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RESUMO 

 

 

A presente tese aborda abrangentemente a obra poética e em prosa do poeta romeno 

Paul Celan, tendo como objetivo pensá-la a partir de uma reflexão sobre escrita e 

leitura, que acaba por se encaminhar para uma reflexão mais ampla sobre a 

linguagem. Nesse sentido, a própria forma de escrita deste trabalho – que parte da 

leitura de discursos e de textos em prosa de Celan, bem como da leitura de seus 

poemas – é um problema fundamental para a tese. Tal problema se constitui, em 

última análise, como interrogação metodológica fundadora do modo vacilante e 

indecidível pelo qual a leitura se desempenha ante as palavras do poeta. Dividida em 

duas partes principais – e, posteriormente, repartida outras várias vezes: como 

meridianos –, a tese ambiciona provocar as instâncias estáveis de qualquer escrita 

que se proponha a dialogar com poemas. Sendo assim, a tese busca a todo tempo 

pensar a possibilidade de relação com o outro – sentido e destino da arte –, relação 

tão indissociável quanto a de escrita e de leitura, repensando o próprio papel da escrita 

que se queira crítica.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis comprehensively approaches the poetry and prose works of the Romanian 

poet Paul Celan, aiming to think about them from a reflection on writing and reading, 

which ultimately moves toward a broader reflection on language. In this sense, the very 

form of writing of this work – that departs from the reading of Celan’s speeches and 

prose, as well as of his poems – is a fundamental problem for the thesis. This problem 

is, at last, a methodological questioning that founds the faltering and undecidable way 

through which the reading performs before the poet’s words. Divided into two main 

parts – and subsequently distributed other several times: as meridians – the thesis 

aims to provoke the stable instances of any writing that proposes to establish a 

dialogue with poems. Thus, the thesis intends to think thouroughly the possibility of 

relation with the other – art’s way and destiny –, a relation that is as inseparable as the 

one concerning writing and reading, at the same time rethinking the very role of a 

writing that longs to be critic. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Não procura nos meus lábios tua boca, 
não diante da porta o forasteiro, 

não no olho a lágrima.     
 

Sete noites acima caminha o vermelho ao vermelho, 
sete corações abaixo bate a mão à porta, 

sete rosas mais tarde rumoreja a fonte. 
 

Paul Celan 
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A reflexão sobre a escrita traz em seu bojo, como não poderia deixar de ser, uma 

reflexão sobre a linguagem, nesse sentido, também uma reflexão sobre a leitura. A 

reflexão sobre a escrita no poema, portanto, deve ser uma reflexão ainda mais 

profunda1 e complexa da linguagem em que se inscreve, da leitura que – com essa 

linguagem – nessa língua se escreve. Mais profunda, sim, para acompanhar a 

gravidade e a força com que se pensa e se apresenta a linguagem poeticamente, de 

alguma forma sendo a reflexão um jeito de caminhar com aquilo sobre – ou a partir de 

– o que reflete; sendo a reflexão um jeito de estar numa frequência análoga à do que 

se aproxima.  

Esse tipo de reflexão surge para mim, num primeiro momento, quando da escrita da 

dissertação de mestrado, Agora sim talvez seja eu e mais alguém: específica 

experiência da leitura de Paul Celan e Ricardo Reis2. A especificidade colocada para 

a leitura foi a de ler, juntos, como já é de se esperar pelo título, poetas tão diferentes 

quanto Paul Celan e Ricardo Reis. O texto da dissertação pretendeu – como agora 

aqui agravo – pensar e apresentar o próprio desempenho da leitura dos poemas 

desses poetas como exercício de escrita. Isso permitiu – e ainda permite – elucidar 

tanto o caráter fundamental da escrita em relação à leitura – vínculo infinito e 

indissociável, busca perene de um ato pelo outro –, quanto também o entendimento 

de que essa escrita se desempenha – e é concebida – a partir de um exercício: ato 

de dedicação à leitura, por excelência, assim como também modo de fazer uso da 

leitura, colocá-la em ação.  

Assim é porque assim ensina Celan com suas palavras. Na leitura do ensaísta e 

escritor francês Roger Laporte: 

O Meridiano é, com efeito, um ‘ato exemplar’ na medida onde o ato do 

pensamento e o ato poético fazem um só ato. Este ato constitui uma escrita, 

constitui-se como uma nova modalidade de escrever, como experiência, isto 

é, ao mesmo tempo como prova e como travessia, como passagem, como 

tentativa de atravessar uma região assustadora, como um abrir caminho que 

é preciso cumprir até o fim (LAPORTE apud BARROS, pp. 22-3, 2006). 

                                                           
1 De acordo com a máxima de Theodor Adorno, “o pensamento é profundo por se aprofundar em seu 
objeto, e não pela profundidade com que é capaz de reduzi-lo a uma outra coisa” (ADORNO, 2003, p. 
27). Permanecer junto àquilo que se elege, permanecer em contato com o poema, portanto, sem torná-
lo justificativa ou pretexto para qualquer outra coisa que não seja ele mesmo.  
2 Cf. MORAES, Thiago Ponce de. Agora sim... talvez seja eu e mais alguém – Específica experiência 
da leitura de Paul Celan e Ricardo Reis. 2011. 132 f. Dissertação (Mestrado em Literatura Portuguesa) 
– Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2011. 
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Nesse sentido, ambiciono aqui, de alguma maneira, fazer convergir crítica e teoria – 

ou, para usar um termo ao mesmo tempo mais lato e mais stricto: escrita – com a 

leitura dos poemas. Portanto, uma escrita – crítica, teórica, e, possivelmente onde 

cede, também poética – que convirja para a leitura, que esteja a par da leitura, que 

encene e componha, de alguma maneira, o presente que a leitura apresenta. Talvez, 

nesse caminho, seja possível pensar em uma escrita que não queira se sobrepor ou 

substituir aquilo que lê, senão manter em abertura a linguagem, senão manter, no seu 

encaminhamento, as marcas do encontro com os poemas.  

Uma espécie de escrita que seja desdobramento e intensificação das questões que 

da obra brotam, que a obra faz crescer. Nunca, por esse motivo, uma pacificação dos 

sentidos do poema, nunca a previsão de seu destino – de toda maneira impossível, 

se bem que em muitos textos intentada. Uma espécie de escrita oposta à hegemonia; 

uma espécie de escrita que aposte na descontinuidade, na fratura3; avessa à 

completude, ao mesmo tempo passível de ser plena; porém, que não forme novos 

sistemas, que não se conforme em ser única, mas que se compreenda como uma 

escrita, uma escrita específica e radicalmente pontual, a recolher e a perpassar os 

caminhos que a leitura propicia, ressalvados os tantos outros caminhos que outras 

leituras poderiam suscitar, em outros tempos, em outros lugares. Uma escrita entre 

outras. 

Tenho dificuldades, no entanto, de descobrir como realizar essa escrita. Essa escrita 

que não se estabiliza e que se quer em constante contato com aquilo através do qual 

existe. Que escrita é essa? Ou seria são? Que escritas, pois? Que leituras? Talvez 

sejam aquelas que se realizam na reiterada incapacidade de se finalmente realizarem. 

Na suspensão e consequente retomada der ar; dando azo a pausas, dando vazão a 

interrupções. Como quando respiro e prendo a respiração: deliberadamente ou por 

um sobressalto, por doença ou crise respiratória. Talvez.  

Esta tese, portanto, toma como tarefa, como destino, a tentativa de pensar a escrita 

de uma leitura específica; no caso, aqui, a escrita da leitura dos poemas de Paul 

Celan, de alguns de seus poemas. A indecisão permanece – e há de permanecer. 

                                                           
3 Falo junto a Novalis, um dos poetas-pensadores mais potentes do romantismo alemão: “Só o 
incompleto pode ser concebido – pode levar-nos mais adiante. O completo é apenas fruído. Se 
queremos conceber a natureza, então temos de pô-la como incompleta, para assim chegar a um termo 
alternativo desconhecido. Toda determinação é relativa” (NOVALIS, 2009, pp. 154-5). Sigo adiante, 
portanto, pelas vias do incompleto, do fragmento, da falta.  
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Como escrever sobre algo4 que não tem exatamente um sentido e que é aquilo que é 

e também aquilo que não é5? Como escrever sobre algo que é, “por essência, mais 

do que e algo diferente” de si próprio (NANCY, 2005, p.10)?  

Decerto não se pode escrever com qualquer promessa posta inicialmente – 

pressuposta, pois –, uma vez que a própria promessa funcionaria como reguladora 

daquilo que não se pode prever, fiel a uma resolução em que pretende aportar desde 

o princípio; daria previsibilidade, assim, ao imprevisível, visando chegar a algum lugar 

pré-determinado e anteriormente concebido no cerne desse acordo, desse 

compromisso firmado à revelia da leitura, distante da leitura.  

Eu poderia dizer, no mínimo, que esse algo – a poesia –, eu poderia dizer, portanto: 

“se a poesia não tem um sentido”, então a leitura que ela suscita – consequentemente: 

a escrita que ela suscita (e, mais que isso: a escrita que a leitura de um poema, de 

um poema de Celan, mais especificamente, me exige, de modo imperativo) –, não 

pode ter um sentido, senão guardar em sua unidade de escrita-leitura – essa relação 

infinita e indissociável – uma miríade de caminhos e de possibilidades de entrada e 

de saída – nunca claramente delimitáveis, na mesma medida em que um poema não 

se limita nunca.  

Isso quer também dizer que não há uma possibilidade de metodologia a priori; isso 

quer também dizer que estar junto aos poemas de Paul Celan é condição sine qua 

non para aprender a caminhar com eles. Isso quer também dizer, enfim, que qualquer 

traço metodológico que possa se cumprir na escrita da leitura desses poemas já são 

traços que fazem parte deles [dos poemas] e que deles são deslocados para serem 

apresentados uma outra vez, de outra maneira. Assim seja: que na sua leitura, 

portanto, na leitura dos poemas – mas também na leitura de sua obra como um todo 

–, concedamos que restam alguns rastros, restam os indícios de uma forma de saber; 

de um saber, de fato, extremamente singular; que nos ensina e nos modifica. Nesse 

sentido, entendo que as obras de Celan transformam o meu dizer sobre elas; e que 

                                                           
4 Impróprio utilizar qualquer nomenclatura mais definidora para aquilo que vive, que pulsa, que se move.  
5 Leio Jean-Luc Nancy, desloco-o para cá a fim de pensar com ele: “[A poesia] pode mesmo ser o 
contrário ou a rejeição da poesia, e de toda a poesia. A poesia não coincide consigo mesma: talvez 
seja essa não coincidência, essa impropriedade substancial, aquilo que faz propriamente a poesia” 
(NANCY, 2005, p. 11). 
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assim o digo – como tudo que daqui em diante digo – por causa delas. Nunca o 

contrário.  

Dessa maneira, se assim é possível, devo admitir que a metodologia, nesta aventura 

de leitura, só pode ser pensada como uma forma de reflexão teórica sobre o método, 

determinada por uma iniciativa de abertura artística à reivindicação inerente às obras 

estudadas: os poemas e a prosa de Paul Celan. A metodologia aparece, portanto, 

como um problema da escrita – desta escrita: uma leitura – que pretende abordar 

outra escrita – a de Celan. 

A leitura das obras de Paul Celan será, dessa maneira, o ponto de partida e de 

chegada ao longo de toda a escrita da tese, sendo, consequentemente, reiterado e 

consciente, no decorrer de todo o processo, um claro movimento de circularidade – 

assim como um reiterado movimento de repetição e de refração. Não há uma 

concepção formulada para aquilo que chamo de escrita e leitura, senão algo que deve 

se dispor e se apresentar no próprio gesto de caminhar com, de caminhar em, de 

caminhar a partir das obras. Mutuamente mutáveis, indivisíveis, inseparáveis e, ao 

mesmo tempo, em busca uma da outra, como eu e tu.  

Concebo o pensar – para que o processo de escrita da leitura que segue tenha alguma 

ancoragem – como um saber prosseguir, um estar a caminho, sempre e sempre 

adiante – à maneira da postura exarada, no âmbito artístico-literário por excelência, 

por uma definição forjada pelo próprio Celan, em seu discurso O Meridiano, de que a 

literatura, a arte, é sempre um estar en route. En route: um estar a caminho de si, da 

sua própria fonte; ou seja: um estar a caminho da própria arte. E, por isso também, 

nesse caminho, nessa deriva, estar a caminho do outro, do encontro.  

Embora vários outros textos sejam convidados ao longo do percurso, ressalto a 

preocupação de não submeter poemas a conceitos, como se pudesse pretender que 

o trabalho poético seja resultado ou ilustração de enunciados filosóficos ou teóricos. 

A proposta de criar proximidade entre essas diferentes escritas é tentar perceber a 

maneira pela qual dialogam entre si e podem contribuir reciprocamente para a leitura, 

sem estabelecimento de hierarquia entre elas, deixando com que lancem luz umas 

sobre as outras – em interferência contínua.    

Se entendo, finalmente, que a questão da leitura – na sua própria evidência – é 

primordial para a aproximação aos poemas – e também à obra em prosa – de Celan, 
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devo admitir, como uma vez fez Walter Benjamin em uma das passagens de seu 

Passagens, que “Não tenho nada a dizer. Somente a mostrar” (BENJAMIN, 2009, p. 

502). Ou seja: por não tenho nada a dizer deve-se entender que não tenho nada a 

dizer para além do que já reside como potência do dito em cada poema, de modo que 

a mim, como leitor, resta apenas a possibilidade de mostrar, de permitir, por meio da 

escrita da minha leitura, que o poema se apresente agora e uma vez mais.  

Assim, continuo a utilizar, conforme me cabe; continuo a citar e recitar a fala de 

Benjamin – movimento que se dará ao longo da tese repetidas vezes, especialmente 

em relação aos versos de Celan, mas também a outras falas que falem com os 

poemas –, apostando que a minha leitura possa ser, em alguma medida, análoga ao 

gesto; melhor: análoga ao ato de colocar em ato, em movimento, a caminho: “Não 

surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações espirituosas. Porém, 

os farrapos, os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da única 

maneira possível: utilizando-os” (BENJAMIN, 2009, p. 502). 

Nesse sentido, é o poema que vai fazer com que a escrita sobre eles se movimente. 

A partir do poema e sempre reminiscente do poema, sempre recorrente, o texto que 

segue irá circular. Esses farrapos, resíduos – as suas palavras (ou, mais 

precisamente, como discutirei adiante quando da leitura de O Meridiano, 

contrapalavras) – são aquilo que sempre mediam e fazem com que o (assim chamado 

meu) texto possa ter prosseguimento. Não sem alguma dificuldade, não sem o 

balbucio próprio que impõem os poemas na impropriedade mesma de se querer falar 

com eles.  

As palavras – contrapalavras – dos poemas de Celan – farrapos, resíduos (por isso 

também algo de tartamudeante e precário está inequivocamente dado) – são os 

rastros e traços condutores da leitura; são elas que serão utilizadas, postas em ato, 

pensadas em seu funcionamento em relação a outras, às infinitas possibilidades de 

encontro com outros mundos, às infinitas possibilidades de fundação de outras 

realidades.  

Ainda em diálogo com Benjamin, devo ressaltar que não se trata aqui – como não se 

tratará (embora, algumas vezes, seja o que se espera de uma tese6) – de uma 

                                                           
6 Por se tratar de um trabalho acadêmico, muitas vezes há a expectativa de que o texto que se 
desenvolve siga métodos científicos muito rígidos que garantam um sentido final clara e 
eloquentemente dado. Lembro aqui, por esse motivo, novamente de uma passagem de O ensaio como 
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tentativa de inventariar qualquer coisa, sejam elas pontuações biográficas, históricas 

ou mesmo teóricas, numa tentativa de gerar a ilusão de acabamento (que não existe, 

nem pode existir), senão, mais uma vez repito, de colocar em uso as palavras, isto é, 

colocá-las em uso ao lê-las e escrevê-las, aqui e agora, uma vez mais e outra vez. 

Trago e apresento formulações, é verdade; porém, não formulações espirituosas, 

decerto, mas esfarrapadas, residuais de outras falas que me lembram sempre, 

também, da maneira pela qual devo conduzir a minha escrita.  

