

uma parte muito pequena de um texto, com as palavras ampliadas a tal ponto que o 

espaço entre as formas das letras é palpável. A artista, então, copia à mão a fotocópia, 

tendo o cuidado de reproduzir todos os detalhes, incluindo marcas e manchas 

acidentais. Em contraste com a série Bookcase, onde a relação da figura / base das 

letras em uma página é apagada por meio da cópia de uma página sobre 

outra, Between the Lines centra-se na base da escrita, sobre os espaços intersticiais 

que facilitam a legibilidade. Between the Lines também é um exercício de reprodução 

das características físicas de um texto, que para Papaconstantinou não é 

simplesmente transcrever configurações do espaço branco e preto da impressão, pois 

ela está reproduzindo a própria superfície de um documento fotocopiado. 

 

No trabalho de Papaconstantinou, a página é ao mesmo tempo uma porta e uma 

obturação. Como a página preta de Tristam Shandy, com sua fusão de paratexto e 

narrativa, as cópias da artista de textos literários desenhados à mão enfatizam a 

impressão como um objeto material. Copiar, para Papaconstantinou, é uma forma de 

desenho, e o “desenho” das palavras da artista explora a relação da linha com a letra, 

e do texto com a imagem. O uso que a artista faz da linha pode ser descritivo, mas o 

acréscimo de marcas, ainda que preciso, origina um trabalho que subverte tanto a 

leitura como a representação. 

 

Na entrevista a seguir, Papaconstantinou discute suas diferentes abordagens do 

desenho, experiências temporais de leitura e desenho, assim como o impacto da 

literatura em sua arte. 
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Vamos começar com as obras de Dante: Inferno e Paraíso. Estes são dois 

grandes desenhos feitos com lápis conté. Densos, marcados, eles são quase 

pretos, como resultado da cópia de cada uma das obras de Dante numa única 

folha, de modo que as linhas formam camadas umas sobre as outras, criando 

um campo ilegível. 

 

Nas fotografias da instalação no Museu Nacional de Arte Contemporânea, em 

Atenas, na Grécia, os desenhos são enquadrados e por isso eles se parecem 

com portas. 

 

Por que você escolheu Dante para este projeto? 

Eu transcrevi o texto em uma superfície de parede pintada de branco, de modo que o 

que parece ser um quadro é na verdade a margem da superfície, o espaço deixado 

sem escrita, mais ou menos como em uma folha de papel. 

 

Escolhi Dante pela imagética poderosa dos textos de Paraíso e Inferno. Eu queria 

explorar as imagens criadas por um texto tão forte, as imagens criadas por suas 

palavras em camadas sobrepostas. Além disso, eu estava interessada na 

justaposição dos dois trabalhos que resultam de dois textos diferentes, suas 

semelhanças e diferenças, se houverem. Escolhi o tamanho de uma porta como 

referência imediata ao conceito de portal (portal para o Paraíso ou Inferno), mas 

também para o texto ou o livro como uma porta ou abertura para outro mundo. 

 

Você está de fato copiando o texto ou fazendo um decalque? Poderia explicar o 

seu processo? 

Estou copiando o texto, com a minha própria caligrafia, é claro, lendo-o a partir do livro 

sobre superfície da parede, começando do topo da superfície, escrevendo da 

esquerda para a direita até chegar à parte inferior da “página”. Depois continuo de 

novo a partir do topo, da esquerda para a direita, e assim por diante até terminar de 

transcrever o livro inteiro. Dependendo do número de páginas do livro, as camadas 

de texto são mais ou menos densas. 
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O processo me parece bastante trabalhoso. Quão importante é a experiência do 

trabalho manual quando você está produzindo uma obra? 

Todo o processo é baseado na escrita manual, que em si mesmo é um trabalho 

intenso. Desde que eu decidi trabalhar dessa forma, o elemento laboral sempre é 

relevante em minhas produções. Embora eu não tenha intencionalmente escolhido o 

processo por ser meticuloso, o conceito do trabalho está inevitavelmente entrelaçado 

ao que pretendo explorar. 

 

Por exemplo, em Between the Lines eu queria olhar para os espaços entre as palavras 

ou entre as letras, fazendo fotocópias ampliadas desses espaços e, em seguida, 

decalcando manualmente as marcas da fotocópia sobre papel vegetal, ponto por 

ponto. Minha investigação neste caso traz as questões mais para a superfície, como 

a cópia à mão feita de uma fotocópia, o procedimento inverso, o leitor (scanner) 

manual, etc., o que inevitavelmente remete ao trabalho manual. Com isso, é claro, 

advém a experiência do tempo; a escrita ou o desenho como uma medida de tempo. 

 

Você presta atenção às palavras enquanto copia o texto? Copiar é uma forma 

de ler, ou a marcação é simplesmente automática? 

Eu descobri que, ao copiar, faço a mesma coisa que quando estou lendo: Eu presto 

atenção às palavras e ao significado, mas também há momentos em que eu leio 

mecanicamente e, em seguida, volto e me atento ao que eu perdi. Pelo fato de 

escrever muito mais lentamente do que leio, obviamente, às vezes a leitura se adianta 

e eu volto para copiar o que acabei de ler. Em outros casos eu copio como li, e, como 

o processo é lento, muitas vezes me distraio, de modo que a escrita se torna mais 

automática. 

 

Você fez muitos desenhos usando tinta de papel carbono para transferir textos, 

como Diário de um Louco de Gogol, As Nuvens de Aristófanes, The Rime of the 

Ancient Mariner de Coleridge, e Ways of Seeing de John Berger. 

 

O que estava por trás da sua opção pelo papel carbono? A sua atração pelo 

papel carbono tem algo a ver com as qualidades do material, como a sua 

superfície cerosa, ou você também é atraída pelas associações históricas? 
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Eu gosto de papel carbono especialmente pela forma com que ele se associa à 

produção de cópias, e eu o utilizei para esse fim quando eu estava na escola. Naquela 

época, e antes da Xerox, o papel carbono era um padrão – um tanto burocrático – de 

produzir cópias. Desse modo, quando eu comecei as séries Bookcase, escolhi 

trabalhar com papel carbono azul. 

 

O projeto em desenvolvimento The Double Books utiliza papel carbono 

vermelho. Nesse projeto, o que está sendo duplicado? Você está copiando o 

livro com a cobertura de duas páginas, ou você está copiando cada livro duas 

vezes? 