Agora vejo que são duas passagens de Celan que acendem, especialmente, a 

vontade7 da minha leitura, isto é, desta uma – e, logo, outra – leitura que aqui e agora 

faço, tornando-a, assim, já em nada arbitrária, senão somente movida – demovida, 

comovida – por outras leituras e entradas e partidas; são duas passagens que 

ancoram, de alguma forma, a maneira pela qual a tese se consubstancia: “Sete noites 

acima caminha o vermelho ao vermelho,/ sete corações abaixo bate a mão à porta,/ 

sete rosas mais tarde rumoreja a fonte.” (CELAN, 1999, p. 37) e “ILEGIBILIDADE 

                                                           
forma, texto já citado na nota de número 1. No trecho que segue, Adorno critica a falácia da pretensão 
objetiva de um texto; atacando frontalmente, dessa forma, os aportes e abordagens positivistas: 
“Compreender, então, passa a ser apenas o processo de destrinchar a obra em busca daquilo que o 
autor teria desejado dizer em dado momento, ou pelo menos reconhecer os impulsos psicológicos 
individuais que estão indicados no fenômeno. Mas como é quase impossível determinar o que alguém 
pode ter pensado aqui e ali, nada de essencial se ganharia com tais considerações” (ADORNO, 2003, 
p. 17).  
7 Quando falo em vontade, quero apontar para aquilo que não é obrigatório; que é, portanto, facultativo; 
que é até mesmo involuntário. É preciso, no entanto, não confundir com a ideia de arbitrariedade, uma 
vez que a utilização do termo vontade quer justamente afastar a ideia de poder ou de mando, legando, 
dessa forma, à origem da leitura a sua própria deriva: assim, uma não-origem; ou: a possibilidade de 
que a origem irrompa a qualquer tempo – portanto, a impossibilidade de rastrear finalmente qualquer 
origem estagnada –, de que ela esteja em devir graças à sua própria indecidibilidade. Lembro de um 
trecho de Mensagem, de Fernando Pessoa, em que se leem os seguintes versos: “Todo começo é 
involuntário/ (...) O herói a si assiste, vário/ E inconsciente. À espada em tuas mãos achada/ Teu olhar 
desce./ ‘Que farei eu com esta espada?’/ Ergueste-a, e fez-se”. (PESSOA, 2013, p. 43). Ora, assim 
também é toda leitura, a cada vez nova, renovada, outra. O que fazer dela, o que fazer com ela quando 
a temos nas mãos? Ler e ler. E, então, escrever. O que traço aqui com aparente harmonia e 
organização – e até mesmo determinada causalidade – só é possível porque recolho, ao final de tudo, 
após ter vivido a travessia de leituras e escritas de poemas de Celan, alguma coesão para esse texto 
de introdução. Penso aqui também em Marcel Proust  e em sua aventura de escrita, em especial no 
momento em que tece uma crítica direta à arbitrariedade da inteligência pura – “As ideias formadas 
pela inteligência pura têm apenas uma verdade lógica, uma verdade possível, sua seleção é arbitrária” 
(PROUST apud SILVA, 2002, p. 171) –, em A la recherche du temps perdu. A esse respeito há um 
comentário na passagem que cito a seguir; descolo-a do seu contexto, engendro-a neste: “Durante a 
Recherche, Proust sugere de várias maneiras, e chega a dizer explicitamente, que as verdades 
construídas pela inteligência não são necessárias como as verdades que encontramos através dos 
signos que nos constrangem a pensar. Assim, se a unidade da Recherche tivesse sido concebida por 
Proust antes da obra ser escrita, tal unidade seria arbitrária por ser um mero esforço de coerção do 
intelecto sobre as coisas. Mas, ao contrário, a unidade das experiências mundanas e amorosas só é 
encontrada ao final” (SILVA, 2002, pp. 171-2). Releio e refaço o percurso, que, no entanto, poderia ser 
outro se novamente o fizesse. Assim como tudo. Assim como todo começo é involuntário.  
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deste/ mundo. Tudo em dobro” (CELAN, 1999, p. 149). São essas duas passagens, 

então, o meu meridiano principal; ou seja: aquele meridiano – ou linha, corte, traço –

que secciona pela primeira vez a vastidão e a partir do qual passo a me orientar.  

Explico: o texto a seguir – o cerne da tese – conta com duas grandes partes que, 

conquanto distintas, se margeiam, se interpenetram, dialogam: ocidente e oriente. São 

duas partes que se tocam e se complementam em sua singularidade, são duas 

experiências de leitura das obras de Paul Celan. Importante marcar com clareza que 

dualidades, contrapartes, duplos – como a tese pretende se apresentar, numa 

divisibilidade que denota também seu caráter de incompletude – diferem 

completamente do reducionismo das falsas dicotomias que facilmente se alojam e se 

instalam nos discursos. Meridianos, como sabemos, são semicírculos cujos extremos 

se encontram nos polos, formando um círculo; criam, quando se tocam, duas metades 

em liberdade e consonância. Essas duas partes inicialmente atravessadas são 

também cindidas por outras leituras, potencialmente ad infinitum, abrindo novas 

passagens entre os dois hemisférios formados pelo corte meridional.  

Assim sendo, a primeira parte – Alguma parte: a par e passo – trabalha 

abrangentemente com os textos em prosa de Celan, estabelecendo diálogo central 

com o discurso O Meridiano. Outros trabalhos em prosa de Celan são convocados à 

partilha, como mencionado: as suas respostas a inquéritos e entrevistas estarão 

presentes, bem como cartas e textos fundamentais, a exemplo de Diálogo na 

montanha  e Edgar Jené e o sonho do sonho. Esta parte se desenvolve por meio de 

fragmentos, por meio de pequenas pontuações sobre questões abertas na Arte 

Poética8 de Paul Celan. De alguma maneira, um movimento assim quer evocar o risco 

de pôr em prática, ou seja, de pôr em texto – escrita – a leitura desta parte da obra de 

Celan. Uma forma, ainda, de lidar com o fôlego e com a respiração, dois elementos 

muito caros à sua poética como um todo. 

Retorno a Benjamin para falar dessa primeira etapa de escrita. Assim: pensar na 

linguagem em termos de farrapos e resíduos, entendendo que é algo que resta e 

arrasta consigo os seus próprios vestígios, as suas ruínas, é pensá-la fora da lógica 

do domínio e da autoridade em que ela foi conduzida por séculos; é pensá-la em sua 

                                                           
8 Tal é o nome da compilação portuguesa de textos em prosa de Celan: Arte Poética – O Meridiano e 
outros textos, com tradução de João Barrento e Vanessa Milheiro. 
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insegurança, em sua incerteza, em sua incapacidade de significar alguma coisa 

exatamente, precisamente, na impropriedade e na inconsistência daquilo que se quer 

dizer com o que se diz. É sabê-la parte, fração; dessa maneira, parte de uma relação, 

ou seja, algo que parte em direção ao outro, que quer e que precisa desse outro – que 

não se pode precisar, esse outro impreciso, desconhecido – para se realizar 

minimamente.  

Por isso sigo suscitando uma forma de escrita que se quer informe; uma forma de 

escrita que se quer indômita; uma forma de escrita que se quer viagem; uma forma 

de escrita que se quer escape das pretensões totalizantes e totalitárias do método 

científico, por demais esquemáticas e decididas, buscando, então, um deslize, uma 

fuga para o poético, para a aventura, para o erro, para o risco. Volto a Novalis para 

repeti-lo: “Só o incompleto pode ser concebido – pode levar-nos mais adiante” 

(NOVALIS, 2009 p. 154). O gesto de ecoar, aliás, aqui e adiante, pretende fazer 

reverberar de maneira vária aquilo que de outra maneira seria enunciado de uma só 

e derradeira forma.  

Caminho, portanto, um passo de cada vez; cada passo, parte do caminho, seu próprio 

compasso e possibilidade de outro ainda, de outra passagem; de pausa ou de 

continuidade. Com a dúvida instalada, sigo adiante, a par e passo com a Arte Poética 

de Celan, simultânea e continuamente, bebendo a vida do mar em que também me 

afogo. À maneira da própria arte, os fragmentos são coligidos por justaposição. É 

mesmo a valorização da justaposição sobre a síntese, o privilégio da imaginação 

sobre o entendimento que busco na primeira etapa. Uma série de adições que acolhe 

contrários e propicia uma escrita descontínua e carregada de faltas. Assim, não & sim 

convivem; mas também convivem isso & aquilo; eu & outro; eu & tu. Com Celan: ainda 

& sempre.  

Um mesmo problema aparece outra vez. Uma pergunta de Adorno, nesse sentido, 

pode dar conta de anunciá-lo: “Como seria possível, afinal, falar do estético de modo 

não estético?” (ADORNO, 2003, p. 18). Esse problema, essa pergunta faz repercutir 

outras. Que texto é esse? Que texto esse texto pode (pretender) ser? Ou melhor, 

voltando alguns passos, que escrita é essa? Ou seria são? Que escritas, pois? Que 

leituras? Ora, sem entrar em grandes problematizações a respeito do sentido do 

estético – menos ainda sobre sua delimitação ou abrangência etc. –, passo a pensar 

nesse questionamento de Adorno prioritariamente como um questionamento em geral 
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sobre o método, uma hesitação genuína e fundante que instabiliza as certezas sobre 

a escrita que se poderia vir a desenvolver.  

Isso não quer dizer, é verdade – por isso a ressalva feita acima –, que a escrita da 

leitura de um poema deva ser estetizada ou estetizante, senão que essa escrita deve 

estar em liberdade. E estar em liberdade, de alguma maneira, pressupõe também 

estar no reino daquilo sobre o que se debruça; estar em liberdade pressupõe tanto 

libertação, quanto liberação: ação livre, pois – indecidibilidade e abertura, capacidade 

de relação e de acolhimento da diferença. Enfim, proximidade com o outro, 

responsabilidade sobre essa ligação com aquilo ou aquele que se desconhece, mas 

a que sempre se encaminha; tarefa infinita: infinitas leituras, infinitas derivas de 

escrita.  

Retornando aos versos de Celan: “Sete noites acima caminha o vermelho ao 

vermelho,/ sete corações abaixo bate a mão à porta,/ sete rosas mais tarde rumoreja 

a fonte.” (CELAN, 1999, p. 37). Esse sete celaniano, esse número tão forte em tantas 

tradições – que demarca desde os dias da semana, as notas musicais (com suas 

escalas e pausas e valores: todos sete), a duração, em dias, das fases da lua, até o 

tempo para a criação do mundo (na cultura cristã), o número de virtudes e também de 

pecados capitais etc. etc. –, é deslocado por Celan para o poema, onde ganha nova 

dinâmica e passa a não corresponder diretamente a suas vinculações anteriores, 

senão a iniciar novas relações. Agora são sete as noites acima, são sete os corações 

abaixo, são sete as rosas mais tarde, formando aí como que uma espécie de rosa dos 

ventos para a leitura em que tanto sobram quanto faltam direções – acima, abaixo, 

mais tarde. Uma rosa de abertura e de derivação, sete rosas e inumeráveis sentidos 

a partir da leitura – ou das leituras – de cada poema.  

Assim também serão, portanto, os poemas trazidos para a leitura na segunda parte 

da tese – Parte Alguma: partir, perpassar –: sete poemas. Sete poemas de Celan que 

buscam outros poemas, que buscam outras imagens, outras relações; que buscam 

outras formas de respiração, outras formas mesmo de escrita; levando a leitura a se 

perder para se encontrar em uma nova leitura, em uma nova – como não poderia 
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deixar de ser – escrita. São sete também as páginas9 que escrevo para cada um 

desses sete poemas. Sete páginas mais tarde.  

Além disso, num exercício de duplicação e de diferença; num exercício de partir uma 

vez mais do mesmo lugar para, talvez, passar por outros lugares, possibilitar outros 

encontros no caminho, outros arranjos; além disso, enfim, retomo: para cada um dos 

sete poemas trazidos, não só haverá uma leitura de sete páginas como também uma 

leitura de quatro páginas10. Quatro como são os sentidos fundamentais e 

intermediários – os pontos cardeais e colaterais – da rosa dos ventos aberta no poema 

Cristal; quatro como um estar a meio caminho de sete, um quase, uma leitura ao meio; 

quatro como outras estações de leitura, outros elementos; ou, finalmente, quatro como 

o quadrado de dois: duas vezes dois ou, simplesmente, 2². Partições e repartições, 

divisibilidade incomensurável, perenemente redutível; ainda que sejam irredutíveis os 

encontros ofertados pelo poema.  

Duas leituras para cada um dos sete poemas: uma leitura de sete páginas, uma leitura 

de quatro páginas. Leituras bipartidas, conquanto cada uma sendo plena em sua 

unicidade múltipla; leituras que partem de um mesmo porto e seguem adiante em suas 

ligações imprevisíveis; leituras viáveis e leituras possíveis porque leituras. As 

duplicações e partidas poderiam seguir indefinidamente. Quanto mais adiante fossem, 

mais leituras seriam – outras –; portanto, inesgotáveis leituras para esses sete 

poemas inabordáveis e inextinguíveis.  

A escrita, nessa segunda etapa, procura agravar a própria noção que Adorno havia 

sugerido para a forma de ensaio. Decerto, pegando de empréstimo a concepção 

desenvolvida em seu texto11, as escritas aqui apresentadas se rebelam contra o 

                                                           
9 Por eu ter necessitado realizar algumas alterações na formatação do texto num momento posterior à 
escrita das leituras – de modo a dar conta de certos padrões específicos exigidos pela ABNT –, alguns 
poemas adentraram a oitava página. No entanto, ainda assim: essas leituras têm sete páginas e um 
pouco mais.  
10 A mesma situação explicada acima se deu nos textos de quatro páginas: em alguns casos, há o 
avanço breve sobre a quinta página; sendo, portanto, um texto de quatro páginas e um quarto, quatro 
páginas e meia. 
11 A passagem específica a que me refiro é a seguinte: “Ao se rebelar esteticamente contra o método 
mesquinho, cuja única preocupação é não deixar escapar nada, o ensaio obedece a um motivo da 
crítica epistemológica. A concepção romântica do fragmento como uma composição não consumada, 
mas sim levada através da auto-reflexão até o infinito, defende esse motivo antiidealista no próprio seio 
do idealismo. O ensaio também não deve, em seu modo de exposição, agir como se tivesse deduzido 
o objeto, não deixando nada para ser dito. É inerente à forma do ensaio sua própria relativização: ele 
precisa se estruturar como se pudesse, a qualquer momento, ser interrompido. O ensaio pensa em 
fragmentos, uma vez que a própria realidade é fragmentada; ele encontra sua unidade ao buscá-la 
através dessas fraturas, e não ao aplainar a realidade fraturada. (...) A descontinuidade é essencial ao 
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método mesquinho, que se preocupa excessivamente com uma vontade de totalidade. 

Elas se encaminham no sentido da amplitude e da própria errância, elas se 

encaminham em direção à leitura, esta que esta sempre por se fazer. Assim, as 

leituras se dão a propósito dos poemas; portanto: a escrita das leituras desses poemas 

tomam a forma que a leitura conduzir, procurando manter o enigma do poema – aquilo 

que move a escrita e a leitura – em suspenso, agravá-lo, reparti-lo mais uma vez, 

procurando manter suas questões como feridas, como fraturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ensaio; seu assunto é sempre um conflito em suspenso. (...) O ensaio deve permitir que a totalidade 
resplandeça em um traço parcial, escolhido ou encontrado, sem que a presença dessa totalidade tenha 
de ser afirmada” (ADORNO, 2003, pp. 34-5). 
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1. ALGUMA PARTE: A PAR E PASSO 

 

 

 

Estava também escrito que – 

Onde? 

 

Paul Celan 
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Este texto começa com um passo. Começa como um passo: um deslocamento, uma 

passagem, um seguir em direção a. Talvez como um passo de “uma criatura com jeito 

de marionete iâmbico, de cinco pés” (CELAN, 1999, p. 167); uma criatura que se 

movimenta mais em tropeço que passo, mais em falso que firme, e, por isso, de 

maneira instável, vagarosa, vacilante e vacante – precariamente compassada.  

& 

A cada passo me aproximo – me afasto – daquilo que prometo buscar. Escuto: “A arte 

provoca um distanciamento do Eu. A arte exige, aqui, numa direcção determinada, 

uma determinada distância, um determinado caminho” (CELAN, 1996, p. 51). A 

linguagem em que caminho para cumprir a busca não nos dá garantias como procuro 

dar ao prometer. Nenhum sistema, nenhuma teoria, nenhum pressuposto ensina a ler 

poemas, a se acercar daquilo que poemas apresentam. No entanto, de algum jeito, 

os poemas me ensinam isto: que é possível caminhar com eles, ainda que em risco 

perene de me perder frente ao saber que trazem. 

& 

Ambiento essa proposta – seguir com os poemas, seguir seu caminho – em uma 

paisagem instabilizada pelos escritos de Paul Celan. Reúno, assim, os ditos de O 

Meridiano, Carta a Hans Bender, Edgar Jené e o sonho do sonho, Resposta a um 

inquérito da Librairie Flinker e Alocução na entrega do Prémio Literário da Cidade Livre 

e Hanseática de Bremen, bem como alguns poemas de sua obra. Feito o anúncio, 

passo a deixar de lado um pouco as amarras da eloquência. 

& 

Falo de uma tarefa quando falo com a arte; quando tento esse diálogo desesperado e 

indecidível. Falo de uma tarefa que devemos herdar e levar às últimas consequências. 

Falo... Quando vou em direção à arte – quando busco diálogo com poemas que se 

colocam abertos ao diálogo – sigo por um terreno sempre inexplorado, atravesso esse 

terreno e revolvo a terra por onde piso ao atravessá-lo. Respiro. E é esse terreno que 

retém a minha tarefa: uma tarefa que é também exploratória – embora não carregue 

vontades de construção, apenas de reconhecimento –, que visa passar por esse 

caminho; e então por outro e ainda outro; que procura se manter a caminho, sem a 

necessidade precária de indicar as saídas e as entradas. O que importa, 
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riobaldianamente12 falando, é o que se dispõe no meio da travessia. E a tarefa, 

portanto, deve ser sempre a de criar mais possibilidades de atravessamento desse 

mesmo terreno irregular que é a arte – prenhe de vida e de rotas irresolutas. Na 

lembrança de Philippe Lacoue-Labarthe: 

Propõe-se aqui uma tarefa (...) evidentemente imensa, e possivelmente 
inesgotável. Contentar-nos-íamos, consequentemente, em explorar o 
terreno. Não para balizá-lo, circunscrevê-lo ou descrevê-lo, medi-lo, 
contorná-lo antecipadamente, dentro do estilo – doravante dominante – do 
proprietário (com esta vontade mal dissimulada, como se sabe, de ‘construir’): 
não há nada ‘aqui’ que se deixe delimitar ou que possa servir de fundo(s) – 
que se possa a fortiori apropriar. Mas tão simplesmente para penetrar um 
pouco nele, limpar o acesso, a rigor começar a abrir um caminho – para ver 
no que vai dar, o que acontece (onde nos encontramos, se é que nos 
encontramos em algum lugar...). A título, digamos, de ensaio. E sem criar 
muitas ilusões nem se esconder o fato de que será certamente necessário 
recomeçar, de outra maneira, (ao menos) uma outra vez, com outros meios, 
seguindo outras vias de acesso, etc. Porque, é claro, isto é evidente. 
(LACOUE-LABARTHE, 2000, p. 52).  

Se aqui toco na ideia de tarefa, sem dúvidas será necessário trazer também algumas 

colocações de Walter Benjamin no que diz respeito à aproximação à poesia. Para 

ambientar a maneira pela qual vai tomar proximidade com dois poemas de Friedrich 

Hölderlin – Coragem de poeta e Timidez –, Benjamin precisa pensar o próprio método 

com que vai fazê-lo. Assim, passa a estabelecer a tarefa poética como condição 

possível para uma avaliação do poema. Duas e a mesma tarefa: aquela a que nos 

submetemos, aquela que o poema emana. Nesse sentido, “A avaliação não pode se 

guiar pela forma como o poema resolve sua tarefa; ao contrário, é a seriedade e a 

grandeza da tarefa mesma a determinar a avaliação. Pois essa tarefa é derivada do 

próprio poema.” (BENJAMIN, 2011, p. 14). Claro está, então, que, para Benjamin, o 

interesse não é na resolução – ou seja: no encontrar a saída ou a entrada -, mas na 

reivindicação de um olhar atento da própria tarefa que do poema deriva e que 

tomamos como nossa responsabilidade a partir do momento em que ela se nos 

apresenta. Continua: “Ela [a tarefa] há de ser entendida também como condição da 

poesia, como a estrutura intelectual-intuitiva daquele mundo de que o poema dá 

testemunho. Essa tarefa, essa condição, deve ser entendida aqui como o fundamento 

                                                           
12 Penso, aqui, no personagem Riobaldo, do romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães 
Rosa. Especificamente na passagem a seguir: “Eu atravesso as coisas — e no meio da travessia não 
vejo! — só estava era entretido na idéia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a 
gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto mais embaixo, bem 
diverso do que em primeiro se pensou (...). O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe 
para a gente é no meio da travessia...” (ROSA, 1986, 26-52).  
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último acessível a uma análise” (BENJAMIN, 2011, p. 14). Trata-se, especificamente, 

de entender a tarefa poética como estrutura intelectual-intuitiva, o que nos ensina que 

o poema carrega também aquilo que escapa, algo que é intuído, não comprovável, 

sem descendência – que o poema, pois, guarda um saber que não está nem naquele 

que o criou, nem prontamente naquele que entra em contato com ele. O poema tem 

um saber que é seu – um saber da arte –, inacessível à interpretação, ao comentário, 

ao esgotamento; e a nós – eu e tu, no sentido mais essencial: leitores – só nos resta, 

se quisermos propor alguma espécie de análise (se bem que esse termo é já bastante 

precário e insuficiente, tanto pela pretensão de redução de complexidade que encerra, 

quanto pela vontade de definição daquilo que é indecidível), perceber o conjunto de 

relações vitais trazido por sua tarefa poética. Assim, nos dirá Benjamin: “a análise das 

grandes obras poéticas irá encontrar certamente não o mito, mas sim uma unidade 

gerada pela violência dos elementos míticos que lutam entre si, a qual será a genuína 

expressão da vida”. (BENJAMIN, 2011, p. 17). O que importa na análise, melhor dizer: 

na leitura, portanto, para que esta não se reduza a mero comentário, não são os 

elementos que a possibilitam, mas sim as relações – para que se contemple o que o 

poema carrega –, dado que o “poetificado” 13 é justamente uma esfera da relação entre 

obra de arte e vida. O poema, testemunhando o risco que o mundo corre, dita algo 

parecido com o mito da vida – sua verdade não comensurada, não demonstrável. 

Benjamin sabe que a explicitação do “poetificado puro, da tarefa absoluta, tem de 

permanecer uma meta no plano das ideias, puramente metodológica” (BENJAMIN, 

2011, p. 18), o que me leva à, então, manifesta conclusão de que “é possível 

fundamentar um julgamento sobre a poesia lírica, ainda que não seja possível 

comprová-lo” (BENJAMIN, 2011, p. 18). 

& 

Não é gratuito abandonar a eloquência, aliás. Aprendo com Celan, em especial no 

discurso O Meriadiano, que qualquer discurso, isto é, qualquer seção contínua de fala 

que se imponha clara e asséptica; que se impute pronta, encerrada, acabada corre o 

risco fascista da própria contiguidade retórica; da própria cessão ao poder autocrático 

                                                           
13 Essa unidade, essa esfera de relações apontada por Benjamin na passagem citada anteriormente 
se refere ao que ele chama de “poetificado”, das Gedichtete. Conforme nota da tradução (p. 14), “o 
conceito de Das Gedichtete, central neste ensaio e traduzido por ‘poetificado’, se distingue de das 
Gedichte, o ‘poema’, e designa aquilo que está na origem do poema e, em certo sentido, preexiste 
a ele e nele se realiza. (grifo meu)  
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que todo conhecimento eficiente promove. Aprendo, ao ler Celan, ao ler O Meridiano, 

que dizer sobre poesia é dizer e não dizer, é parar para continuar a andar, é 

interromper a respiração para que então se possa respirar. Assim, é essencial que a 

escrita se torne sobre si própria, entornando-se em seu próprio chão, tornando-se 

alguma coisa análoga àquilo de que se aproxima.  

& 

Pallaksch. Pallaksch. 

& 

Nunca se erguer ao absoluto do discurso. Antes, promover dis-cursos, saídas do curso 

aparatado do discurso tradicionalmente construído como tal. Caminhos vários e 

difusos que não pressuponham origem, nem finalidade – “sem descendência” 

(CELAN, 1996, p. 41); caminhos que surjam da própria fala tartamudeante com que 

se pode falar nesse tempo, desse tempo. Vias breves e rápidas a estender seus 

caminhos não cartografáveis, mantendo-se mutáveis, resistentes, perenes como as 

obras sobre as quais dis-cursa; ou melhor: ao lado das quais empenha sua fala – que 

desempenha não uma leitura, senão uma desleitura ou transleitura. Uma leitura, 

nesse sentido e com todos os nomes que a negam, como se pode necessariamente 

supor: uma escrita. Então: aproximar-se de poemas, de peças ou de trabalhos de arte, 

sempre exigirá leitura e escrita, escrita e leitura, indistinta e indefinidamente. 

Topologia u-tópica da arte.  

& 

Em A Conversa Infinita, Maurice Blanchot argumenta que “a interrupção é necessária 

a qualquer sucessão de palavras; a intermitência as torna possíveis, a 

descontinuidade garante a continuidade do entendimento. Seria um grande negócio, 

certamente, concluir a partir disso” (BLANCHOT, 1993, p. 76, tradução minha). 

Interrompe, ensinando-nos que a intermitência pela qual o discurso se torna diálogo 

faz com que este se consubstancie, afinal, como dis-curso. Assim, reinicio: “dis-curso 

– um curso quebrado, interrompido, que pela primeira vez impõe a ideia do fragmento 

como uma forma de coerência” (BLANCHOT, 1993, p. 4, tradução minha).  
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& 

Diálogo, dis-cursos: logos adiado, entrecortado; logo recursivo apenas em sua 

irrecursividade. Fragmento: relação metonímica, espaços permeáveis, pedaço daquilo 

que se partiu e que partiu em direção a; que se fracionou em seu curso, que se abriu 

aos nossos olhos – o céu com seu fundo negro absoluto talhado por infinitas 

constelações: estrelas, estrelas, estrelas.  

& 

Penso junto à fala de Jacques Derrida (no presente caso, também próximos a Hans-

Georg Gadamer), que recupera a discussão de tropo ressaltada por Paul Celan no fim 

de O Meridiano e nos conta sobre a indecidibilidade do poema; indecidibilidade que 

afeta também àquele que se aproxima e aborda o poema:  

Para além de qualquer tropo, Gadamer literalmente diz que o poema em si 
não vai decidir nada. O poema é aqui, de fato, o ‘subjectum’ que evocamos 
anteriormente. Se o poema conserva uma iniciativa aparentemente soberana, 
imprevisível, intraduzível, quase ilegível, isso ocorre também porque ele 
permanece sendo um traço abandonado, subitamente independente do 
sentido consciente e intencional do signatário (DERRIDA, 2005, p. 146, 
tradução nossa). 

A parte mais fundamental da fala de Derrida, que decorre desse trecho e é apenas 

explicitada um pouco mais adiante, ajuda-nos a compreender, de certa forma, a 

natureza do poema: sua forma de vida, por assim dizer, contraditória e desenquadrada 

e variante; logo, nunca plenamente apreensível; nunca, decerto, domesticável, dócil. 

Aqui: “O ilegível não é mais oposto ao legível. Permanecendo ilegível, ele [o poema] 

secreta e mantém em segredo, no mesmo corpo, as chances do infinito, leituras 

intermináveis” (DERRIDA, 2005, p. 148, tradução minha). Dessa maneira, o poema 

abole as dicotomias, faz com que o que exista na linguagem coexista nele – poema – 

com suas aporias, seus impossíveis, suas incompatibilidades. Assim, posso chegar 

perto de compreender que a ilegibilidade do poema é literalmente legível em seu 

caráter de ilegibilidade – cumpre aquilo que anuncia quando apresenta sua presença: 

consubstancia-se, portanto, em leitura –, assim como tudo o que literalmente se lê no 

poema literaliza a própria linguagem – ou seja: literaliza a catástrofe da linguagem e 

daquilo que a linguagem conta e corta, que a linguagem carrega e abandona. O que 

o poema apresenta é o que ele des-vela, re-velando: a linguagem, a natureza da 

linguagem, que ama velar-se; revelar-se. Traços abandonados, destroços.   
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& 

Celan se deparou com a multiplicidade de caminhos que a arte oferece – que a arte 

impõe – quando se pôs em contato com alguns quadros de Edgar Jené. O texto a que 

me refiro é Edgar Jené e o sonho do sonho, que compôs o catálogo de uma exposição 

do pintor. Logo no início, o poeta anuncia: “Mesmo sabendo que tinha uma viagem 

penosa pela frente, fiquei desnorteado quando quis seguir uma das estradas, sozinho 

e sem guia. Uma das estradas! Eram inúmeras estas estradas e cada uma convidava-

me a percorrê-la” (CELAN, 1996, p. 11). A arte – o poema – exige que aquele que 

dela se aproxima faça uma escolha: se quiser seguir pelo seu caminho, que siga 

solitário14, sem guias, sem nada; aberto ao encontro e ao abandono do seu próprio 

Eu, do seu próprio saber. A arte exige um esquecer-se de si, como o fez o Lenz de 

Büchner, conforme nos conta Celan; a arte limpa o olho do visto, desautomatiza a 

linguagem com que abordamos o mundo, ensina a caminhar à sua maneira: renova a 

gramática, a sintaxe, o léxico e, como não poderia deixar de ser, altera a respiração – 

faz com que balbuciemos ao tentar pronunciar o novo que ela é e apresenta. Como 

alguém que tem sua respiração suspensa pela torrente que a obra gera e, de alguma 

forma, pode tornar a respirar, ofegante, Celan nos diz: “Tentei descrever algo que me 

apareceu no mar profundo de uma alma. Os quadros de Edgar Jené sabem mais” 

(CELAN, 1996, p. 21), aprendendo e nos ensinando que a arte carrega sempre um 

saber que sabe mais do que sabe aquele que pretende dizer algo sobre ela. Saber da 

arte.  

& 

O saber da arte apresenta um dessaber, seu dessaber – que está para além dos 

nossos saberes sabidos (para usar a terminologia hegeliana15). Na verdade, o chamar 

o saber da arte de dessaber tem a pretensão de encerrar a capacidade que ela tem 

de fazer com que se desaprenda o já aprendido; com que se limpe o olho do já visto; 

com que se coloque para o mundo de maneira original e originária – num como se 

pressuposto por toda obra, que nos lega esse primeiro início pela primeira vez mais 

                                                           
14 Sobre arte, aproximação e singularidade, conto com Philippe Lacoue-Labarthe: “O homem, em sua 
quase absoluta singularidade (sua ab-solitude), é pura espera-por-um-outro; ele é a esperança por 
diálogo, por uma saída da solidão” (LACOUE-LABARTHE, 1999, p. 31, tradução minha). 
15 Cf. HEGEL, Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Tradução Paulo Meneses. Rio de Janeiro: Vozes, 
1992. 
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uma vez e sempre que nos deparamos com ela. O que o poema dita é o seu dito16, 

soberano a todos os discursos como dis-curso que é; seu (des)saber em dis-curso 

confronta o saneamento a que o saber discursivo (sabido, eficiente) justamente 

pretende submeter aquilo que a obra apresenta. O dito que o poema dita em seu dis-

curso não é senão vontade de diálogo, atenção: seguir a caminho do Outro.  

& 

Ainda e ainda, sem descendências: “O poema fala para além do conhecimento. Ele 

escreve, e o que ele escreve é, antes de mais nada, precisamente isso: que ele é 

endereçado e destinado para além do conhecimento, inscrevendo datas e assinaturas 

que alguém pode encontrar, de forma a abençoá-las, sem saber tudo o que elas datam 

e assinam.” (DERRIDA, 2005, p. 34, tradução minha). Nada mais nos garante esse 

estar aqui-e-agora em algum tempo/lugar que não se pode precisar, destinado para 

além, endereçado a quem quer que seja e não se saiba quem seja – vínculo radical 

com a vida e com o mundo –; a salvo dos discursos. 

& 

Numa carta de Georg Büchner, sem data, mas provavelmente escrita após março de 

1834: “Cada indivíduo é apenas espuma na crista da onda, a grandeza um puro acaso, 

a força do gênio um jogo de fantoches, uma luta ridícula contra uma lei de ferro; 

reconhecê-la é o máximo que podemos alcançar, dominá-la é impossível” (BÜCHNER 

apud CELAN, 1996, p.45). Essa referência a Büchner aparece na sequência da 

apresentação de Celan ao termo contrapalavra – aquela que faz “romper o ‘arame’ e 

que já não se curva diante dos ‘cavalos de parada nem dos pilares da História’” 

(CELAN, 1996, p. 45). Celan entende a contrapalavra como um “ato de liberdade”, 

como tudo aquilo que se insurge e que já não se subordina aos “cavalos de parada 

nem aos pilares da História”, aos discursos que subjugaram e assassinaram a 

diferença e aquele que portava a diferença; aos sistemas de signos e de comunicação 

eficiente que gerou tanta propaganda de ódio e fomentou a aniquilação de todos os 

Outros da História por aqueles que detinham a autoridade da fala. Discursos 

carregados de interesses e evidentemente muito bem elaborados para cumprir o seu 

                                                           
16 Com Derrida: “Essa soberania da obra – por exemplo, o que torna o poema (Gedicht) uma 
determinada ordem e o dito de um ditado – essa autoridade soberana da obra é também um clamor 
por resposta atenta e por diálogo (Gespräch)” (DERRIDA, 2005, p. 138, tradução minha). 
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fim e dar fim a todo aquele que dele discordasse ou que a seus a priori não se 

adequasse.  

& 

Não há palavras para a certeza desse tipo de discurso; não há palavras para a 

barbárie que esse tipo de discurso engendra e engendrou. Decerto foi por desconfiar 

do discurso reificado e da estetização da catástrofe que Theodor Adorno, em um 

primeiro momento, fundamentou seu veredito contra a poesia escrita após a Shoah17. 

No entanto, pôde rever a sua afirmação ao aprender com Celan que “a dor perene 

tem tanto direito à expressão, como o torturado ao grito; por isso pode ter sido errado 

afirmar que não se pode escrever mais nenhum poema após Auschwitz”. (ADORNO 

apud SELIGMANN-SILVA, 1999, orelha). Talvez se possa ainda pensar que o que 

Adorno aprendeu com Celan, com os poemas de Celan, é o fato de que a poesia, 

apesar de tudo, contudo – e certamente afastada do ideal romântico, da poesia 

ingênua e sentimental, assim como também do ideal clássico, muitas vezes 

estetizante e elitizado –; que a poesia – “a arte, portanto também a cabeça de Medusa, 

o mecanismo, os autómatos, o que há de mais inquietante e difícil de distinguir” 

(CELAN, 1996, p. 59): maneiras de apreensão, figuras do ordinário, pelas quais Celan 

passa – é “algo que testemunha a presença do humano – à majestade do absurdo” 

(CELAN, 1996, p. 46). Talvez essa proposição de Celan dialogue, ad absurdum, com 

as palavras de Maurice Blanchot – e vice-versa: “Onde buscar o testemunho para o 

qual não há testemunha?” (BLANCHOT, 2011, p. 73). 