Eu copio um livro de dois modos distintos, usando uma página dupla: ponho o livro 

aberto sobre o papel carbono vermelho e marco todas as páginas da esquerda, à 

esquerda e todas as páginas da direita, à direita. Na primeira parte do díptico eu marco 

as palavras, as letras, uma por uma. Na segunda parte deste díptico, marco as 

distâncias entre palavras e linhas, aí desenho uma linha sob cada linha do texto, que 

também acaba servindo para traçar as distâncias entre as palavras. 

 

Assim eu tento explorar – de um jeito “literal” – as diferentes leituras que um texto 

supostamente tem: palavra a palavra, ou entre as linhas. Para mim o processo, assim 

como o resultado, é muito parecido com o raio-X de um livro. 

 

Como você vê o relacionamento entre a cuidadosa cópia dos textos e a tradição 

dos copistas medievais, ou a profissão dos escribas pré-século XX? 

Eu tenho grande respeito pelos escribas medievais e pela profissão dos escribas, e 

muito apreço pelo ato de transcrever um texto. Esse meu interesse começou quando 

eu estava estudando literatura grega. Na época estava fascinada pelo trabalho, a 

intensidade e a responsabilidade envolvida em tal tarefa. Eu também estava muito 

interessada nos erros cometidos pelos escribas, assim como nas partes que eram 

ilegíveis. Então, quando comecei a usar papel carbono e transferir à mão um livro 

inteiro em uma única folha de papel, tinha na cabeça um escriba que se esquece de 

renovar as folhas de papel, e assim, ao invés de livro temos um texto confuso, ilegível 

– consequentemente, uma imagem do texto. 
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Você poderia nos falar sobre o projeto Babel, que está sendo desenvolvido? 

Até agora, o projeto Babel compreende apenas quatro trabalhos, e desejo ter o 

máximo possível de trabalhos para continuar o projeto. Cada desenho é construído 

sobre o mesmo princípio que o projeto Bookcase: Eu copio o texto em camadas sobre 

papel carbono azul, que está no topo de uma folha de papel texturizado. No caso 

de Babel, eu copio o texto do livro de Gênesis, a partir do início até o capítulo 

de Babel. Até agora copiei o texto em hebraico, inglês, grego e turco, daí o título da 

obra. Em contraste com o projeto Bookcase, onde cada trabalho é a transcrição de 

um livro diferente, em Babel o texto é o mesmo, apenas o idioma é diferente. Estou 

interessada em ver se as imagens produzidas por escrito em alfabetos diferentes 

também são diferentes, ou se esta escrita confusa em camadas – mesmo em 

diferentes línguas – produz imagens iguais ou muito parecidas. 

 

Você muitas vezes adota formas de marcação ou construção de outros ofícios. 

Por exemplo, Rei Lear e Orestes & Ifigênia são dois de uma série de trabalhos 

que utilizam pontilhismo. Você pode falar sobre como você chegou a essa forma 

de marcação? E sobre a composição dessas obras? Por exemplo, o texto-com-

furos de Rei Lear move-se ao redor da borda da página, com o centro vazio. 

 

Em outra série, você tece tiras de texto impresso, como na obra dos Irmãos 

Grimm, Os seis cisnes. Qual é a gênese deste trabalho? É mais uma forma que 

você utiliza para “re-tecer” uma versão diferente do conto de fadas? 

Em vez de usar um lápis para fazer pontos, eu decidi usar um pino da mesma forma, 

para copiar as marcas do texto. Este é um procedimento de múltiplos estágios: 

primeiro eu escrevo o texto; em seguida o manipulo digitalmente, fazendo com que se 

torne quase ilegível; depois eu o imprimo e copio. No caso da série de trabalhos que 

você menciona – que são quase todos peças teatrais – a maneira de copiar o texto 

manipulado é colocando a impressão encima do papel e perfurando com o pino sobre 

as marcas de impressão. 

 

Eu relaciono a perfuração com um pino ao ato de costura ou bordado, pelo modo com 

que se usa a folha de papel em ambas as faces. Associo este ato de espetar 

literalmente uma forma com o objetivo de explorar a relação entre esta marcação 
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particular – esta forma particular de desenho – com a textura dos tecidos. Nesse caso, 

a imagem do texto não é o resultado da escrita em camadas sobrepostas, que faz 

com que o texto seja ilegível, mas, ao invés disso, a partir de uma textura, algo 

semelhante ao bordado que re-utiliza o texto, através de outro processo. 

 

Os textos que me inspiraram a trabalhar neste caminho foram sobretudo peças 

teatrais. Um dos primeiros que eu fiz usava certos diálogos de T. S. Eliot em Reunião 

de família. Eu tentei criar um motivo utilizando estas linhas que lembram um motivo 

possivelmente encontrado em uma toalha de mesa, com as associações imediatas e 

referências a jantares de família, discussões ou disputas familiares, e, claro, a 

bordadura que alude às fronteiras ou limites que alguém pode encontrar por si mesmo 

ao lidar com a família e questões familiares. Certamente, por outro lado, eu tinha em 

mente uma interpretação literal do poder penetrante das palavras e a textura tranquila 

e inocente do branco-no-branco. 

 

Em Rei Lear, que eu trabalhei simultaneamente com Cordelia, decidi colocar linhas 

de Lear junto às bordas do papel, a fim de dar espaço suficiente para suas linhas e 

como um comentário ao seu personagem. Suas palavras criam o bordado, ou bordas, 

de seu personagem. Cordelia, por outro lado, é muito mais silenciosa e tem menos 

linhas, de modo que a composição no seu caso está confinada a um espaço menor, 

mas no centro ou coração da superfície do papel. 

 

Em Os seis cisnes, escrevi o texto da história dos Irmãos Grimm e só usei a versão 

que eu tinha. De acordo com a história, a menina precisa tricotar em silêncio uma 

camisa de urtigas para cada um de seus seis irmãos, a quem uma bruxa transformou 

em cisnes, a fim de quebrar o feitiço e devolver-lhes a forma humana. Eu imprimi o 

texto, cortei-o em tiras, e, em seguida, teci insistentemente as tiras de papel de forma 

aleatória, seis vezes no total, que é o número de camisas que a menina tem que tecer 

na história. 

 

Por ter tecido as tiras de forma aleatória, os seis trabalhos são diferentes, com o texto 

acumulando de várias maneiras ou se espalhando dentro dos espaços em branco do 

papel. 
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Eu estava interessada no repetitivo, silencioso trabalho da menina na história, e o fato 

de haver certas regras que ela tinha que obedecer, a fim de quebrar o feitiço. Defini 

as regras de forma semelhante no meu trabalho. 