& 

FUGA SOBRE A MORTE  
 
Leite-breu d' aurora nós o bebemos à tarde 
nós o bebemos ao meio-dia e de manhã nós o bebemos à noite 
bebemos e bebemos 
cavamos uma cova grande nos ares 
Na casa mora um homem que brinca com as serpentes e escreve 
ele escreve para a Alemanha quando escurece teus cabelos de ouro 
Margarete 
ele escreve e aparece em frente à casa e brilham as estrelas ele 

                                                           
17 “Quanto mais totalitária for a sociedade, tanto mais reificado será também o espírito, e tanto mais 
será o seu intento de escapar por si mesmo da reificação. Mesmo a mais extremada consciência do 
perigo corre o risco de degenerar em conversa fiada. A crítica cultural encontra-se diante do último 
estágio da dialética entre cultura e barbárie: escrever um poema após Auschwitz é ato bárbaro e isso 
corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas.” (ADORNO, 
2001, p. 26, grifo meu). 
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                                                [assobia e chama seus mastins 
ele assobia e chegam seus judeus manda cavar uma cova na terra 
ordena-nos agora toquem para dançarmos 
 
Leite-breu d'aurora nós te bebemos à noite 
nós te bebemos de manhã e ao meio-dia nós te bebemos à tarde 
bebemos e bebemos 
Na casa mora um homem que brinca com as serpentes e escreve 
que escreve para a Alemanha quando escurece teus cabelos de ouro 
Margarete 
Teus cabelos de cinza Sulamita cavamos uma cova grande 
                                            [nos ares onde não se deita ruim 
Ele grita cavem mais até o fundo da terra vocês ai vocês ali cantem e 
toquem 
ele pega o ferro na cintura balança-o seus olhos são azuis 
cavem mais fundo as pás vocês aí vocês ali continuem tocando para 
dançarmos 
 
Leite-breu d' aurora nós te bebemos à noite 
nós te bebemos ao meio-dia e de manhã nós te bebemos à tardinha 
bebemos e bebemos 
Na casa mora um homem teus cabelos de ouro Margarete 
teus cabelos de cinza Sulamita ele brinca com as serpentes 
Ele grita toquem mais doce a morte a morte é uma mestra d' Alemanha 
Ele grita toquem mais escuro os violinos depois subam aos ares como    
                                                                                                  [fumaça 
e terão uma cova grande nas nuvens onde não se deita ruim 
 
Leite-breu d'aurora nós te bebemos à noite 
nós te bebemos ao meio-dia a morte é uma mestra d' Alemanha 
nós te bebemos à tarde e de manhã bebemos e bebemos 
a morte é uma mestra d' Alemanha seu olho é azul 
ela te atinge com bala de chumbo te atinge em cheio 
na casa mora um homem teus cabelos de ouro Margarete 
ele atiça seus mastins contra nós dá-nos uma cova no ar 
ele brinca com as serpentes e sonha a morte é uma mestra d' Alemanha 
 
teus cabelos de ouro Margarete 
teus cabelos de cinza Sulamita18 

                                                           
18 Poema publicado originalmente em romeno – Tangoul Mortii –, em 1947, e posteriormente publicado 
em alemão sob o título Todesfuge, em 1952, época de suas primeiras publicações na Alemanha: 
“Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends/wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie 
nachts/wir trinken und trinken/ wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng/ Ein Mann 
wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt/ der schreibt wenn es dunkelt nach 
Deutschland dein goldenes Haar Margarete/ er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die 
Sterne er pfeift seine Rüden herbei/ er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde/ er 
befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz// Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts/ wir trinken dich 
morgens und mittags wir trinken dich abends/ wir trinken und trinken/ Ein Mann wohnt im Haus der spielt 
mit den Schlangen der schreibt/ der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar 
Margarete/ Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng/ 
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt/ er greift nach dem Eisen im Gurt 
er schwingts seine Augen sind blau/ stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz 
auf//  Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts/ wir trinken dich mittags und morgens wir trinken 
dich abends/ wir trinken und trinken/ ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete/ dein 
aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen/ Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister 
aus Deutschland/ er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft/ dann habt ihr 
ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng// Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts/ wir 
trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland/ wir trinken dich abends und morgens wir 
trinken und trinken/ der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau/ er trifft dich mit bleierner 
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(CELAN, 1999, pp. 27-919)  
 

& 

O discurso O Meridiano é, nesse sentido, um dis-curso contra os discursos, uma 

alteração constante na rota da eloquência; uma série, para precisar melhor as 

imprecisões, de dis-cursos ao recurso grandiloquente dos discursos irmanados com o 

poder, com a autoridade, com a certeza. O dis-curso O Meridiano, em sua reiterada 

obscuridade, em sua contínua intermitência, subverte o curso corriqueiro do que seria 

o sentido de um discurso qualquer – fosse ele linguístico, retórico, psicanalítico, 

político, filosófico etc. etc.. 

& 

A ordenação discursiva – aquela mesma que sustenta o falar do connaisseur de arte 

e de poesia, que, quanto mais fala, mais se afasta da obra sobre a qual pretende falar, 

sendo seu dito sempre alguma coisa alheia àquilo que a obra dita e interdita – traz 

consigo um perigo: o de ser, enquanto discurso, uma estetização política (isso quer 

dizer: uma estetização em prol da política) e, dessa forma, uma tutela fascista de 

mediação de entendimentos categóricos a respeito daquilo que não se dá a entender 

suficientemente; ou, pelo menos, não nos termos com que o especialista pretende 

esgotar as fissuras e fendas forjadas pelo trabalho de arte. O ideal de clareza e de 

ordenamento, que não deixa de ser uma espécie de higienização inteiramente 

asséptica do texto, traz, com a previsibilidade e o poder que lega ao discurso e àquele 

que discursa, algo terrível (pelo menos desde o século XX): fomenta a barbárie, o 

holocausto, o massacre de toda e qualquer diferença, de toda e qualquer expressão 

da alteridade ou possibilidade de outramento; destrói, exclui, extirpa, elimina o Outro.  

& 

Ao falar sobre o que dita e interdita uma obra, é relevante lembrar da problematização 

trazida por Philippe Lacoue-Labarthe sobre a questão da mimese (no caso, aqui, 

especificamente em relação aos poemas de Paul Celan): “[Os poemas são uma] 

                                                           
Kugel er trifft dich genau/ ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete/ er hetzt seine Rüden 
auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft/ er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland// dein goldenes Haar Margarete/dein aschenes Haar Sulamith” 
19 Cf. CELAN, Paul. Cristal. Tradução: Claudia Cavalcanti. São Paulo: Iluminuras, 1999. 
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interdição contra a representação; ou melhor, eles são assombrados unicamente pelo 

não-figurável ou irrepresentável” (LACOUE-LABARTHE, 1999,  p. 41, tradução 

nossa). Céu sobre nossas cabeças. O poema, portanto, não se apresenta como 

representação de, mas como apresentação a; e essa apresentação interdita a 

possibilidade da mera imitação, pois é fundante, criadora. Se a arte – aqui, o poema 

– imita alguma coisa, ela imita aquilo que ainda não existe, no próprio paradoxo da 

afirmação: imita o inimitável, o que escapa aos nossos sentidos. Dessa forma, a 

interdição que a linguagem do poema promove na própria possibilidade de 

representação que qualquer linguagem carrega dá lugar ao irrepresentável do poema, 

permite, por conseguinte, que o poema figure o não-figurável – que só pode se 

apresentar na arte, por via da arte. O poema imita o que não está lá, o que não existe 

antes dele, e, ao fazê-lo, faz com que o que não está então esteja, exista. Como Celan 

dirá em algum momento de O Meridiano: “O poema seria o lugar onde todos os tropos 

e metáforas querem ser levados ad absurdum” (CELAN, 1996, p. 59). O poema é, 

assim, o lugar da linguagem que quer se tornar coisa, que quer se tornar ser: e assim 

se faz levando ao absurdo todos os tropos e metáforas. 

& 

“No meio de tantas perdas, uma coisa permaneceu acessível, próxima e salva – a 

língua” (CELAN, 1996, p. 33). Paul Pessakh Ancel, de família judia, que viria a ser 

conhecido pelo desvio deliberado de seu próprio nome – Paul Celan –, vem de um 

lugar que hoje se reconhece como um não-lugar; um lugar que só existe como tal 

enquanto lembrança; isto é, enquanto escrita. Nascido simultaneamente na língua 

romena e na língua alemã – tendo, em relação a esta última, uma certa “fluência 

contrariada” (COSTA LIMA, 2012, p. 315) –, Celan saiu da Bucovina (especificamente 

de Czernowitz), região pertencente à Romênia à época, e acabou por viver em Paris 

desde 1948 até o dia de seu suicídio no rio Sena, em abril de 1970. “[A Bucovina] era 

– se me é dado completar de alguma forma este esboço topográfico que, de muito 

longe, agora revejo – era uma terra onde viviam homens e livros” (CELAN, 1996, p. 

32). O francês, para Celan, era agora uma terceira língua, com que se correspondia 

amplamente com sua esposa, a gravurista francesa Gisèle Celan-Lestrange, e da qual 

traduzia muitos poetas; conquanto sua poesia tenha sido escrita “na língua que 

causou a ferida (Wunde) de seu estigma” (COSTA LIMA, 2012, p. 315) – a língua 

alemã. 
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Figura 1 – “A região de onde venho” 

 

Fonte: Paul Celan, Arte Poética, 1996. 

 

Celan nos conta um pouco sobre esses anos em que a língua fez a travessia, portanto 

atravessando os acontecimentos – como ele mesmo. Assim, a língua pôde reemergir 

“enriquecida”. Ele nos diz que tentou escrever poemas nessa língua que o cindiu “para 

falar, para me orientar, para saber onde me encontrava e onde isso me iria levar, para 

fazer o meu projecto de realidade” (CELAN, 1996, p. 34). Seu projeto de realidade, o 

projeto de realidade em direção ao qual seguiu, com a sua existência, ferido de 

realidade e em busca de realidade, “foi, como podem ver, acontecimento, movimento, 

estar sempre a caminho, foi a tentativa de encontrar um rumo. E se me pergunto qual 

é o seu sentido, então penso que terei de dizer a mim próprio que nesta pergunta 

também fala a pergunta sobre o sentido dos ponteiros do relógio”. (CELAN, 1996, p. 

34). 

& 

Toda discursividade, também (e principalmente) no poema; toda discursividade no 

poema – hoje – deve ser repensada e reposicionada. Toda discursividade que queira 

abordar o poema, acercar-se do poema, deve estar ciente de que o poema não se 
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abre como exposição ou comunicação de ideias, senão como aparição e 

apresentação de sua própria presença; o mesmo é dizer: o poema se abre como 

apresentação da presença do presente; abre-se ao diálogo; abre-se ao Outro, ao 

radicalmente Outro, como nos dirá Celan em O Meridiano (e como nos ensinará Celan 

a cada um de seus poemas). E, então, subitamente, sem avisos ou ressalvas, dissipa-

se, não se deixa apreender ou encerrar, não se deixa instrumentalizar por qualquer 

tendência aprisionante e totalitária da linguagem. 

& 

“O poema quer ir ao encontro de um Outro, precisa desse Outro, de um interlocutor. 

Procura-o e ofecere-se-lhe” (CELAN, 1996, p. 57). 

& 

O poema assim se manifesta, assim age e reage – de maneira completamente não 

comportada ou comportável – por ser um ser vivo, um ser selvagem, um ser não-servil 

e, portanto, inservível para o mundo das finalidades; um ser, pois, que nos priva de 

todas as garantias na linguagem em que se insere e na qual se nos apresenta, mas 

que, no entanto, abre possibilidade para que tudo o que está por vir seja e esteja em 

liberdade. O poema inaugura a liberdade e nos convida a viver a vida que dita em seu 

porvir dessa maneira.  

& 

Por isso este texto não é senão um passo – e assim precisa ser se quiser se acercar 

de poemas, se quiser andar a caminho de poemas, nos caminhos que os poemas 

abrem sob os pés daquele que deles se aproxima – e, então, outro passo. 

Imprecisamente. Um passo que adentra o caminho da liberdade, do não-esclarecido, 

e permanece incoerente, instável, defeituoso, fora de prumo – como o passo de “uma 

criatura com jeito de marionete iâmbico, de cinco pés” (CELAN, 1999, p. 167) –; um 

passo que não obstante continua a caminho com seus desvios e dis-cursos. 

& 

Um passo em direção ao diálogo, em direção ao encontro. Ler um poema, escrever 

sua leitura: passagem. Linhas topológicas do inevitável: este caminho. O poema em 

seu dis-curso carrega a possibilidade ética do diálogo sempre em aberto: o poema 
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“torna-se diálogo, muitas vezes um diálogo desesperado” (CELAN, 1996, p. 57). O 

legado do diálogo que o poema promove é o de nos manter no abandono daquilo que 

anuncia – e aí, talvez, possamos, incompreendidos pelo incompreensível de sua 

apresentação, suspensos pelo impossível que sua presença sustenta, encontrar o 

estranho, o radicalmente Outro, aquilo ou aquele que não admitiríamos em nós, ou 

seja, no Eu que somos antes do embate com o poema, no Eu que somos quando 

queremos ser ou parecer um connaisseur – ou mesmo menos. Encontrar com o 

estranho e com ele ficar, dialogar, instável e alheio, andar ao seu lado, interrompido, 

tropeçar; intimamente soletrá-lo, ainda que murmurante; tornar o Eu em Tu, trocar 

uma letra apenas – sê-lo continuamente, contorná-lo, transtorná-lo: nunca cessar seu 

dizer; pelo contrário, dizê-lo, enunciá-lo, permitir que suas sombras assomem aos 

olhos daqueles que discursam sobre; que pretendem domínio, pureza, excesso de 

luminosidade. Talvez. 

& 

“Talvez a poesia – é apenas uma pergunta –, talvez a poesia, tal como a arte, se dirija, 

com um Eu esquecido de si, para aquelas coisas inquietantes e estranhas, para de 

novo se libertar – mas onde? mas em que lugar? mas com que meios? mas em que 

condição?” (CELAN, 1996, p. 51) 

& 

A poesia sugere infinitas perguntas. Surge sempre com infinitas perguntas. Perguntas, 

como se pode supor, irrespondíveis. Perguntas colocadas, nesse momento, por Paul 

Celan – perguntas que, evidentemente, emanam do próprio poema; e que o poeta 

aqui recolhe e nos reapresenta. Perguntas que mantêm o problema que temos; um 

problema que é da arte – que é a arte: “um problema, como estamos a ver, mutável, 

resistente e perene, que o mesmo é dizer, eterno” (CELAN, 1996, p. 43) – e que, por 

isso mesmo, é nosso e devemos acolher, apesar de tudo. Perguntas sempre 

margeadas por um talvez, que assegura que o lugar por onde se vai andando siga 

movediço; um talvez que assegura e que, portanto, porta a insegurança de qualquer 

um que discursa sobre arte no curso de determinado querer-dizer sobre arte; um 

talvez que lega o risco da experiência com o poema, que lega sua absoluta infixidez. 

Essas perguntas, exaradas do confronto de Celan com o poema – ele dirá: “Eu falo 

do poema que não existe! O poema absoluto!” (CELAN, 1996, p. 58) – nos ensinam 
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que ter o poema como conviva, que ler o poema, é estar em perigo – afinal, todo gesto 

que se acerque do poético; toda experiência com o poema pressupõe a admissão de 

um risco, como na fundação da própria palavra: o étimo ex periri. O mesmo é dizer: 

estar no âmbito da linguagem (sobre a qual não há qualquer possibilidade de controle, 

sobre a qual não há qualquer possibilidade de decisão; sobre a qual, no entanto, resta 

sempre também o risco autoritário daquele que pensa submetê-la a suas finalidades); 

estar com um Eu abandonado, esquecido, para se libertar, à deriva e derivando cada 

contrapalavra – inadequação ao discurso corriqueiro (introdução ao dis-curso) que 

interrompe e altera a respiração –, o que cada contrapalavra quer fazer acontecer no 

acontecimento do poema, em sua viagem ou travessia, em seu caminho.  

& 

“Não são as palavras, especialmente no poema, não estão elas – não estão elas se 

tornando – e se decompondo em – nomes? Não são os poemas exatamente isto: o 

dizer-infinito da mortalidade e do nada que permanece consciente de sua finitude?” 

(CELAN, 2011, p. 222, tradução minha). 

& 

O talvez nos acompanha. As perguntas, palavras. Atenhamo-nos brevemente aos 

tropeços – indecisão, lacuna, interrupção – que esse talvez proporciona no seguir dos 

passos; dessa vez com Derrida: “A interrupção é indecisiva, ela indecide. Ela dá fôlego 

à questão e, longe de paralisá-la, coloca-a em movimento. A interrupção inclusive 

libera um movimento infinito” (DERRIDA, 2005, p. 146, tradução minha). Seja essa a 

possibilidade que temos aqui: ler os poemas na infinita presença que apresentam, ler 

os poemas em sua infinita variedade de rio que é sempre outro; mantê-los vivos a 

cada retomada, a cada passar de olhos sobre seus versos. Fosse possível adotar um 

método, esse método seria o de interrupção. Para não correr o risco da sistematização 

– ainda que numa forma de abordagem tão deliberadamente corrompida quanto a já 

anunciada –, sigo pensando a interrupção como possibilidade de leitura; o que 

equivale a dizer: como possibilidade de escrita. Seja, então, essa escrita, essa leitura, 

algo que também se move e que também coloca em movimento; algo que não se 

deixa estabilizar, nem consegue se realizar completamente, pela sua própria 

característica hesitante, intervalar, descontínua. Caminhos de areia movediça.  
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& 

“O poema é solitário. É solitário e vai a caminho. Quem o escreve torna-se parte 

integrante dele”. (CELAN, 1996, p. 57) 

& 

O poema, este ser solitário, vai a caminho e nos toma quando o escrevemos, 

tornando-nos parte integrante dele. Assim ouço da boca de Celan. No entanto, aqui, 

enquanto um leitor que procura se aproximar de poemas, percebo que sou arrastado 

quando os leio – sou também tomado, nesse sentido – e, então, coloco-me a escrever 

para tentar dar conta daquilo que os poemas precipitam; e, então, coloco-me a 

escrever no movimento circular que o processo de leitura exige – o livro aberto ao 

lado: O Meridiano me atravessa e ultrapassa. Aprendo a movimentar o traço destas 

letras em uma frequência análoga à do traçado imaginário do meridiano – isto é, 

meridies: linha que une os lugares que têm o meio-dia ao mesmo tempo: uma escrita 

que ousa prosseguir de polo a polo, verticalmente atravessando, unindo, 

aproximando, acolhendo o que houver de diferença, de desconhecimento, de Outro.  

& 

O evento da poesia é uma “libertação”20, como nos ensina Philippe Lacoue-Labarthe 

ao ler Paul Celan. Como já nos ensina Paul Celan quando nos colocamos a escutar o 

que diz em seus dis-cursos. Essa “libertação” é propriamente uma liberação – 

seguimos na audição – no sentido da ação livre; libertação da arte: com a ambiguidade 

que essa frase, essa expressão carrega (já ressaltada por Lacoue-Labarthe) – ao 

mesmo tempo sendo o colocar, ou melhor, deixar a arte em liberdade, ceder à sua 

força de apresentação do presente, à sua radical atualidade e à sua radical presença, 

sem tentar cerceá-la [à arte, isto é, ao evento da poesia] com os limites parcos da 

razão ou com as categorias (ainda e também racionais) que exigimos para mediá-la, 

de alguma forma; e, noutro sentido, que parte do mesmo ponto e o complementa, 

sendo a libertação que a arte promove no olhar daquele que dela se aproxima, a 

libertação que a arte lega justamente por estar em liberdade. Talvez seja esse o fim 

                                                           
20 “O evento da poesia é uma ‘libertação’. É uma liberação, não no sentido, comum na Alemanha, de 
destituição, mas no sentido de resgate. E, como podemos ver, no sentido da ação livre. Isto é, talvez, 
numa frase que abandono à sua própria ambiguidade, liberação da arte. E, muito provavelmente, um 
certo tipo de ‘fim da arte’” (LACOUE-LABARTHE, 1999, p. 44, tradução minha). 
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da arte, se podemos dizer que ela tem um fim – expressão também necessariamente 

plena de ambiguidade: característica inerente à linguagem, mas especialmente àquela 

linguagem que se encaminha livre, que se dispõe prenhe nos caminhos que as obras 

suscitam, que se afasta dos discursos para empreender dis-cursos.  

& 

O fim da arte talvez seja estar em liberdade e deixar em liberdade. E esse talvez seja 

também o seu fim, restando ambígua entre as coisas do mundo, indecidível, 

indiscernível, indecifrável como tudo aquilo que assina em nossos olhos. Talvez. 

& 

Se continuo a ouvir com atenção: “[a poesia busca] uma linguagem ‘mais cinzenta’, 

uma linguagem que, entre outras coisas, também quer ver a sua ‘musicalidade’ 

situada num lugar onde ela já não tenha nada em comum com aquela ‘harmonia’ que 

(...) se ouviu com o que há de mais terrível, ou ecoou a seu lado” (CELAN, 1996, p. 

30). A poesia, pois, esta forma ou antiforma por excelência para lidar com a vida – 

para ditá-la contra toda e qualquer ditadura que minore a vida –, não tem mais nada 

a ver com a ideia ou o ideal de harmonia (em especial com aquela harmonia dos 

discursos de exceção e de domínio, como demarca a fala de Celan). A poesia, pois, 

segue sendo o lugar da desproporção, da instabilidade, do debordamento: onde a 

dúvida pode ainda viver a contrapelo do tempo de um mundo de tantas certezas; onde 

se pode cifrar e recifrar sem que se demande decifrar finalmente; mas, apenas, 

daquele que se aproxima, pede-se que possa continuar a citar o escuro do obscuro, 

a recitar a senha obscena daquilo que reside à sombra, na sombra, de cada verso, de 

cada palavra que se precipita à beira de si21 quando incita a minha leitura a sustentar 

a sua presença em minha escrita – nesta –; e, então, faz com que os olhos tornem à 

leitura – circular e permanentemente. Possa isso ter a ver com o que chamo de 

experiência, com o que entendo como o risco de estarmos abertos à abertura da arte, 

a suas múltiplas fissuras, a seus infinitos relevos. Sulcos, sulcos, sulcos. Aí, então, 

                                                           
21 Quando digo que o poema se precipita à beira de si, é porque entendo, como Lacoue-Labarthe, que 
“o que o poema diz é, primeiro, a linguagem: palavras” (LACOUE-LABARTHE, 1999, p. 36, tradução 
minha); e se essa linguagem dita, interdita, é colocada em risco; então o poema, na sua literalidade, ao 
dizer aquilo que diz e não diz, se precipita à beira de si mesmo. Em outras palavras, Celan sustenta 
que “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) 
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nesse lugar u-tópico – isto é: sem lugar; a caminho – que nos permitimos, talvez 

possamos vislumbrar a liberdade ou libertação da arte sobre as linhas gastas de 

qualquer topologia; experienciá-la, deixá-la existir em seu Agora-e-sempre, deixá-la 

existir no Eu que somos em direção a um Tu, a um Tu qualquer e absoluto. 

& 

“O direito de deixar as coisas indecididas é reconhecido como pertencente ao próprio 

poema, não ao poeta ou ao leitor” (DERRIDA, 2005, p. 145). Nesse sentido: o poema 

não é algo sobre o que se exerce domínio; nem quem assina o poema, nem aquele 

que tem os olhos assinados pelo poema. Aquilo que o poema apresenta resta na 

indecidibilidade de sua apresentação; e esse caráter indecidível pertence apenas ao 

poema. 

& 

Repito, recito; difiro do recordado: “[A poesia busca] uma linguagem ‘mais cinzenta’, 

uma linguagem que, entre outras coisas, também quer ver a sua ‘musicalidade’ 

situada num lugar onde ela já não tenha nada em comum com aquela ‘harmonia’ que 

(...) se ouviu com o que há de mais terrível, ou ecoou a seu lado” (CELAN, 1996, p. 

30) – fala de Paul Celan em resposta a um inquérito da Librarie Flinker, de 1958, que 

procurava saber de personalidades da filosofia e da literatura algumas informações 

sobre os trabalhos e projetos em curso. Nesse tempo, Celan havia publicado três livros 

de poesia – Der Sand aus den Urnen (1948), Mohn und Gedächtnis (1952) e Von 

Schwelle zu Schwelle (1955) –, o tanto necessário para situar a linguagem com que 

ele escreveria sua poesia de então até depois, além de suficiente (também) para fazer 

com que ele burilasse cada um dos seus dis-cursos sobre poesia com a linguagem do 

rigor, segundo ele mesmo menciona, uma linguagem que não “poetiza”, mas que 

nomeia e postula e que, portanto, apresenta. Esta, na verdade, era a linguagem dos 

seus poemas; linguagem que ele dizia ser necessária para que se escrevessem 

poemas; mas que se espalhava, evidentemente, pelos seus dis-cursos. Celan sabia 

que era preciso turvar os caminhos fáceis do tradicionalmente identificável como 

“poético” e propor uma nova linguagem para falar de poesia e para escrever poesia, 

uma linguagem, decerto, afastada da linguagem dos discursos – tão próxima àquela 

dos aniquiladores e afim aos gestos da barbárie. Não podemos, nem queremos dizer 

que a linguagem seja em Celan um fim em si mesmo, ou seja, que seus poemas se 
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preocupem com a linguagem gratuitamente. Pelo contrário, a atenção à linguagem 

denota uma preocupação com a vida – pois é na linguagem que se vive e é com a 

linguagem que se inscreve no mundo; é a linguagem que anuncia a vida, é a 

linguagem que guarda os riscos contra ela (sendo ela, simultaneamente, a vida e a 

linguagem). Assim, podemos entender o que ele quer dizer ao dizer que “a realidade 

não é, a realidade vai ser procurada e conquistada” (CELAN, 1996, p. 30): a partir da 

linguagem, por meio da linguagem de um indivíduo, de um Eu que enuncia sua fala 

em direção a um Tu desconhecido, alheio e impróprio, distanciado; mas ainda um Tu 

a que essa fala pretende dar acolhimento. A realidade vai ser nesse estar a caminho; 

antes ou depois não é, apenas o é no vir a ser da linguagem deposta e, então, posta 

à disposição do Outro; isto é, em diálogo, aberta, em inesgotável relação. Ou, 

aproveitando as palavras de Paul Celan, digo que a realidade vai ser em “uma 

conversa que (...) poderia ser continuada indefinidamente” (CELAN, 1996, p. 41); ou, 

aproveitando as palavras de Maurice Blanchot, digo que a realidade vai ser “a 

interrupção que permite a troca, a interrupção que suspende o discurso de modo a 

restabelecê-lo em outro nível, ou a interrupção negadora que, longe de ser ainda um 

discurso que recupera seu ar e respira, compromete-se – se isso é possível – a asfixiar 

o discurso e a destruí-lo como se para sempre” (BLANCHOT, 1993, p. 78, tradução 

minha). 

& 

E eu apenas sou, apenas posso ser, eu devo apenas começar a partir dessa 

pulsação estranha, deslocada, do infinitamente outro em mim. Eu devo 

carregar o outro, e te carregar, o outro deve me carregar (uma vez que dich 

pode me designar ou designar o poeta-signatário, a quem esse discurso é 

também endereçado em retorno), mesmo lá onde o mundo não está mais 

entre nós ou sob os nossos pés, não mais garante mediação ou reforça uma 

fundação para nós. Eu estou sozinho com o outro, sozinho para ele e por ele, 

para tu apenas, ou seja, seu: sem mundo. E sou deixado com a urgência do 

abismo que me envolve em nome do outro toda vez que o “eu devo” – “eu 

devo te levar” – prevalece sobre o “eu sou”, sobre o sum e sobre o cogito. 

Antes de eu sou, eu levo. Antes de ser eu, eu levo o outro. Eu te levo e devo 

fazer dessa maneira, eu devo isso a ti. Eu permaneço antes [devant], 

devendo, em débito e te devendo ante a ti. Eu devo me manter ao teu alcance, 

mas eu devo ser também teu entendimento. Sempre singulares e 

insubstituíveis, essas leis ou injunções permanecem intraduzíveis de um para 

o outro, de alguns para outros, de uma linguagem para outra, mas isso não 

as faz menos universal. Eu devo traduzir, transferir, transportar (übertragen) 

o intraduzível outra vez ainda, mesmo quando, traduzido, ele permanece 

intraduzível. Esse é o sacrifício violento da passagem para além – 

Übertragen: übersetzen (DERRIDA, 2005, pp. 161-2, tradução minha). 
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Toda essa discussão empreendida por Derrida tem como ponto de partida (e está 

sintetizada) em um trecho do poema Die Titanen, de Friedrich Hölderlin: “Manche 

helfen/ Dem Himmel. Diese siehet/ Der Dichter. Gut ist es, an andern sich/ Zu halten. 

Denn keiner trägt das Leben allein.”, que traduzo: “Muitos dão/ Ajuda aos céus. O 

poeta/ Os vê. É bom depender/ Dos outros. Já que ninguém pode levar sua vida 

sozinho”. 

& 

Uma conversa que poderia ser continuada indefinidamente: “O mundo: o infinito da 

interpretação; ou, novamente, interpretar: o infinito: o mundo” (BLANCHOT, 1993, p. 

164, tradução minha). 

& 

Abandono, aqui, um poema de Paul Celan: 

ELOGIO DA DISTÂNCIA 
 
Na fonte dos teus olhos 
vivem os fios dos pescadores do lago da loucura. 
Na fonte dos teus olhos 
o mar cumpre a sua promessa. 
 
Aqui, coração 
que andou entre os homens, arranco 
do corpo as vestes e o brilho de uma jura: 
 
Mais negro no negro, estou mais nu. 
Só quando sou falso sou fiel. 
Sou tu quando sou eu. 
 
Na fonte dos teus olhos 
ando à deriva sonhando o rapto. 
 
Um fio apanhou um fio: 
separamo-nos enlaçados. 
 
Na fonte dos teus olhos 
um enforcado estrangula o baraço.22 

(CELAN, 1996, p. 13)23 

                                                           
22 LOB DER FERNE// Im Quell deiner Augen/ leben die Garne der Fischer der Irrsee./ Im Quell deiner 
Augen/ hält das Meer sein Versprechen.// Hier werf ich,/ ein Herz, das geweilt unter Menschen,/ die 
Kleider von mir und den Glanz eines Schwures:// Schwärzer im Schwarz, bin ich nackter./ Abtrünnig 
erst bin ich treu./ Ich bin du, wenn ich ich bin.// Im Quell deiner Augen/ treib ich und träume von Raub.// 
Ein Garn fing ein Garn ein:/ wir scheiden umschlungen.// Im Quell deiner Augen/ erwürgt ein Gehenkter 
den Strang. 
23 In: CELAN, Paul. Sete rosas mais tarde: antologia poética. Seleção, tradução e introdução de João 
Barrento e Y. K. Centeno. Lisboa: Cotovia, 1996. 
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& 

Recito da sua boca: Só quando sou falso sou fiel. Sou tu quando sou eu.  

& 

Recolho a observação dessa relação nas palavras de Martin Buber: “O mundo como 

experiência diz respeito à palavra-princípio Eu-Isso. A palavra princípio Eu-Tu 

fundamenta o mundo como relação.” (BUBER, 2006, p. 55)24. E também: “Eu não 

experiencio o homem a quem digo Tu. Eu entro em relação com ele no santuário da 

palavra-princípio. Somente quando saio daí posso experienciá-lo novamente. A 

experiência é o distanciamento do Tu.” (BUBER, 2006, p. 57)25. 

                                                           
24 Cabe uma explicação sobre o que Martin Buber entende por “palavra-princípio”. Em suas próprias 
palavras, na primeira parte do livro Eu e Tu, Buber esclarece que “as palavras-princípio não são 
vocábulos isolados mas pares de vocábulos” (BUBER, 2006, p. 53). Daí, então, o par privilegiado da 
conversa que ele passa a ter conosco ser o par Eu-Tu. Há também o par Eu-Isso, que funcionará na 
articulação e na criação de diferença com o Tu do par Eu-Tu ao longo de toda a sua fala. Ele nos 
explica que esses pares de vocábulos, as palavras-princípio, “não exprimem algo que pudesse existir 
fora delas, mas uma vez proferidas elas fundamentam uma existência” (BUBER, 2006, p. 53). Isso quer 
dizer que, sempre que se enuncia um vocábulo do par que é a palavra-princípio, imediatamente o outro 
vocábulo desse par também é carregado. Portanto, sempre que pronuncio o Tu também profiro o Eu 
da palavra-princípio Eu-Tu, sempre que pronuncio o Eu também profiro o Tu. Disso decorre que “não 
há Eu em si, mas apenas o Eu da palavra-princípio Eu-Tu e o Eu da palavra-princípio Eu-Isso” (BUBER, 
2006, p. 53). Dessa forma, posso entender, com Buber, que não há um Eu absoluto, um Eu puro, mas 
somente há Eu em relação a. Em Celan esse Eu está sempre em busca de um Tu; de acolher aquilo 
que um Tu que se desconhece carrega consigo, e por isso também Eu.  
25 A ideia de experiência em Martin Buber é bastante distinta daquela trazida por Philippe Lacoue-
Labarthe, articulada anteriormente em meu texto. Em Lacoue-Labarthe a experiência é entendida, 
resumidamente, dentro daquilo que oferece a sua etimologia, experiri. Dessa maneira, segue o sentido 
de teste, prova, e, mais especificamente, na referência ao radical periri, fica clara a noção de perigo, 
risco. Nesse sentido, a palavra experiência significa pôr em perigo, atravessar (per) o risco – tem algo 
de aventura, de travessia, de viagem; logo, nada tem a ver com aquela experiência do historicizado, do 
saber-sabido apontado por Hegel, do datado, do empiricamente comprovável. Essa concepção de 
experiência se apresenta também em pensadores mais recentes como Georges Didi-Huberman, por 
exemplo, quando ele afirma: “A arte é ligada a tudo que coloca o homem em perigo (…). Daí que o 
sangue, a angústia, a morte sejam em Goya o trabalho da arte” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 30). Martin 
Buber, por outro lado, não toma a ideia de experiência como esse arriscar-se de que Lacoue-Labarthe 
fala quando persegue o sentido da palavra a partir de sua etimologia; entende-a, diversamente, ainda 
(e apenas) na esteira enclaustrada do vivido, por isso a combate como algo precário tanto no que tange 
a aproximação ao Tu que se busca, quanto à obra de arte com que se embate. Ele chega a dizer: “na 
medida em que o homem se satisfaz com as coisas que experiencia e utiliza, ele vive no passado e 
seu instante é privado de presença” (BUBER, 2006, p. 60). Nesse sentido, a ideia de experiência de 
que Buber se distancia – com razão – é aquela que vincula esse gesto a determinado utilitarismo, a 
certa vontade de decomposição ad nauseam para tentar imputar a cada uma daquelas partes 
fraturadas – do Tu, da obra (que já não é nem Tu, nem obra) – algum sentido desconexo daquele que 
só pode ter enquanto é o todo que se apresenta. Essa noção de experiência rejeitada por Buber decerto 
estabiliza no lugar de volver e revolver aquilo que aparece: seja um Tu, seja uma obra de arte. Claro 
está que tanto Lacoue-Labarthe, quanto Martin Buber descartam a noção mais tradicional de 
experiência como noção de determinado positivismo eficiente – ou, podemos dizer, certa maneira de 
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& 

Sou tu quando sou eu. 