 

Alguns de seus projetos envolvem livros encadernados, como em sua série de 

diários, incluindo Diary (Robinson Crusoe), e Sylvia Plath: The Missing Journal. 

Conte-nos sobre esses dois trabalhos. 

Eu fui atraída pela vida e pelos textos de Sylvia Plath, e fiquei intrigada com seus 

diários, especialmente o diário que desapareceu ou foi destruído por Ted Hughes. 

Em Sylvia Plath: The Missing Journal, copiei trechos de seus diários publicados com 

uma caneta sem tinta em ambos os lados da página. Assim, a escrita torna-se ilegível, 

porque as duas superfícies do papel têm um relevo que confunde o texto. É como se 

alguém tivesse escrito encima, numa folha de papel que desapareceu, e então o que 

resta é o traço gravado da escrita original, que tem marcada a folha de papel por baixo. 

Costurei as páginas em conjunto (para aludir à amarração de um livro), 

aleatoriamente, para enfatizar o esforço de tornar estes traços de escrita um todo, 

para dar vida à informação perdida. 

 

Em Diary (Robinson Crusoe) eu não estou copiando o texto, mas em vez disso uso o 

método de Robinson Crusoé para marcar tempo. Neste caso, seu diário não é sobre 

fatos e pensamentos e sentimentos, mas sobre a medição do tempo. E o título deste 

livro é o número de dias que Crusoé passou na sua ilha. Crusoé marcou os dias em 

um pedaço de madeira com uma linha, as semanas com uma linha mais grossa, e os 

meses com uma linha dupla. Então eu transferi seu método ao meu trabalho, 

costurando estas marcas que atravessam o livro de uma forma linear. A costura está 

ligada ao tempo, à medida, com a paciência e trabalho envolvido nesta tarefa. 

 

Em que projetos você está trabalhando atualmente? 

Eu estou trabalhando atualmente em um projeto chamado Piles of Books. Nesta série, 

eu uso papel carbono preto e marco os colofons dos livros. As cartas-formas brancas 

são o resultado de riscar no papel carbono. Cada desenho utiliza colofons de quatro 
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a sete livros, um colofon encima do outro, mas não necessariamente em pilhas 

alinhadas. 

 

Como os seus estudos de literatura na Universidade de Atenas informam a sua 

prática artística? Você considera a os seus trabalhos artísticos uma forma de 

“ler” literatura? 

Eu estudei literatura grega antes de estudar arte e, certamente, não tinha ideia 

naquela época de que continuaria os estudos de arte. Mas estava interessada em 

desenhar e, em particular, na ilustração de histórias infantis. Então, quando eu estudei 

arte, explorei as possibilidades de criação de imagens a partir de textos. Isto levou ao 

conceito do texto que se autoilustra, que cria uma imagem. Minha maneira de criar 

uma imagem estava privando a história de seu propósito comunicativo, tornando-o 

ilegível. Há também o elemento irônico pelo qual se compreende que se está a olhar 

para o texto, mesmo que ele não possa ser lido. 

 

Talvez meus trabalhos de arte sejam uma forma literária “de olhar a” literatura. 

De que modo o conteúdo de um texto literário informa a sua escolha pela 

construção ou pelos materiais? 

Depende. Por exemplo, no projeto Bookcase uso livros que li ou desejaria ler. Eu 

defini as mesmas regras para todos, independentemente do seu conteúdo, ou seja, 

uso o mesmo tipo de papel carbono e o mesmo tipo de papel texturizado, e até o 

mesmo tipo de caneta, então eu copio o livro do jeito que eu leio, camada sobre 

camada a partir da margem superior esquerda, até que ele termine. E porque cada 

livro é diferente em comprimento e forma, os trabalhos também são diferentes: pode 

haver trabalhos de um azul-claro ou azul mais escuro (dependendo das páginas do 

livro), ou a escrita pode acumular-se no centro da página, caso eu copie poesia. 

 

Há livros nos quais eu não quero trabalhar por esse caminho. Eu sinto que preciso 

encontrar outras maneiras de abordar certos textos, como os trechos de peças teatrais 

onde eu senti que as palavras precisavam ser representadas por alfinetadas. 
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Como você vê a relação entre desenho e escrita? 

Eu vejo a escrita como uma forma de desenho, e desenho como uma forma de escrita. 

Quando nós somos muito novos para compreender o alfabeto, nós olhamos para as 

palavras como figuras. Então nós crescemos e estamos habilitados a decifrar as 

palavras e ler e escrever. Mas a nossa vida antes desse estágio tem uma certa magia; 

as palavras podiam significar qualquer coisa, e as letras se parecem mais com 

delicados desenhos. 

 

 
Nina Papaconstantinou nasceu em Atenas, Grécia. Estudou literatura grega na 
Universidade de Atenas e Artes Visuais (desenho) na Camberwell College of Arts, 
Londres. Apresentou seu trabalho em inúmeras exposições individuais e coletivas na 
Grécia e no exterior. Entre as recentes exposições, estão: My Dear Viscount, Kalfayan 
Galleries, Atenas, Grécia; Drawing Time, Reading Time, The Drawing Center, Nova 
York, EUA; 1st Arezzo Biennial: ICASTICA: Glocal Women, Arezzo, Itália; Pen to 
Paper, Athr Gallery, Jeddah, Arábia Saudita; La Plasticité du Langage, The 
Hippocrene Foundation, Paris, França; 2nd Athens Biennial:Heaven, Atenas, 
Grécia; Heart in Heart, National Museum of Contemporary Art, Atenas, Grécia; And 
Now?, State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, Grécia; Transexperiences—
Grécia, 798 Space, Beijing, China; e In Present Tense, National Museum of 
Contemporary Art, Atenas, Grécia. Papaconstantinou é representada por Kalfayan 
Galleries Athens-Thessaloniki, Grécia. Atualmente é artista residente no Centro de 
Estudos Helênicos da Universidade de Princeton. 
 
Eva Heisler é uma poeta e crítica de arte radicada na Alemanha. Seus livros recentes 
incluem Reading Emily Dickinson in Icelandic(Kore Press, 2013) e Drawing 
Water (Noctuary Press, 2013). 
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Assêmico-Panssêmico176 

 

Por Marco Giovenale 

Tradução Marcelo Reis de Mello 

 

Textos publicados na Revista Usina, em 2015. 