& 

De maneira alguma as palavras de Martin Buber são convidadas para explicar as 

palavras de Paul Celan. Nenhuma aproximação se faz, aqui, com essa intenção. Na 

verdade, o convite se justifica pelo agravamento que o pensamento de Buber pode 

trazer às minhas palavras, ao meu pensamento. Como se justificam os demais 

pensamentos que se aproximam e se afastam, o mais indefinidamente que se possa. 

Aproximar Celan e Buber é colocá-los em relação, nunca sobrepor um ao outro. É 

proferir a palavra-princípio Eu-Tu; é fazê-la girar sob si própria, apresentar-se: luzir.  

& 

“Entendo a responsabilidade como responsabilidade para com o outro, assim, pois, 

como responsabilidade para com o que não é assunto meu ou mesmo que não me 

concerne”. (LEVINAS, 2000, p. 79, tradução minha) 

& 

Tomar fôlego, respirar. Caminhar? Sim. Como tenho andado até aqui, em círculos, de 

polo a polo? Continuar a escrever com os caminhos da leitura dos dis-cursos de Paul 

Celan; e transtornar o meu próprio curso, desviar o devir para que ele possa continuar 

a ser o seu vir a ser, o seu agora-e-sempre. Talvez, ainda, com o passo de “uma 

criatura com jeito de marionete iâmbico, de cinco pés” (CELAN, 1999, p. 167). Um 

passo que solicite do caminhante, a todo tempo e a cada movimento, mudança na 

respiração e, portanto, mudança na fala; um passo que canse, pois que é manco. 

Assim caminho? Passos também como aqueles dos pés dos versos, esses mais 

firmes e claros enquanto ritmo, conquanto nunca totalmente seguros de seus ruídos, 

pois demandam do seu caminhante, o leitor, uma respiração específica, uma tomada 

de ar; atenção, responsabilidade. Pés: seus cinco iambos, cada qual compondo um 

                                                           
exercer domínio sobre o Outro, no lugar de abrir-se para o Outro. Ocorre que Buber não verifica, no 
espectro da palavra experiência, a saída/entrada produtiva (porque intermitente, mutável, provisória) 
para o pensamento que encontra Lacoue-Labarthe. Dessa maneira, apenas precisamos cuidar para 
não misturar as duas noções de experiência referidas ao longo do texto. 
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tempo próprio – como a palavra-princípio Eu-Tu –, cada qual fundando a existência 

do passo ao passar por cima do solo movediço sobre o qual se move: chamo a isso 

de leitura, de escrita. Sílabas: breve e longa, breve e longa, breve e longa, breve e 

longa, breve e longa; ou: ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ –. A forma do verso greco-latino clássico, 

muito operada por Chaucer, Shakespeare, Milton, assim como também por Schiller, 

Goethe e, é claro, Büchner – com cujas obras Celan dialoga ao longo de todo o seu 

dis-curso.  

& 

Que eu fale, então, de maneira análoga à fala dessa “criatura com jeito de marionete 

iâmbico, de cinco pés” (CELAN, 1999, p. 167); e possa ser esta uma forma de falar 

com, falar a partir; sem pretender falar sobre, ou seja, sem pretender exercer domínio 

em relação àquilo de que se fala: 

Seguir quem sabe assim essa leitura, 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

A todo tempo falha e vacilante, 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Plasmá-la, sim, conforme a fala manque, 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Torná-la o balbucio que procura 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Sumir um pouco a cada breve instante.  

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Talvez o que se possa nesse escuro 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Esteja no lançá-la a seu futuro, 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Qualquer que seja: próximo ou distante. 
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˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Que nunca estanque o caminho o passo, 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Ou vice-versa em outra estrada ainda; 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Que possa adiá-la em fala infinda  

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Um passo que ressoa outro passo. 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

O que há de vir no ouvir da tua fala? 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

Chegar ao fim e nunca terminá-la. 

˘ – ˘ – ˘ – ˘ – ˘ – 

& 

Tomar fôlego. Dar mais um passo. A cada passo, mudança de ar. E assim sigo o 

movimento rumo a. E assim sigo o percurso com a escrita da leitura dos dis-cursos de 

Paul Celan, inapreensíveis, intermináveis: uma e outra. Estrelas no breu do céu. 

Afinal, sabemos que a respiração é “um sentido e um destino” (CELAN, 1996, p. 43): 

portanto um caminho a se buscar. E, nessa busca, quantos sentidos e quantos 

destinos se atravessam; quantos sentidos e quantos destinos nos atravessam. Para 

além da múltipla manifestação das possibilidades nas vias que percorremos (e 

quantas já houve até aqui, e quantas ainda nascerão com essas e outras palavras), 

como é potente olhar com atenção para o par sentido-destino na língua portuguesa: 

um par anagramático, intercambiável, fluido, que gera movimento na sua 
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variabilidade. Um par que anuncia a linguagem: existência, poesia, dis-curso; 

respiração. Ou seja: relação com os outros, com o Outro radical26.  

& 

“A proximidade do outro é apresentada como o fato de que o outro não é próximo a 

mim simplesmente no espaço, ou íntimo como um parente, mas de que se aproxima 

de mim essencialmente como eu me sinto – como eu sou – responsável por ele” 

(LEVINAS, 2000, p. 80, tradução minha). Infinita aproximação, perene, en route.  

& 

“Poesia: é qualquer coisa que pode significar uma mudança na respiração. Quem 

sabe se a poesia não faz o caminho – também o caminho da arte – com vista a uma 

tal mudança?” (CELAN, 1996, p. 54). Poesia, para Celan, só pode ter a ver com 

enigma, suspensão; com aquilo que não se deixa fixar e, mais que isso, que exige 

movimento. Poesia, nesse sentido, tem o sentido da abertura de caminhos, tem o 

destino de perder e encontrar, de perder-se e encontrar-se nesses caminhos que, 

necessariamente, não se sabe quais são. Para buscar o seu sentido e o seu destino, 

o poema procura fender, corromper, cruzar; e, então, fende e corrompe e cruza: 

poesia. A poesia, pois, ocorre quando prendemos o ar diante do abismo da linguagem, 

quando inspiramos e expiramos rapidamente ao atravessar a escuridão a que o 

poema nos submete com seus pequenos pontos de luz, suas estrelas ou palavras. 

Vertigem. Quando a linguagem cede, quando o discurso é interrompido, então o 

poema ocorre. E é aí, nesse lugar – que não é lugar algum demarcável, topografável, 

que é um lugar deslocado, não-lugar, trans-lugar –, que o poema pode apresentar a 

sua presença, pode dizer a linguagem, isto é, pode afirmar-se à beira de si – dizer seu 

dito, ditar seu ditame; pode, nesse sentido (nesse destino), dizer a existência, o 

humano – sempre em risco; mas também sempre vivo ali onde ele pode mudar sua 

                                                           
26 Martin Buber foi lembrado acima, mas também Lacoue-Labarthe versa sobre a questão da relação: 
“Tudo ainda pode ser possível. Não a ‘vida’, que é sempre possível, que permaneceu possível, como 
sabemos, mesmo em Auschwitz, mas a existência, a poesia, a fala. A linguagem. Isto é, a relação com 
os outros” (LACOUE-LABARTHE, 1999, p. 38, tradução minha). Nesse sentido, reconhecemos que é 
exatamente a linguagem que possibilita a relação com os outros. Se, além disso, escutando Ezra 
Pound, assentimos que a grande literatura – aqui, o grande poema – “é uma linguagem carregada de 
sentido até o máximo grau possível” (POUND, 2003, p. 28), então temos na poesia a forma mais 
privilegiada de encontro, a forma mais potente de acolhimento da diferença: uma ética que precede 
qualquer noção de estética, que a consubstancia, inclusive, que faz o poema se erguer e seguir em 
direção ao outro.  
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respiração; o mesmo é dizer: onde ele pode respirar e fazer respirar. Arfante. Em 

outras palavras, ainda, nas mesmas palavras: “[A poesia ocorre] quando uma palavra 

ocorre na pura suspensão do discurso. A poesia é o espasmo ou a síncope da 

linguagem” (LACOUE-LABARTHE, 1999, p. 49, tradução minha). Na pura suspensão 

do discurso: o “Viva o Rei!” de Lucile27 acontece como dis-curso ante o curso do 

discurso que se escutava; ou, como nas palavras de Celan: o “Viva o Rei!” de Lucile 

acontece como contrapalavra28. Síncope: desaparecimento de fonemas no interior de 

um vocábulo, corrupção da linguagem, declínio da pronúncia que se precipita e some 

no ar; mas não sem antes sobressaltar aqueles que a escutam. Síncope, sim: a poesia 

ganha sentido quando perde sentidos. E, então, se ergue como ato de liberdade, como 

um passo.  

& 

“O seu ‘Viva o Rei!’ já não é uma frase, é um terrível emudecimento que o deixa a 

ele [Lenz] – e a nós – sem respiração e sem palavras” (CELAN, 1996, p. 54). 

& 

Os vários caminhos que nos encaminham em direção ao Outro, em direção ao Outro 

que o poema busca – então também em direção ao poema, ao que o querer-dizer do 

poema diz – são o lugar sem lugar da arte, esse lugar-a-caminho sobre o qual 

nenhuma topologia basta absolutamente, senão o breve reconhecimento da aparição 

de alguns traços – relâmpagos – na paisagem do liberto que por nossos olhos passa 

– nasce – e em que arriscamos mais um passo que leva a respiração à sua própria 

síncope, suspensão; que no delírio da pronúncia, no precipício do dizer, diz, então, 

uma – erguida no ar – contrapalavra; e então se dissipa. Viva o Rei! 

 

 

                                                           
27 Celan reconta, ao longo de O Meridiano, algumas cenas de A Morte de Danton, peça escrita por 
Georg Büchner. Em determinado momento, em que Lucile volta a estar presente na cena, Celan narra: 
“Lucile, cega para a arte, a mesma para quem a linguagem tem algo de pessoal e perceptível, reaparece 
com o seu ‘Viva o Rei’. E que palavra, depois de todas as que foram ditas da tribuna (que é o 
cadafalso)!” (CELAN, 1996, pp. 44-5) 
28 Na sequência – cito novamente esse trecho –, Celan discorre um pouco mais abrangentemente sobre 
o gesto de interrupção de Lucile, dizendo que o seu “Viva o Rei” é “uma contrapalavra, é a palavra que 
faz romper o ‘arame’, a palavra que já não se curva diante dos ‘cavalos de parada nem dos pilares da 
História’, é um ato de liberdade. É um passo” (CELAN, 1996, p. 45). 
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& 

O lugar da arte não se deixa demarcar. Recorro a uma colocação precisa de Lacoue-

Labarthe: “A arte existe numa estranheza que em si mesma é estranha, outra 

alteridade. A diferença que ela faz difere de si própria; ela é inimputável. Por essa 

razão, ela é inquietante em vez de ‘fascinante’. (...) A arte não tem um lugar que lhe é 

próprio” (LACOUE-LABARTHE, 1999, p. 44, tradução minha). Seguindo esse 

raciocínio, caminho no sentido de perceber que, se a arte não tem um lugar que lhe é 

próprio, a arte só pode estar a caminho, sempre a caminho. Esse nunca cessar que a 

arte apresenta é condição sine qua non para a sua existência como uma linguagem 

que busca o encontro. Assim, a arte é u-tópica – como Celan vai ressaltar em O 

Meridiano – justamente porque carrega aquilo que é impróprio, aquilo que não deixa 

com que nos apropriemos dela e, ao mesmo tempo, não nos permite adequá-la a 

qualquer lugar estável; o mesmo é dizer: a qualquer lugar próprio. A arte exige que 

percorramos seus caminhos sem condicioná-los a meros tópicos de saber, sem defini-

los em pequenos territórios de conhecimento sobre. “Investigação topológica? 

Certamente! Mas à luz do que é objecto da pesquisa: à luz da u-topia” (CELAN, 1996, 

p. 59). Dessa maneira, a u-topia da arte desapropria qualquer discurso sobre ela, toda 

vez que esse discurso quiser fazê-la apropriada às relações que estão alheias à 

relação que ela propõe quando se lança em direção ao Outro, quanto permanece a 

caminho: aberta, singular, outra.  

& 

Vou emudecendo quando sigo o caminho do poema, quando sigo o caminho – os 

caminhos – com o poema; vou me singularizando, de alguma forma, e singularizando 

a escrita que quer fazer estes caminhos avançarem em sua reiterada travessia. Falo 

e digo: preencho lacunas, abraço espaços, cavo; avanço sobre o branco, respiro; paro 

e continuo. A mesma linguagem que nos acolhe e nos carrega nos poemas de Paul 

Celan é a linguagem que nos assalta a respiração e nos priva de palavras – 

contrapalavra. Fundado pelo poema: esse estado de insegurança em relação a – e de 

falta de domínio sobre – qualquer um de seus gestos é justamente o que possibilita 

que eu continue a andar na linguagem, isto é, possibilita que eu continue a ler – e, 

consequentemente, que eu continue a escrever. Esquecido, abandonado. Síncope e 

suspensão. Singular. Em um deles, Tübingen, Jänner: 
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(...) 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. »)29 
(CELAN, 1996, p. 105) 
 

Ou, em outro momento, tão grave quanto: 

 

CHEGA DE ARTE-AREIA, chega de livro-areia, chega de mestre. 
Sem lançar dados. Quantos 
mudos? 
Dez-e-sete. 
 
Tua pergunta – tua resposta. 
Teu canto, o que ele sabe? 
 
Dentroemneve, 
                         Entemeve, 
                                             E – e – é. 30 
(CELAN, inédito, p. 25) 

& 

Todo poema fala do presente, do seu presente, e apresenta a sua presença: eis o 

presente que o poema é. Presente longínquo e tartamudeante. Sincopado, 

intermitente. Ainda presente; presente em seu Ainda-e-sempre. Rememoro Celan, 

agora na Carta a Hans Bender, de maio de 1960, ao ser convidado para participar da 

antologia Meu poema é minha faca. Ele escreve: “Poemas são também presentes – 

presentes aos atentos. Presentes que levam consigo um destino” (CELAN, p. 1999, 

p. 166). O presente do poema está em curso, está a caminho, en route. Rememoro, 

também, em suas palavras, na Alocução em Bremen; desloco: o poema, o presente 

que é o poema, é “acontecimento, movimento, estar sempre a caminho”. (CELAN, 

1996, p. 34). Ao mesmo tempo, o presente que é o poema se oferta ao Outro, se 

coloca à disposição do Outro e, mais que isso, busca o Outro. O presente do poema 

                                                           
29 (…)Käme,/ käme ein Mensch,/ käme ein Mensch zur Welt, heute, mit/ dem Lichtbart der/ Patriarchen: 
er dürfte,/spräche er von dieser/Zeit, er/ dürfte/ nur lallen und lallen,/ immer-, immer-/ zuzu.// 
(«Pallaksch. Pallaksch. ») 
30 KEINE SANDKUNST MEHR, kein Sandbuch, keine Meister.// Nichts erwürfelt. Wieviel./ Stumme?/ 
Siebenzehn.// Deine Frage – deine Antwort./ Dein Gesang, was weiß er?//Tiefimsschnee,/Iefimnee,/I – 
i – e.  
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não cessa de se manifestar, não cessa de seguir o seu destino, isto é, o seu sentido 

vário e inesgotável rumo ao mistério do encontro. O caminho, os caminhos que o 

presente do poema percorre em seu devir não podem ser confinados como se se 

tratassem de uma única estrada; não podem ser tutelados em nenhuma explicação 

finalística, uma vez que ele nunca termina de se apresentar e de se reapresentar 

perante os nossos olhos, perante os olhos daquele que, atento, procura também 

seguir o caminho do poema, procura continuar a caminho. Se viesse: temos que lidar 

ainda de um talvez, como ainda-e-sempre tratarei – sim, na presença de poemas é o 

que podemos. Retornar e retornar. À maneira como os versos me exigem a leitura: 

trepidante, reiterada e recolocada a cada tropeço, a cada vacilo a que sua existência 

me submete quando estou em sua presença; balbuciante. Antes, um respirar, o 

respiro que nos é devido: de vida, pois, que o poema nos dá.  

& 

Nas bordas da mancha escura que o poema faz aparecer na página, nos riscos e 

traços e restos de palavras, na mácula que então lega ao branco-em-neve do papel 

em que adentra, talvez rebrilhe ali o querer-dizer do poema, seu querer-dizer nada31, 

constelações que luzem de uma luz que já morreu no indefinido do tempo, mas que 

ainda grafa em nossos olhos: o nada que o poema à beira de si coloca em nossas 

mãos, que as permite libertas agora e mais uma vez e sempre, para que então o 

mundo possa começar, recomeçar, indefinidamente. Posso dizer, ao ler esse querer-

dizer nada do poema, numa frase que se estabelece e que se consome na própria 

potência oximórica de sua concepção: o poema dá à luz o seu negror; cega-nos de 

evidência com o que apresenta perante os nossos olhos; esvazia as nossas mãos 

com aquilo que coloca em nossas mãos. 

 

                                                           
31 Quando falo de querer-dizer, remeto meu pensamento diretamente à fala de Philippe Lacoue-
Labarthe, em Poetry as experience – compilação em que todos os textos dialogam com a poesia e com 
a prosa de Paul Celan. Aqui, especificamente: “O não-querer-dizer do poema não quer não dizer. Um 
poema quer dizer; de fato, ele não é senão puro querer-dizer. Mas puro querer-dizer nada, inexistência, 
contra o qual e através do qual há presença, que é. E porque a inexistência é inacessível ao querer, o 
querer do poema colapsa enquanto tal (um poema é sempre involuntário, como a angústia, o amor, e 
mesmo a morte que se escolhe); então o nada se deixa dizer, a coisa em si, e se deixa dizer no e pelo 
homem que segue em sua direção a despeito de si mesmo, recebe-o como aquilo que não pode ser 
recebido, e a ele se submete.” (LACOUE-LABARTHE, 1999, p.20, tradução minha) 
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& 

“Constelações: várias singularidades heterogêneas são consignadas na configuração 

estelar de uma única marca datada” (DERRIDA, 2005, p. 35, tradução minha). 

& 

Todo poema fala do presente, do seu presente, e apresenta a sua presença; 

apresenta o presente que é. Do que se segue que todo poema fala a sua sombra, faz 

com que a vastidão escura de que é prenhe apareça; fala o escuro que é, e, por isso, 

não se permite esclarecer, sob o risco de ofuscar – na contradição mesma desse gesto 

– aquilo que em sua escuridão brilha32. Palavra; contrapalavra, na boca de Celan. 

Verso – ou o que restou como tal do dizer sensível de seus poemas. A própria cesura 

ou precipício. Rastros. Restos de qualquer princípio. Mais uma vez e outra. Modos de 

inspiração. Suspensão do juízo, suspensão da respiração: síncope.  

& 

Esse presente do poema é o Ainda-e-sempre de que Celan fala em O Meridiano. “O 

poema dispõe sempre apenas deste único e pontual presente” (CELAN, 1996, p. 58). 

Esse único e pontual presente é o que fala no poema, o que dita a vida e a linguagem 

em que se ergue e que o poema quer fazer erguer. “Não linguagem sem mais, 

portanto, nem provavelmente também “co-respondência” (Ent-sprechung) no plano da 

linguagem” (CELAN, 1996, p. 56). Não, certamente, não mais a linguagem dos 

discursos, nem a linguagem dos positivismos, dos esclarecimentos, das certezas; mas 

aquela linguagem – uma pré-linguagem, uma arqui-linguagem: uma respiração – que 

faz com que o poema possa se afirmar à margem de si próprio, na vertigem do 

precipício que se anuncia ao fim de cada verso. Verticalidade radical. Um relâmpago 

                                                           
32 Tenho em mente, decerto, a poesia (e toda a escrita) de Paul Celan, mas também a de outros poetas 
que encontraram uma forma de fazer manifestar na linguagem a contrapalavra que desloca, que 
suspende, que desvia e faz andar; a contrapalavra que exige daquele que se aproxima um novo passo; 
a contrapalavra que sobressalta a respiração, muda-a, interrompe-a, e, como o “Viva o Rei!” de Lucile, 
que não é também senão um querer-dizer nada (mas que sempre deixa alguma coisa) em seu já quase 
emudecido e inadequado pronunciar-se, emudece aquele que lê: pausa na respiração. “Ninguém 
poderá dizer quanto tempo durará ainda essa pausa na respiração.” (CELAN, 1996, p. 55). Ponto. E, 
aqui, uma ponte para a fala de Maurice Blanchot, em O último a falar, que mais uma vez se avizinha: 
“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).  
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cai ou cresce do céu para o chão – ou seria o contrário? Que da terra nasce, que dela 

se fende – assoma-se entre. Clarão. Depois a noite33. 

& 

Uma respiração: a “pausa que abre a cadência”, conforme as palavras de Jean-Luc 

Nancy – cesura, pois, interrupção: “a mão do baterista levantada longe da caixa clara, 

o arco de repente retido sobre a corda, a possibilidade da música” (NANCY apud 

PENNA, 2007, p. 242). Possibilidade e, portanto, caminhos. Que sigo. Nos quais me 

perco. Os quais não consigo definir. Aos quais estou sempre submetido quando me 

aproximo de poemas. Caminhos que, por assim serem, fazem com que eu esteja 

sempre a variar a forma de respiração; a variar o momento de pausa para a 

respiração; e então o sopro: Atemwende. Assim faço essa leitura. Assim faço dessa 

leitura – das leituras que me cruzam nesse único e pontual presente – uma escrita. 

Caminhos a sempre exigir viragens na viagem em que me aventuro. Isso quer dizer: 

vida – pulsante: indomável: inapreensível.  

& 

Vida. Dizer a plenos pulmões aquilo que o poema dita: “pneuma, anima, animus, 

spiritus, Geist, em cada caso, trata-se sempre de ‘respiração’, ‘sopro’, ‘suspiro’” 

(PENNA, 2007, p. 242). Fôlego, hálito – alma. Sendo, portanto, aquilo que em seu 

ditar o poema move; aquilo que o poema promove. O mais primordial e o mais humano 

ritmo: a respiração. “Respirar, invisível dom: poesia! / Permutação entre o espaço 

infinito/ e o ser. Pura harmonia! Onde em ritmos me habito” (RILKE, 2013, p. 325). 

& 

Claro está também que “esse Ainda-e-sempre do poema só pode ser encontrado na 

poesia de quem não se esquece de que fala sob o ângulo de incidência da sua 

existência, da sua condição criatural”. (CELAN, 1996, p. 56).   

& 

O poema nasce de um processo de individuação radical que forja dentro da língua 

uma forma singular de dizer o seu querer-dizer; o poema nasce, portanto, com um 

                                                           
33 Cf. LACOUE-LABARTHE, Philippe. O Último Texto. In: TERCEIRA MARGEM: Revista do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Literatura. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras 
e Artes, Faculdade de Letras, Pós-Graduação, Ano XI, nº17, p.17-19, 2007. 
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conjunto inusitado de marcas linguísticas, variando dentro de um registro conhecido, 

ainda que largamente reconfigurado segundo as necessidades da própria escrita, que 

acentua sua alteridade no dialeto que então faz existir. Talvez por isso Derrida possa 

afirmar que “o poema não é apenas o melhor exemplo de intraduzibilidade. Ele 

também dá ao teste de tradução seu mais próprio, e menos impróprio, lugar.” 

(DERRIDA, 2005, p. 137, tradução minha). Alteridade total que não permite 

facilidades, apenas demanda acolhimento. O que se segue, complementarmente, à 

ideia de dar lugar ou ser lugar que o poema é é: “o poema é sem dúvidas o único lugar 

propício à experiência da linguagem, o que quer dizer, de um idioma que sempre 

desafia a tradução e que, dessa maneira, exige uma tradução que faça o impossível, 

torne o impossível possível em um evento de-que-se-não-ouviu” (DERRIDA, 2005, p. 

137, tradução minha). A tradução é claramente impossível e, no entanto, o poema 

lega essa tarefa – que ele já em um primeiro nível é – àquele que dele se aproxima. 

Ler é traduzir, transportar – esse impossível tornado possível; se lemos o poema, 

afinal, se conseguimos ler a literalidade de sua ilegibilidade – evento de-que-se-não-

ouviu, aquilo que o poema faz e afirma: a linguagem, que copia o que não é e faz ser: 

mimese. Claro está que esse desafio do ilegível cresce e opera porque os poemas de 

alguns poetas – os de Paul Celan, certamente – fundam, ainda mais profundamente, 

um idioleto (sistema linguístico de um único indivíduo); fundam a experiência da 

linguagem no seu sentido mais radical, fazendo com que ele se apresente de maneira 

tal que não admita qualquer alteração: seja por meio de discursos que queiram dizer 

o querer-dizer da obra, seja mesmo pela tradução a outra língua, seja pela simples 

leitura – que agora está interrompida e finalmente suspensa, como tudo, no caráter 

evidentemente particular, singular, específico; o mesmo é dizer: idiossincrático, como 

não poderia deixar de ser – desse novo idioma fundado no idioma pátrio, desse idioleto 

agora tornado figura incomunicável.  “Então o poema seria – de forma ainda mais clara 

do que até agora – linguagem, tornada figura, de um ente singular, e, na sua essência 

mais funda, presença e evidência” (CELAN, 1996, p. 56) 

& 

Uma outra forma de dizer. Digamos. Os textos de Paul Celan parecem a todo tempo 

falar de poesia e de leitura de poesia em termos de indiscernibilidade e 

indecifrabilidade. Quando fala com; quando fala em. Uma forma de renunciar ao saber 

para poder ser tomado pelo saber que o poema transporta. Dessaber. Como alguma 
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coisa que está a caminho, sim, e que, por isso, podemos acompanhar – deixando com 

que ela, a poesia, nos mova, nos co-mova – ou, então, atropelar, como a um animal 

que atravessa a estrada34 a qual também atravesso. Sua fala e sua voz – sua 

respiração – seguem na contramão dos discursos que buscam certa estabilidade para 

os trabalhos de arte, discursos que se fundam por vieses interpretativo-elucidativos 

condicionantes – no lugar de desvios –, sempre impulsionados por vontade de 

sistematização. Celan, por sua vez, com suas palavras e, especialmente, com suas 

contrapalavras, busca o impossível do poema, isto é, o poema que não existe: “o 

poema absoluto – não, é mais que certo que não existe” (CELAN, 1996, p. 58), mas 

que “existe, sim, com cada verdadeiro poema, com o mais modesto dos poemas” 

(CELAN, 1996, p. 58); Celan busca atravessar os terrenos inóspitos aos quais cada 

leitura nos leva e nos abandona, entendendo que a arte – e, aqui, o poema 

(indecidível) – é a maneira por excelência de combate a toda forma de poder; inclusive 

de combate ao poder da própria linguagem. Destruí-la, pois, se assim for preciso, 

confrontá-la com ela própria, sem qualquer garantia, à beira do abismo, em risco.   

& 

Em um trecho da Alocução em Bremen: “O poema, sendo como é uma forma de 

manifestação da linguagem e, por conseguinte, na sua essência dialógico, pode ser 

uma mensagem na garrafa, lançada ao mar na convicção – nem sempre muito 

esperançada – de um dia ir dar a alguma praia, talvez a uma praia do coração.” 

(CELAN, 1996, p. 34). O poema, garrafa lançada ao mar, sujeito às intempéries e 

mesmo ao completo abandono, quer, ainda que com pouca esperança, experienciar 

o encontro; o poema busca esse encontro, busca a orla da troca, busca o diálogo 

desesperado. O encontro absurdo entre dois idioletos, entre dois mundos que se 

mutuamente acolham no estar frente a frente. Nesse sentido, também, os poemas 

estão a caminho, seguem sua direção, têm um rumo. Mas para onde? “Em direcção 

                                                           
34 Lembro aqui do texto Che cos’è la poesia?, de Jacques Derrida, em que, desviando da pergunta “O 
que é...?”, versa sobre poesia, de maneira aberta e liberta, ou seja, poética. Em algum momento ele 
diz: “Tendo [a resposta] de se dirigir a alguém, singularmente a ti, mas como se se dirigisse ao ser 
perdido no anonimato, entre cidade e natureza, um segredo partilhado, a um tempo público e privado, 
absolutamente um e outro, absolvido de fora e de dentro, nem um nem outro, o animal lançado na 
estrada, absoluto, solitário, enrolado em bola junto de si. Pode deixar-se esmagar, justamente, por isso 
mesmo, o ouriço, istrice” (DERRIDA, 2003, p. 5). Um ouriço: que é isso e aquilo, que é fora e dentro – 
ainda-e-sempre; presente e presença; inacessível e inapreensível: um ouriço, um poema: que é e e e.   
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a algo de aberto, de ocupável, talvez a um tu apostrofável, a uma realidade 

apostrofável” (CELAN, 1996, p. 34). 

& 

Em direção a um tu, a um tu que o poema interpela, a um tu que o poema afronta com 

sua presença, mas que, no entanto, acolhe, recolhe, carrega consigo. Quer dialogar, 

com sua voz, quer fazer aproximar esse tu, esse outro ou qualquer Outro, quer seguir 

e se perder e se alcançar e abrir caminhos e retornar e regressar. Recorrente 

encontro. 

& 

Será então que, quando pensamos em poemas, será que seguimos tais 
caminhos com o poema? São essas vias apenas des-vios, caminhos ínvios 
de ti a ti? Mas são também, no meio de sabe-se lá quantos outros caminhos, 
caminhos nos quais a língua ganha voz, são encontros, caminhos de uma 
voz para um Tu que recebe, caminhos da criatura, projectos de existência, 
talvez, uma antecipação a nós próprios para nos encontrarmos, em busca de 
nós próprios... Uma espécie de regresso a casa. (CELAN, 1996, p 61) 

& 

& 

& 
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2. PARTE ALGUMA: PARTIR, PERPASSAR 

 

O poema, sendo como é uma forma de manifestação da linguagem e, por conseguinte, 

na sua essência dialógico, pode ser uma mensagem na garrafa, lançada ao mar na 

convicção – decerto nem sempre muito esperançada – de um dia ir dar a alguma praia, 

talvez a uma praia do coração. Também neste sentido os poemas estão a caminho – 

têm um rumo. Para onde? Em direcção a algo de aberto, de ocupável, talvez a um tu 

apostrofável, a uma realidade apostrofável.  

 

Paul Celan 



60 
 

2.1.1 Primeira leitura: A marca de uma mordida em lugar algum 

 

A MARCA DE UMA MORDIDA em lugar algum.  
 
Também a ela  
tens de combater,  
a partir daqui.35 

 

(CELAN, 1999, p. 123) 

 

Leiamos – eu e tu – aquilo que o poema lança aos nossos olhos, aquilo que se ergue 

(na imaginação?; na lembrança de um vir-a-ser adiado/interditado?; no abismo entre 

aquilo que se apresenta para a leitura e aquilo que pensamos ter lido, que pensamos 

estar lendo?; como quando, ao olhar pro céu, vemos alguma coisa e pensamos que 

isso – esse ver – também possa se chamar leitura?; quando são estrelas ou palavras 

algo muda?; ou quando a estrelas atribuímos constelações, a palavras atribuímos 

textos?; organizamo-las (às palavras, às estrelas)?; mesmo que, nessas estrelas-

palavras, nessas constelações estejam guardadas outras maneiras mais próprias de 

serem lidas?; de constelarem-se?; mesmo que, nessas estrelas, nessas constelações 

existam algumas de que a luz que vemos não é mais a luz que veio, mas que está 

vindo, que continua vindo?; estrelas mortas, conquanto ainda presentes na 

impropriedade de sua presença?; olhamos para o passado quando olhamos para o 

céu?; e ao olhar para o poema, o que vemos?) quando as imagens do poema se 

anunciam; isto é, quando as imagens do poema se revelam (re-velando-se, pois, 

velando a si mesmas mais uma vez com o véu e a voz que (as) imprimem).  

Portanto, leiamos – eu e tu – aquilo que se ergue ao mesmo tempo em que 

desmorona, estas imagens que se velam no apresentar-se a partir do enunciado do 

poema – que, tu podes argumentar, nunca deveria ser estabilizado em um substantivo 

tão análogo a um particípio, a um adjetivo – enunciado (homófono, homógrafo) –, pois 

que nunca parece poder parar de se enunciar uma vez mais, de se reinscrever em 

nossos olhos uma vez mais. Mudemos. Assim, mais preciso seria dizer: aquilo que o 

poema – com suas as imagens e os seus tropos? (CELAN, 1996, p. 58) – enuncia em 

                                                           
35 DIE SPUR EINES BISSES im Nirgends.// Auch sie/ mußt du bekämpfen, /von hier aus. Poema do 
livro Fadensonnen (1968), traduzido no português brasileiro, na edição de que me sirvo para citá-lo, 
como Sóis em Fios. 
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sua proposição, em seu pôr ante os nossos olhos; em seu propor que é também um 

presente, que é também uma oferta.  

Em seu pôr diante de nós, em seu antepor e em seu pospor, portanto, que são sempre 

presentes – como o Sol, que faz repartir entre a meia-noite e o meio-dia e a meia-

noite (CELAN, 1996, p. 67). Como o Sol, que está sempre aí – fazendo sentir sua 

presença, sua ausência, seu meio-dia, sua meia-noite; ensinando-nos que seu modo 

de não estar à vista é também um modo de se fazer presente –; como o Sol, que está 

sempre aí, também sempre o poema está – o poema é – quando nós estamos na sua 

presença; e, então, colocamo-nos a ler aquilo que ele apresenta. E as seguimos, às 

imagens do poema, àquilo que o poema enuncia no precipício de sua pronúncia – 

nossa leitura – a partir daqui. Lemos juntos. E, a partir daqui, lembro, lembras?, aquilo 

que ficou escrito numa carta: “Poemas são também presentes – presentes aos 

atentos. Presentes que levam consigo um destino” (CELAN, 1999, p. 166). 

Presentes36. Recebo-os, contigo partilho; compartilhamos, repartimos.  