 

Jim Leftwich está definitivamente certo ao dizer que não há realmente uma coisa ou 

sinal perfeitamente “assêmico”, uma vez que tudo transmite algum significado, tudo 

pode encontrar seu caminho para – pelo menos – um interior “emocional” (garatuja 

de) significado. 

 

Ele fala de “panssemia” (a partir do prefixo grego “pan” = todo), e ao fazê-lo ele apenas 

sugere que tudo emite/expressa (ou é um eco de) algum sinal semanticamente rico, 

sempre provido com uma semi-sombra de significado; por isso tudo faz sentido, e um 

monte de caminhos significativos pode sempre ser conectado às flechas invisíveis 

subindo de qualquer um dos traços escritos que imaginamos e concebemos e 

fazemos ou encontramos. 

 

Dito isso, parece-me que uma área assêmica ‘apropriada’ (?) pode ser vista no lugar 

onde a mente liga palidamente nossas expectativas a uma mensagem escrita 

linguisticamente conhecida e o conteúdo para uma forma realmente desconhecida de 

glifo. 

 

O todo de um texto ou desenho aparece diante de nós como uma ‘coisa’ assêmica, 

indecifrável para o intelecto, que não reconhece a linguagem; mas, ao mesmo tempo, 

pode ser significativo (e, sim, belo) para o … gosto, percepção … solicitando algum 

tipo de empatia. 

 

Eu penso não só nas paredes escritas de nossas cidades, nem na prática da escrita 

assêmica em si, solitariamente. Eu gostaria de me referir também às apenas visíveis… 

linhas entre as coisas. As bordas e limites de blocos e ruas emaranhadas como são 

 
176 Cf. https://revistausina.com/24-edicao/assemico-panssemico/ 
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vistos pelo olho de um satélite. Ou ao código escrito da chuva numa poça de cimento 

úmido. Ou traços casuais de animais (e homens) em cavernas. Etc. 

 

Assim que – ao olhar para eles – pensando em sobrepor as formas de alguma 

linguagem escrita possível, nós abruptamente descobrimos qualquer coisa que pode 

realmente ser código, mensagem, e que ao mesmo tempo não é. Nós vivemos na 

incerteza. Eles desafiam qualquer tentativa prática de entender, decifrar. Mas, nesse 

movimento, fazem algum outro significado opaco surgir. Uma espécie de nuvem de 

possibilidades. Uma névoa de “fazer sentido” que paira sobre tudo e em torno da 

camada específica de escrita que estamos enfrentando. 

 

Por que continuamos usando o termo assêmico, mesmo sabendo que tal coisa 

não existe: 

 

Por Jim Leftwich 

Tradução de Marcelo Reis de Mello 

 

eu acho que toda experiência humana tem conteúdo semântico. 

é por isso que eu acho que a escrita assêmica é um tipo de escrita aspiracional. 

aspiramos a criar uma escrita assêmica, uma escrita sem conteúdo semântico. 

e nós falhamos. 

então nós tentamos de novo, e falhamos de novo. 

se nós nos preocupamos genuinamente com a prática, nós repetimos este processo 

outra e outra vez, por um longo tempo. 

finalmente, perdemos toda a esperança de atingir o nosso objetivo. 

perdemos a fé no objetivo. 

nós já não acreditamos em nossa capacidade de criar uma escrita assêmica. 

então nos decidimos por uma meta alternativa. 

decidimos que o processo nunca foi sobre o produto, o objeto, o poema. sempre foi 

apenas sobre o processo. 

sempre foi sobre o processo de treinamento da mente, talvez de aquietação da 

mente (“quieting the mind”, para usar uma frase de John Cage). 

é uma escrita contra si mesmo, e mais do que isso, uma escrita contra o self. 
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que é como ela pode ser comparada a uma disciplina espiritual, como o zazen ou o 

hesicasmo, ou o Otiot zerufe. 

é por isso que as normas de qualidade estética são menos do que irrelevantes para 

o processo. e também é por isso que uma hierarquia de praticantes é menos do que 

irrelevante nesse contexto. 

 

 

Marco Giovenale, nascido em 1969, vive e trabalha em Roma. Sua atividade inclui 
prosas, poemas, fotografia, escrita assêmica (“drawritings” e/ou “sibilas assêmicas”), 
pinturas abstratas, desenhos, peças conceituais, instalações (on-line também) e 
WebWorks (veja o blog-opus (http://differx.blogspot.com). Editor de http://gammm.org. 
Seu livro mais recente de poemas (lineares) em italiano é Shelter Shelter (Donzelli, 
2010). Poemas e peças críticas foram publicadas em Aufgabe, N7, 2008 (Litmus 
Press.) A prosa CDK foi publicada em 2009 como um livreto e e-livro (livre para baixar) 
por Tir aux pigeons. Em 2010 ele criou o site du-champ.blogspot.com, e a idéia e 
prática chamada installance. 
 
Jim Leftwich é um poeta e artista postal que vive em Roanoke, Virginia. Ele é o autor 
de Dirt, Doubt, Myesis, Sample Example, The Textasifsuch, Death Text, Pulsing 
Swarms & Squiggly Diagonals, Shrimp Teeth, Trashpo e Six Months Aint No Sentence. 
Trabalhos colaborativos incluem Sound Dirt, com John M. Bennett, Acts, com John 
Crouse, How to Dust A Bunny, com Jukka-Pekka Kervinen, iTopia, com Scott 
MacLeod, book of Numbers, com Marton Koppány, e Shadowed Truth, com Andrew 
Topel. Ele foi o editor das revistas impressas Juxta e XTANT de 1994 a 2005. Desde 
2005 ele editou/compilou o blog zine Textimagepoem. Desde 2008 esteve envolvido 
na organização de arte postal, poesia sonora, poesia visual e eventos de noise em 
Roanoke. 
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Escritas (in)significantes 

Texto curatorial 

 
 
A poesia é aquilo que faz a escrita regressar até o lugar de ilegibilidade de 
onde provém, aonde ela continua se dirigindo (Giorgio Agamben). 

 

Por que a poesia/ arte contemporânea parece muitas vezes estar mais próxima 

dos grafismos deixados há milhares de anos por Cro-Magnons e Neandertais do que 

dos grandes monumentos da "cultura ocidental"? Parece haver um campo de forças 

entre a nossa sensibilidade contemporânea e a pré-história da escrita, o instante em 

que primatas evoluídos começam a traçar ou gravar formas abstratas e rítmicas nas 

pedras e em ossos de grandes animais. (Escrita:  scribo, scribere:  marcar com estilo 

- ponteiro ou haste de metal. Daí nosso estilete). 

 

(...) 
Viesse 
viesse um homem 
viesse um homem ao mundo, hoje, com 
a barba de luz dos 
Patriarcas:  ele poderia 
se falasse ele deste 
tempo, ele 
poderia 
apenas gaguejar e gaguejar 
sempre - , sempre -, 
continuamente. 
(Pallaksch, Pallaksch) 
 
Paul Celan (tradução Leila Danziger). 

 

O que pensar? Por um lado vivenciamos o fracasso da comunicação humana (da 

babel bíblica à bárbárie produzida diariamente:  terrorismo, grandes muros).  Por 

outro, a impossibilidade de calar o testemunho (até o silêncio é tagarela). Entre dois 

extremos, duas coerções - uma que obriga à fala; outra que a proíbe - a eclosão de 

um paroxismo, choque elétrico, uma deriva (atopia) do gozo. Têxtase. Não um acesso 

ao sentido, mas um acesso de sentido (Jean-Luc Nancy) Este pode ser o texto da 

exposição:  sua textura. Por um lado, claro, há proliferação de significados. As escritas 

tem nome, tem tonalidades, tem (em suma) um ritmo. Transcrevemos 

apaixonadamente um ritmo encouraçado pelo segredo das sensações das coisas 

(Arturo Carrera). Por outro lado há mutilação, diluição, apagamento: palavra inter-dita. 

Rastros do insignificante, onde atuam as duas possibilidades previstas pela 



 

218 
 

gramática, a de negação e a de inclusão; de não-significante e de dentro-do-

significante.  

 

De toda a piração (queima) que nos trouxe até aqui, o que se oferece é a repetição 

de um gesto, o peso da mão, o trabalho de um músculo no tempo. Entre estas ou 

estes artistas há tantos nexos quanto singularidades. Mas, antes que o nosso 

pungente desejo de decifração nos leve a mentar sedutoras analogias, restitua-se à 

escrita um corpo erótico: que a esfinge (imagem viva) nos devore. Não sou eu 

precisamente aquilo que escapa à minha própria leitura? (Roland Barthes). 
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Textos do curador sobre as / os artistas participantes da mostra Escritas 

(in)significantes, que ficaram à disposição do público ao longo do período expositivo. 

Foi impressa uma tiragem de apenas dez exemplares da plaquete, editada pela 

Cozinha Experimental.  

 

AMANDA ROCHA 

 

A artista baiana Amanda Rocha é um desses seres mitológicos com os quais 

temos a oportunidade de cruzar muito de vez em quando. Lembro-me de um poema 

do Ruy Proença em que ele fala dessa infância crocante, com pequenos banquetes 

de vaga-lumes. Amanda deve ter engolido também um vaga-lume vivo, um ser 

inquieto, intermitente, de um brilho discreto e necessário. 

Aqui a escrita adquire outra dimensão. Não consiste apenas na fabricação de 

um espaço movediço entre a letra e a imagem. Não é só o sonho calígráfico, o ilegível 

manuscrito. Seu diário é o registro de uma frágil e urgente tentativa de vida, de toda 

dificuldade de prosperar. Um vestido: uma casca, um corpo desocupado, e a mesmo 

tempo véu onde as sementes (em silêncio) esperam. 

Extremamente lírico, talvez oníriro, por isso mesmo este universo conta – ao 

revés – a história do nosso apodrecimento. Nos livros são as palavras que adubam as 

raízes, os ramos. E por mais delicado que seja, este diário-jardim é também um 

canteiro de brutalidade: os livros foram cavados, o texto dilacerado. O que nasce 

desse violento (aparentemente inofensivo) ato de horticultura homicida? A flor de 

Mallarmé? As flores intestinais de João Cabral? A pequenina flor de Drummond? 

 

ANA HUPE 

 

Este White Marriage (casamento branco) traz o relato de três imigrantes que se 

casaram para obter o visto de permanência legal na Europa. Lembremo-nos de que a 

crise mundial deflagrada pelos fluxos migratórios tem colocado em xeque, como 

nunca, a nossa capacidade de comunicação; nossa tolerância para lidar com 

diferenças culturais – as línguas do outro.  
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No pequeno quadro de fundo negro, as perguntas feitas pelos agentes de 

imigração aos recém-casados: “quem prepara as refeições?”, “qual a cor dos olhos do 

seu parceiro?”, “o que vocês fizeram no fim de semana passado”? 

Nos quadros maiores, as histórias de três personagens que passaram por essa 

experiência, escritas em máquina de escrever sem tinta e tornadas, por isso, quase 

totalmente ilegíveis. Talvez, como ela diz, porque “o white marriage acontece sob o 

véu do amor”. Um amor de convenção, é certo, mas que pode funcionar como uma 

verdadeira ferramenta no front da linguagem contra-hegemônica; uma arma branca 

capaz de perfurar a letra fria da burocracia estatal. 

 

KARLA GRAVINA 

 

Os desenhos de Karla Gravina, feitos sobre páginas de um dicionário antigo, 

convidam-nos a percorrer a memórias das formas, a correspondência entre os órgãos 

(as dobras, as glândulas, os pelos) e certos minérios, plantas e bichos (reais ou 

imaginários) que povoam nosso inconsciente.  

As páginas amareladas e frágeis deste antigo dicionário de família acentuam a 

dimensão enciclopédica, científica, taxonômica dos desenhos. As definições de cada 

palavra, sempre tão imperativas, acabam sendo tomadas por essas formas anômalas 

(ao mesmo tempo monstruosas e delicadas) de vida. Formas estranhas e íntimas – 

no limen, limiar – entre a concretude do corpo e o desvario, a febre, espécie de íncubo 

da matéria. 

O que a sensualidade dessas formas arredondadas propõe não é, então, uma 

inocente teoria das correspondências. Da leveza dos traços da Karla em quebradiças 

páginas de dicionário, emerge um universo teratológico (monstruoso), ou melhor, um 

inventário de figuras inomináveis, quase (e nunca completamente) conhecidas.  

Essa espécie de inferno pode nos remeter a uma série de analogias. Um 

intestino, um instrumento metálico, uma água-viva. E por fim coloca-nos diante da forja 

das palavras e das coisas, instante do nascimento (deste dar à luz) do olhar, que pode 

ser, ao mesmo tempo, sonho leve ou pesadelo, conforto uterino ou desamparo pânico: 

infância. 

Esta série da Karla se aproxima por aí do trabalho de Farnese de Andrade, do 

clima de nightmare (égua ou demônio da noite) das crianças com suas bonequinhas 
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de olhos abertos no formol. E formalmente evocam um trabalho de Rufino, Memento 

Mori, que apela de modo mais explícito e solene ao apodrecimento da ordem (dos 

órgãos, da organização) das formas.  

Mas talvez eu tenha levado este límen demasiado a sério. Pode haver aí uma 

graça, um jocus (uma jocosidade), ou um investimento mais lúdico, menos obscuro. 

Pode haver também aí uma di-versão dos traços no papel, a expiração erotizada de 

um gesto: o parto e a partilha deste universo poético, intermediário.  

Uma infância da linguagem desprovida de tanta gravidade, talvez, onde os 

sentidos hesitam porque guardam (no mundo) todas as possibilidades. Karla, que está 

dando Manuela à luz neste momento (poucos dias antes da abertura da exposição) 

espera embalar nos seus braços, em instantes, uma forma infinitamente íntima, que 

envolve, com sangue, o supremo desconhecer.   

 

KHALIL ANDREOZZI 

 

Em seu texto Língua e História, Giorgio Agamben afirma, a propósito do 

conceito de “Língua Pura”, de Walter Benjamin: “O que permanece indizível em toda 

língua é portanto, precisamente isso que ela visa e que quer dizer: a pura língua, a 

palavra inexpressiva”. 

O trabalho de Khalil Andreozzi, estudioso do pensamento de Agamben, e que 

tem se dedicado filosófica e artisticamente ao problema das escritas insignificantes 

(termo que surgiu de uma conversa nossa e que foi apresentado em 2016, a partir de 

um texto escrito a quatro mãos) fala não de uma língua ou de uma multiplicidade de 

línguas. O que ele escreve, concentrando-se na imanência do corpo (da escrita), é a 

língua pura, a palavra inexpressiva, a língua da língua. 

Seus grafismos (grafia, graphein = arranhar, sulcar) são feitos em argamassa, 

essa mistura industrializada mais familiar ao repertório dos pedreiros do que dos 

artistas. A extrema falta de nobreza do material indica, de cara, uma das dimensões 

(talvez a mais e-vidente) da insignificância: o diminuto, o desimportante, o que (quase) 

não possui valor de troca. 

Escrever não é (necessariamente) querer atingir outro sentido além da própria 

escrita. A circularidade do gesto, presente tanto no vídeo como nas placas coladas na 

parede, evidencia não a finalidade, mas o percurso. Nem mesmo o Shodo oriental 
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(Sho = escrita; Do = caminho : caminho da escrita), onde a técnica é fundamental e o 

traço é repetido à exaustão, nem mesmo ele exige, para realizar-se, um significado. 

Prova disso são as obras insignificantes de grandes calígrafos chineses como “o louco 

Zhang” e “o bêbado Su”, ou os ideogramas ininteligíveis do brilhante e polêmico 

artista/calígrafo contemporâneo Gu Wenda.  

Ensō (円相), título do vídeo de Khalil, é o objeto mais comum da caligrafia 

japonesa, o círculo que o calígrafo japonês pratica para atingir a iluminação budista: 

força e elegância, universo e vazio. Mas se o mestre zen pratica 円相 sobre seda ou 

papel de arroz, por onde o pincel desliza com extrema leveza, aqui o Ensō é exercitado 

sobre esta massa branca e gelatinosa, superfície que impõe ao artista a lentidão e a 

difícil resistência da matéria. 

 

LEÏLA DANZIGER 

 

A que murmura 
perdeu a língua materna 
e um continente 
 
Leïla Danziger, Ano Novo 

 

Em De vulgari eloquentia, Dante afirma que, à exceção da língua criada por 

Deus (ao mesmo tempo que o primeiro homem), cada uma de nossas línguas foi 

reconstituída segundo nossa disposição para a confusão, “que não era nada mais do 

que o esquecimento da língua anterior”. Sendo o homem um animal variável e 

mutável, diz que nossas línguas não podem ter qualquer duração ou continuidade. E 

que, assim como nossos hábitos e costumes, “nossas línguas devem 

necessariamente variar no que diz respeito ao espaço e ao tempo”.  

Também no trabalho de Leïla a confusão babélica é deflagrada pelo 

esquecimento da língua anterior. “O que desaparece, o que resiste”, um dos vídeos 

da sua série com jornais, projetado logo na entrada da Galeria, e que de certo modo 

pauta o ritmo do percurso expositivo, coloca frontalmente essa questão. O gesto - 

embora violento - de dilacerar os jornais, não é destrutivo. O que ele opera é um 

arresto da linguagem perecível dos noticiários, na tentativa de achar (“oh tu cavas e 

eu cavo, cavo-me para chegar a ti”) uma carnadura poética.  
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Como a própria Leïla diz num texto intitulado justamente O Jornal e o 

Esquecimento: “Os jornais traduzem a falácia de um tempo linear, vazio e homogêneo; 

tão logo surgem, acumulam-se numa massa de esquecimento, transformam-se em 

dejetos da atualidade.” No caso do trabalho exposto aqui, é relevante considerar que 

os jornais apagados são israelenses, impressos na época da Primavera Árabe (a série 

de movimentos de resistência civil em países do Oriente Médio e Norte da África, 

eclodida em dezembro de 2011).  

As atrocidades, tão logo noticiadas, perdem seu efeito de espetáculo. A atrofia 

da experiência humana, apontada por Walter Benjamin, pode ser compreendida na 

velocidade com que as notícias do desastre babélico (“nossa disposição para a 

confusão”, como escreveu Dante) se tornam ultrapassadas, se tornam banais. O 

apagamento dos jornais não é uma simples denúncia de um efeito. Não é um panfleto, 

uma nostalgia da lentidão. É a busca por criar um espaço intersticial onde as palavras 

noticiadas continuem existindo (o fundo arrancado ainda é o fundo), mas onde o papel, 

a pura materialidade do papel se transforme na escrita daquilo que o repórter cala.  

A língua criada para resistir ao desaparecimento, para resistir à nossa falta de 

memória, para resistir a si mesma, é a língua da boca que não diz (senão aquilo que 

não pode dizer): “A que murmura / perdeu a língua materna / e um continente”.  

A potência, a beleza do trabalho da Leïla consiste na forma sofisticada de 

propor a sobrevivência da poesia. Aqui torna-se clara a falta de fronteiras entre o 

poema e a imagem. Há uma arrebatadora sinergia entre as palavras e os objetos, no 

seu trabalho (a insistência em resistir ao desaparecimento, ao esquecimento). 

Entretanto, a língua de Leïla não precisa de palavras. No caso das (em) obras 

expostas aqui, é o papel que (des)escreve a escrita. As agendas em branco do pai 

ausente dizem Todos os dias de nossas vidas. A sua língua, a língua da poesia, é 

(para usar uma expressão de Daniel Heller-Roazen, em “Ecolalias: sobre o 

esquecimento das línguas”), um ser que sobrevive a si próprio. 

 

MALU PESSOA LOEB 

 

Malu é psicanalista e fico pensando nessa ideia, suscitada por Lacan, de que o 

analista é uma espécie de intérprete na discórdia das línguas. A dúvida aqui é, como 

colocou o filósofo Claudio Oliveira, se a confusão babélica seria resolvida pela sua 
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extinção ou pela sua radicalização. Ou ainda: de que modo fazer com que a palavra 

pare de não se dizer? 

O que encontro aqui (diante das três imagens e da intrigante escultura de uma 

cabeça animal feita com cera de abelha que emerge de um dicionário) é o difícil jogo 

da luz e da opacidade. Fico capturado nisso que me olha e que eu ignoro. O que eu 

quero ver não é o que eu vejo, o Escópico não captura: o que se apresenta é a fenda, 

o furo, um buraco central e esvaziado. E por trás do véu, da cera? Nada. O que? 

Linguagem que se oferece como (através) do Espasmo, não de calculadas 

meditações. O corpo atravessado (as palavras atravessadas) pelo animal, eloquente 

cabeça de bicho. Transe anunciado pela sineta sagrada: Adjá.  

As línguas se multiplicam. Lalíngua não sabe senão a multiplicidade. De 

confusione linguarum. Levar o dicionário ao paroxismo. Não uma só língua e um só 

idioma: infinitos. Sobre o que significa o insignificante, Dante: “Nenhum efeito, como 

tal, pode exceder sua causa, pois não há nada que possa produzir algo que [já] não 

exista”. 

 

NINA PAPACONSTANTINOU 

 

O trabalho da grega Nina Papaconstantinou guarda uma força poética 

extraordinária. Em 2016 expusemos a cópia de um desenho e um vídeo da artista no 

Espaço A MESA (Morro da Conceição / RJ). Esta é, no entanto, a primeira vez que 

originais de seus trabalhos são expostos na América do Sul.  

Tive contato com a obra de Nina Papaconstantinou através de uma entrevista 

feita por Eva Heisler, chamada Drawing the printed page, que traduzi ao português e 

que acabou sendo publicada na revista Escamandro. Das séries todas, a que mais 

me chamou a atenção na época foi Bookcase, em que ela copia livros de sua 

biblioteca pessoal. Usando papel carbono, Nina começa a copiar na parte superior de 

uma folha de papel e, ao atingir a margem inferior da página, retorna ao topo e 

recomeça a transcrição de cima para baixo. Um livro inteiro é gravado numa folha de 

papel. Integra essa série o trabalho “Heroic and Elegiac Song for the Lost Second 

Lieutenent of the Albanian Campaign” (2011), nome de um livro do poeta grego 

Odysseus Elytis, cuja cópia foi exibida n’A MESA. 
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Apesar da aparente simplicidade dos procedimentos, nada no seu trabalho é 

obra do acaso. Ao aproximar-se um pouco do seu universo de criação, percebe-se o 

vínculo de cada escolha formal com o universo poético das obras copiadas. Quando 

ela transcreve A Divina Comédia de Dante, por exemplo, opta por grandes placas de 

madeira (no lugar de folhas de papel) que são expostas na vertical, assemelhando-se 

a portais do Paraíso e do Inferno. A escrita ilegível (ou insignificante, como preferimos) 

convida à leitura e ao mesmo tempo a repele: é uma leitura infernal. A mesma forma 

que vela o significado do texto revela delicadamente o seu sentido fundador: sua 

textura. 

 A série exposta aqui na Galeria de Arte da UFF é composta originalmente por 

19 “desenhos”, dos quais ela escolheu um tríptico e um díptico para nos enviar. O 

material de base para esta série é a correspondência do poeta romântico Heinrich 

Kleist e Henrietta Voguel com sua família e amigos antes de se suicidarem juntos em 

Potsdam, perto de Berlim:  

 “Copiei e, em seguida, digitalizei e manipulei as cartas de modo a torná-las 

ilegíveis, como se suas marcas se dissolvessem no fundo, e então tracei a impressão 

em papel transparente. Pode-se perceber que os desenhos são feitos de palavras e 

letras, mas nem de longe nem de perto pode-se ler o conteúdo.” 

 Seu trabalho opera nessa linha invisível traçada por Jorge Luis Borges em 

“Pierre Menard, Autor do Quixote”, na medida em que joga com a reversibilidade do 

tempo, com a invenção da obra anterior pela cópia que a sucede.  

 No entanto, nenhuma interpretação é bastante. Não seríamos capazes de 

decompor o corpo do texto porque o que ele guarda é a própria essência (a absoluta 

imanência) da escrita: seu ritmo, o trabalho da mão, o confuso rastro de um tempo 

que se extinguiu, mas que nos convoca, aqui, a existir, a resistir.  

 Heinrich Kleist e Henrietta Voguel mataram-se com dois tiros de Kleist. O 

poeta, endividado e deprimido. Ela, com um cancro irreversível. Eis aí as cartas que 

trocaram, e o ápice da afirmação da vida que incide sobre o gesto de escrever.  

 

RAFA ÉIS 

 

Talvez a relação menos clara (e mais difícil de desenvolver) entre visualidade 

e escrita. Para mim as ferramentas de Rafa Éis guardam uma dupla dimensão que 
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lhes assegura um lugar privilegiado no debate. Numa primeira camada, porque muitos 

dos grafismos primitivos encontrados pelos arqueólogos foram gravados nas próprias 

ferramentas (ossos e pedras entalhadas). Depois, porque o desvio da função matricial 

das ferramentas apaga ou mutila seu estatuto fundador. 

Neto de pedreiro e, portanto, de um construtor (conhecemos a famosa reflexão 

heideggeriana da palavra como morada do ser), Rafa Éis oferece-nos aqui um homem 

desamparado, ainda, por isso talvez um pouco cômico, com sua enxada que não abre 

a terra; ao contrário, o objeto se rompe após breves e frustradas tentativas. 

Como chamar uma enxada que não é uma enxada (asciata: instrumento de 

lavrar pedra ou terra)? Que espécie de erosão se opera na linguagem quando a função 

de uma ferramenta se esfuma na loucura, quando uma enxada é e não pode ser, 

ainda, uma enxada? Penso num Cro Magnon tentando riscar um bloco de calcário 

com a face arredondada de um seixo. 

No vocabulário poético de Rafa Éis, um martelo (do qual vem meu nome, 

Marcelo, inventado talvez por um romano de língua presa: Martellus = Marcellus) não 

serve para pregar, é um corpo pregável. O que ele faz com esses objetos é, no fim 

das contas, o que o poeta busca ou deveria buscar fazer com as palavras: pirar, 

perverter toda e qualquer ordem de sentido, exagerar, brincar como brinca uma 

criança com o embrulho de um presente caro (dádiva?) que acabou de receber dos 

pais. 

 

ROSANA RICALDE 

 

Os dois trabalhos da Rosana expostos aqui são de 2011 e desdobram o vínculo 

intenso da artista com a literatura, neste caso específico com o livro As Mil e Uma 

Noites. Ao invés de desenhar, ela recorta o próprio livro para compor, numa delas - 

“Fio de Ariadne” – uma esfera, e na outra um “Labirinto”. Há, portanto, uma forte 

reciprocidade que envia e reenvia nosso olhar de um trabalho para o outro. São, na 

verdade, dois labirintos. Um jogo se estabelece entre o tridimensional e o 

bidimensional: o globo e o mapa.  

Uma paixão da palavra e uma paixão geográfica movem a produção, ou boa 

parte da produção artística da Rosana, que é bastante vasta. Aqui somos convidados 

ao universo mitológico: Lembremo-nos de que o herói Teseu só consegue voltar do 
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labitinto do Minotauro graças ao fio de lã que a apaixonada Ariadne lhe entrega antes 

de partir. Então, o que esse texto nos coloca, no limite (e digo “no limite” porque há 

muitas camadas intermediárias de interpretação), é um convite ao enfrentamento com 

o monstro, com a linguagem. Por isso o texto não se dá na sua lineariedade, na sua 

literalidade: foi recortado, entrecortado, feito imagem. Eis o labirinto.  

A possibilidade da volta depende, talvez, não tanto da compreensão da 

narrativa clássica do mito, mas do mergulho no próprio silêncio avassalador que se 

abre entre o legível e o visível. O mapa e o globo aqui não nos orientam a partir de 

coordenadas previamente conhecidas. Diante deles, somos devorados pela nossa 

ânsia de decifração. Caminhar os olhos sobre o labirinto é o que nos resta: talvez nem 

ida, nem volta. O que, então? 

 

VERA BERNARDES 

 

A delicadeza e o perfeccionismo obsessivo dos trabalhos da Vera talvez deixem 

em segundo plano a violência extrema que os constitui. O que eles falam é o 

inominável. A ausência. A impossibilidade da fala.  

Até mesmo o seu Memento Mori – REMEMBER YOU SHALL DIE – está oculto 

num código de barras. E uma data sobre a qual sabemos pouco, embora nos faça 

estremecer. Esta obra, discretamente posicionada num canto da galeria, é uma 

espécie de punctum, de coração ou rachadura pela qual pulsam e se esfacelam as 

nossas estruturas lógicas.  

Seu local de trabalho e suas obras são metodicamente organizados. Todos 

aqueles tecidos alvíssimoss enrolados e encapados impecavelmente. O que não me 

impediu de pensar, enquanto ia embora, na descrição que Baudelaire fez do ateliê de 

Delacroix, da impressionante organização e limpeza da sua paleta. Como alguém 

assim pode ter pintado Sardanápalo? Lembro também de alguém comentar comigo 

que o ateliê da Adriana Varejão é tão branco que mais parece uma enfermaria. E toda 

aquela carne, aquele óleo vivo? 

Os trabalhos da Vera, entretanto, são delicados. A violência que guardam é de 

outra ordem. Para perceber o que ali vai é preciso tomar algum tempo, inventar um 

ritual. Há coisas que olhamos e que estão em carne viva. Outras que, de tão leves, 

podem ser fantasmas.  
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A espera de (qualquer) Penélope é o texto, a tessitura, uma forma de lidar com 

o tempo. Uma espera tão longa que não basta apenas tecer o vestido, é preciso, à 

noite, desmanchá-lo. Vera nos mostra, aqui, o novelo que se forma aos poucos. O 

coração da linha. 

Apesar da claridade evidente do linho, trata-se de uma obra opaca. Mas não é 

uma obra infernal. Talvez seu método obsessivo sirva para manter a bússola 

funcionando, a canoa no prumo. Há esperança mesmo na neurose do gesto repetido, 

nesta espécie de deserto que funda a possibilidade da linguagem. Como se lê no 

Purgatório de Dante: “Essa vontade de mudar é a prova / da pureza alcançada: no 

momento, / a alma surpreende e o seu querer renova”. 
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FOTOS DA EXPOSIÇÃO ESCRITAS (IN)SIGNIFICANTES 

 

 

 

 
Leïla Danziger, O que desaparece, o que resiste [vídeo digital, 2011] 
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Ana Hupe, White Marriage [2015].  
Leïla Danziger, Série Todos os dias de nossas vidas [Páginas de agendas costuradas sobre cartão, 2015] 
 
 

 
Amanda Rocha, Diário [2016-2017] 
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Vera Bernardes, Penélope [2016] 
 
 

 
Ana Hupe, White Marriage [2015] 
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Malu Loeb,  

 

 
Malu Loeb,  
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Nina Papaconstantinou, My beloved Ludwig [díptico, 2012] 
Nina Papaconstantinou, My dear Peguilhen [tríptico, 2014] 
Rosana Ricalde,  
Rosana Ricalde, 

 

 
Karla Gravina, Memórias documentadas [2007-2015] 
Vera Bernardes, Sem título [2014] 
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Rafa Éis, O contato com o dispositivo [vídeo, 2015] 

 

 
Rafa Éis, O dispositivo [Enxada, 2015] 
Rafa Éis, Restituição do saber [2012] 
Rafa Éis, O início da revolução [2013] 
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Cartaz de divulgação da Exposição Escritas Insignificantes realizada no espaço A MESA 
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Página inicial do Projeto Graphs, um site dedicado às escritas insignificantes e ensaios sobre o assunto, 

desenvolvido por Marcelo Reis de Mello e Khalil Andreozzi, desde 2016 [graphs.com.br] 
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