E essa partilha, mais uma vez, se trata também de uma partida, de um partir com as 

imagens que o poema pronuncia, com aquilo que pronunciam essas imagens do 

poema; mas se trata, mais ainda, de nos deixarmos partir a partir dessas imagens: de 

nos deixarmos ir com elas, de nos deixarmos cindir por elas. Essa partilha, que é 

também uma partida, reivindica uma viagem: leitura, ou aventura da linguagem. Um 

lançar-se ao mar, ao risco. Assim, eu e tu, insolúveis, de alguma maneira, insondáveis, 

de alguma maneira – conquanto partindo sempre em direção a, ao mesmo tempo que 

partidos por aquilo que vemos e ouvimos a partir do poema –, abandonamo-nos à 

deriva, sem medo ao jogo do mar alto (MALLARMÉ, 1991, p. 33)37. À deriva: para em 

                                                           
36 Em alemão: Geschenke. Portanto, presente, prenda. Algo que se oferta a alguém, que se entrega a 
um outro ou, mais precisamente, em Celan, ao Outro. Na tradução portuguesa (de João Barrento), 
opta-se pelo termo oferenda. A palavra presente em português produz sentidos para além daqueles 
previstos no Geschenk(e) alemão; sentidos que decerto contaminarão a acepção que temos do texto 
então vertido para aquela língua, essa aqui, a ao mesmo tempo nossa e alheia língua, que também 
ofereço em seu destino, sem tê-la decerto ou dominá-la, em abertura às outras tantas línguas que nela 
versam os seus dizeres e saberes, que a atravessam.  
37 Em francês, Stéphane Mallarmé escrevia: “Sans craindre même son tangage”, que se descola 
semanticamente, em grande medida, da versão-tradução (transcriação) do poeta brasileiro Augusto de 
Campos. No entanto, pelo balanço e pela altura presumidos no termo francês, além de por todo o 
restante da composição do poema – cette écume, para lembrar a mais clara –, a distância não fica 
assim tão grande. Além disso, cabe dizer que trago aqui o Mallarmé de Augusto de Campos – e que, 
nesse sentido, temos um poema também escrito por Augusto de Campos; temos mesmo um poema 
brasileiro. Daí, então, a escolha pelo aproveitamento dessa imagem em português, desse verso que é 
tão emblemático como todos os demais nascidos em nossa língua a partir da saudação mallarmaica. 
Um brinde monumental. Salut.  
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baixo nadar, em baixo/ onde pode ver-se a cintilar: na ondulação/ das palavras 

errantes (CELAN, 1999, p. 68)38. 

E essa partilha, mais uma vez, se trata também de uma partida. Uma partida, sim, um 

jogo. Um jogo em que se espera ver aquilo que o poema lança: seus dados de não se 

sabe quantos lados. Um jogo em que, na falta de poder ver, ouçamos então o ruído 

dos dados a rolar ao acaso, a enunciar a sua maneira de ter o poema lido – o que é 

impossível, em última instância –; a enunciar a sua maneira de lidar com o poema – 

que é sempre outra a cada lance, a cada partida. Enunciar à sua maneira. O poema... 

o poema que eu trouxe à nossa presença – que se inicia com A marca de uma mordida 

– incita essa escrita. O movimento de escrever a partir daqui, até aqui, parte do haver 

sua presença próxima. Esse movimento e essa aproximação pressupõem um lugar e 

por isso também uma distância. “É da natureza da arte reclamar esse envolvimento, 

uma experiência com a presença atual” (BRITO, 2005, p. 145).  E aqui, nesse 

momento, há ainda uma recolha e uma reivindicação do tempo, uma necessidade de 

estar, simultaneamente, em um aqui e em um agora com o poema, em sua companhia 

– uma experiência com a presença atual. Mas onde? Mas quando? 39 

O poema diz, escreve-se-me: A MARCA DE UMA MORDIDA em lugar algum. Paro. 

Tento pensar com, pensar a partir do que o poema me diz, a partir da pronúncia que 

se enreda em minha leitura – DIE SPUR EINES BISSES im Nirgends –; que, 

consequentemente, encaminha a minha escrita, encaminha, portanto, as perguntas 

que vêm a seguir, derivadas do estar à deriva que o poema promove: o que é possível 

                                                           
38 Trata-se aqui da tradução portuguesa para o poema SPRICH AUCH DU – FALA TAMBÉM TU, poema 
citado também um pouco mais acima para tratar da presença do Sol e da luz – do meio-dia, da meia-
noite –, de sua incidência e ausência que demarcam as meridianidades.  
39 Lembro aqui, ao falar de imagem nessa passagem – da imagem do poema, das imagens que o 
poema cria –, claramente do que ressalta o filósofo e historiador da arte – assim o chamamos – Georges 
Didi-Huberman na abertura de seu Devant le temps: “Sempre, diante da imagem, estamos diante do 
tempo. (...) Diante da Lei: como diante do vão de uma porta aberta”. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 15). 
O lugar da arte, dessa maneira, parece ser uma abertura para o tempo, para todos os tempos; ou, mais 
gravemente, uma abertura do tempo e no tempo. E, de fato, os poetas sabem disso. Fernando Pessoa, 
entre eles, com grande precisão nos oferece uma visada sobre o anacronismo e a permanência que a 
arte carrega: “— Só a Arte é útil. Crenças, exércitos, impérios, atitudes — tudo isso passa. Só a arte 
fica, por isso só a arte vê-se, porque dura” (PESSOA, 1985, pp. 226-7). A sua permanência e a sua 
possibilidade ad infinitum de ser vista, de ver-se mesmo a si própria, de lançar-se aos olhos do Outro 
que está em sua presença, diante de si, faz com que se funde nesse encontro o seu lugar e o seu 
tempo, nunca fixados ou decidíveis finalmente. Caberia, talvez, discutir um pouco mais 
abrangentemente sobre a utilidade da arte, como aponta Pessoa, mas parece ser bastante evidente – 
na própria evidência do poema aqui trazido, para dispor de alguma ancoragem, A MARCA DE UMA 
MORDIDA – que “só a Arte é útil” porque, justamente, em contraste a todo o restante listado – crenças, 
exércitos, impérios, atitudes –, ela não guarda qualquer utilidade a priori e por isso mesmo dura.  
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ler a partir daqui? Para que lugar o poema me lança quando lança aos meus olhos o 

primeiro verso, um verso como esse? Esse lançar que o poema insta quando se 

apresenta é um lançar-se ao ler-se, um lançar-se ao lê-lo? Parece que tento um 

recomeço, então, parece que tento ler uma vez mais e ainda outra, de alguma forma 

esperando surpreender a imagem – as imagens – que o poema informa nos meus 

olhos. No entanto, ao mesmo tempo, não consigo encontrar qualquer evidência na 

linguagem que seja capaz de me conceder uma formulação empírica confortável, uma 

estabilidade para os olhos, para os ouvidos, para o pensamento. A marca de uma 

mordida em lugar algum... O primeiro verso do poema gera uma imagem insustentável 

enquanto tal, uma imagem inimaginável, conquanto ainda seja uma imagem: uma 

aparição do não-concebível, a presença fugidia daquilo que apenas é possível no 

impossível da arte: seu tempo e sua apresentação. Sem contradições. O mesmo é 

dizer: com todas as contradições que a arte carrega, que o poema carrega: “A arte, 

portanto também a cabeça de Medusa, o mecanismo, os autómatos, o que há de mais 

inquietante e difícil de distinguir” (CELAN,1996, p. 59). 

Tento pensar: essa marca, esse rastro, esse vestígio que há de uma mordida está em 

lugar algum, em parte alguma – Nirgends –, não em algum lugar, em alguma parte. A 

primeira inquietação que surge, decerto, é: como pode algo estar se não está em 

algum lugar, em alguma parte? Especialmente algo do âmbito físico, deslocado aqui, 

uma mordida, uma marca, algo que proporciona uma paisagem diferente, um novo 

relevo. Dentes na pele, por exemplo, abrem passagem, circunscrevem limites, 

fronteiras epidérmicas no presente pensamento: feridas. No entanto, esse verso existe 

na linguagem, existe no poema; o mesmo é dizer: vive. Esse verso vive e se inscreve 

em nossos olhos quando lemos – eu e tu. Vive e marca de vida. Vive e confronta – e 

frustra – as nossas expectativas lógicas e retóricas, os nossos a priori teóricos, a 

nossa vontade de domínio, de compreensão, de apreensão última. O poema, esse 

poema, marca, uma vez mais, a condição de sua apresentação, a condição geral de 

todo poema, do poema que busca o poema absoluto sabendo nunca poder sê-lo ou 

alcançá-lo – uma síntese de contrários, uma coligação de impossíveis. Gestos da 

escrita. Caminhos – descaminhos. “O poema absoluto – não, é mais que certo que 

não existe, não pode existir, tal coisa! Mas existe, isso sim, com cada verdadeiro 

poema, com o mais modesto dos poemas, aquela irrefutável pergunta, aquela inaudita 

exigência” (CELAN, 1996, p. 58). 



64 
 

Dentes na pele, passagens, versos impressos na página. Mundos, quantos mundos. 

Dados lançados. Os espaços, os ambientes que os poemas criam são, como já 

aventado anteriormente, lugares não cartografáveis, caminhos a caminho que surgem 

dessas leituras. O lugar algum do poema garante o seu lugar diante de nós, garante 

até mesmo o lugar do poema – esse lugar inominável, inacessível, em constante 

deslocamento, en route. Sua presença e permanência. O lugar algum, esse lugar do 

poema, parece ser justamente o lugar da u-topia, ou o lugar em que é possível ler à 

luz da u-topia, ainda que não haja nada a ser lido, pelo menos não a ser lido dentro 

dos parâmetros que até então suporíamos para a leitura; isso quer dizer: algo que não 

se dá a ler, mas que, por sua vez, interrompe a leitura, obstrui a respiração. A marca 

de uma mordida em lugar algum. Sem tópicos. Cortes.  

É preciso dizer, na imprecisão de fazê-lo: esse verso traz ainda a força da mordida, 

uma força que faz com que haja uma marca. A marca dita, enunciada, pronunciada a 

partir do poema, mas também a partir do corpo, da caixa torácica, da laringe, da 

epiglote, do palato, da úvula – e por quantas outras partes não passará o ar, o 

pensamento, antes de enunciar-se naquelas palavras...; e então a partir da boca, da 

língua, dos dentes, dos lábios. Onde? A partir de onde? Uma mordida pronunciá-lo. 

Em lugar algum. Talvez por isso, então, uma força do fracasso? Um rastro que não se 

pode seguir, que não serve como pista ou prova, senão como indício de uma aparição 

que logo se esvai no pensar ter lido, no estar na presença da escrita que se inscreve 

naquilo a que damos o nome de leitura? Como as marcas, talvez, que deixam a arte 

em nós? Onde estão? Como precisá-las? É preciso dizer que a arte nos deixa uma 

marca? Ou impreciso como estar em sua presença? Então, nesse sentido, nós 

podemos supor que somos um lugar? Um lugar que não coincide consigo mesmo 

nunca, no entanto, como o entrar no mesmo rio que a partir daqui já é outro em 

Heráclito, em tudo? 

Em lugar algum: como qualquer fala que desaba no ar, que se dissipa e se perde no 

próprio ato de pronunciar-se, de lançar-se ao outro. Uma deriva. O indício de que todo 

discurso pode encontrar o seu dis-curso. Chego a dizer: o dis-curso é o vir-a-ser de 

qualquer discurso, o seu devir, que na verdade é o seu estar em liberdade, seu perder-

se. Na certeza de que ergo alguma coisa com essas palavras. Nenhum indício disso 

na verdade. Mais adiante, a partir disso, a partir daqui: mesmo essas palavras que 

lemos, veredas, palavras com que escrevo a minha leitura de um poema de Celan, de 
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vários – em um convite de torná-la nossa (embora ao poema sempre alheios): para 

onde vão depois que passamos por elas, para onde vão depois que passeamos por 

tantas linhas? Nesse sentido, é possível pensar, talvez, que o poema se 

consubstancia como radicalidade da linguagem, como cerne ou nervo definitivo e 

fundante de um lugar algum; ou melhor: de lugar algum – lugar esse que, nomeado, 

passa a existir mesmo que nesses termos. Suas raízes suspensas no ar. Sua precária 

condição de vida. Rotas. Nenhures.     

Esse poema me exige o exercício de uma leitura instável, portanto de uma escrita na 

mesma frequência – que já é outra. Uma leitura infinita. “Uma conversa que – é esta 

a impressão com que se fica – poderia ser continuada indefinidamente, se nada se 

intrometesse nela” (CELAN, 1996, p. 41). Perco a conta de quantas vezes retornei ao 

poema, de quantas vezes meus olhos passaram por cada uma de suas poucas 

palavras. E tu, fazes o mesmo? Retorna? Tentando fazer sentido? Encontrar seu 

fundo, aquilo que está por detrás delas, por trás dessas palavras? Mas elas boiam na 

superfície da página; estrelas no céu. Quantas vezes parti e retornei... Mares 

impensáveis, essas marés, fluxo e refluxo dos acontecimentos. Para onde? Para quê? 

Talvez para que nessas páginas pudesse crescer uma leitura que restasse, sem 

descanso, sobre o incômodo – posso admitir – lugar algum em que a marca de uma 

mordida dorme e acorda. E, ainda assim, com que garantias? Nenhuma. Apenas a de 

continuar a caminhar com, a de continuar a caminhar a partir.  

Quando passo a promover essa aproximação, essa escrita decorrente da leitura – e 

por isso decorrente da escuta, onde a evidência da linguagem parece chegar primeiro: 

pronúncia –, lembro do que depois vem dizer o teórico belga Paul de Man: “A leitura 

deve começar nessa mistura instável de literalismo e suspeita” (DE MAN, 1996, p. 76). 

Digo: depois vem dizer. Sim, porque essa espécie de leitura já está prevista, já está 

sugerida, já é esperada e até mesmo exigida pela arte. Abro parênteses. Não é 

necessário, por suposto, esperar um filósofo ou teórico – ou quem quer que seja – vir 

falar aquilo que já está há tanto tempo nas imagens que a arte, que a poesia – aqui, 

o poema de Celan – apresenta(m). Mas, exatamente pela dificuldade de formular o 

querer-dizer do poema – tarefa impossível –, vez ou outra cedo deliberadamente a 

outros dizeres estabilizados como esse; que, no entanto, em sua defesa posso 

argumentar: dizeres que parecem ter consciência do com o que estão lidando, não 

sendo, pois, estabilizantes. Pelo contrário, parecem buscar entender como a arte, 



66 
 

como o poema perturba a ordem da linguagem, a ordem do discurso – suscitando dis-

cursos. Buscam entender e chegam a surpreender a sua própria fragilidade diante do 

que a arte põe e depõe diante dos olhos, perante a escrita. Seu testemunho, à escuta.  

Ora, mesmo a marca de uma mordida em lugar algum, portanto, um indício, um rastro, 

um aceno à capacidade dominante e cerceadora da linguagem, dos discursos sobre 

o curso de qualquer coisa – aquilo que deixa uma marca, ainda que não se possa 

precisar onde; até isso deve ser combatido. Por menor que seja; mesmo que seu lugar 

seja lugar algum. Quando lemos o poema, a partir daqui, até sua última palavra: A 

MARCA DE UMA MORDIDA em lugar algum// também a ela/ tens de combater,/ a 

partir daqui. Não cabe, após a destruição tão abissal perpetrada pelos discursos, após 

o domínio e a subjugação tão absurda levada a termo com a linguagem, pela 

linguagem, aproximar-se dela com inocência ou mesmo de maneira interessada, 

tomá-la como propriedade, terreno cercado, fazer uso dela assepticamente, limpando 

seu obscuro, seu mistério, sua indecidibilidade. A linguagem, a clareza das falas, a 

marca de qualquer dor: também a ela tens de combater. A tudo. Lugar algum, algum 

lugar.     

Finalmente leiamos – eu e tu – agora e uma vez mais. Leiamos, ainda que sem poder 

dizer exatamente o que isso quer dizer: pôr-se à frente, ter os olhos sobre, aproximar-

se. A marca de uma mordida em lugar algum. Ou: a partir daqui seguir a trilha que 

esse poema abre: trilha nenhuma; logo: todas as trilhas. Ferida, passagem, estrelas. 

Ou meio-dia, partida, pronúncia. Ou nem uma coisa nem outra. Sem deixar nem 

buscar rastro em cada palavra lida, em cada palavra escrita. Essas palavras se 

espalham por aqui. Às vezes aceno, às vezes abraço. Às vezes obsceno, às vezes 

cansaço. Olhar para o céu, as suas luzes a cada tempo noutro lugar, embora pareçam 

sempre no mesmo lugar. Outros tempos. Constelações? Possivelmente não com 

poemas. A partir daqui: esse lugar de que partimos, esse aqui que é também um 

agora, um de agora em diante. Seguimos – eu e tu – à deriva.  
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2.1.2 E: primeira leitura: A marca de uma mordida em lugar algum 

 

A MARCA DE UMA MORDIDA em lugar algum.  

 

Também a ela  

tens de combater,  

a partir daqui.40 

 

(CELAN, 1999, p. 123) 

 

A partir daqui. De agora em diante. Daqui para frente. A partir daqui, reconheço que o 

poema é sem par. É sem par e vai adiante, é sozinho e segue a caminho – segue 

caminho em direção a. Sozinho e sem guia (CELAN, 1996, p. 11). Sozinho, sim, 

contudo em busca do outro, em busca de outro poema. Mais uma vez – com quantas 

reiterações e quantos aprofundamentos forem necessários, aqui e a partir daqui: quer 

a situação do encontro, quer possibilitar o mistério do encontro. Um poema sem par 

em busca de outro poema sem par; de um outro – sem par – entregue à mais absoluta 

singularidade, à sua unicidade unívoca – um e cada um: vária, vários. A um só tempo 

e em um só lugar. O poema procura um interlocutor, procura algo ou alguém com 

que(m) falar, com que(m) dizer o seu dito, lançar a sua voz, lançar-se – alçar voo, 

leitura. O poema é solitário. É solitário e vai a caminho. Quem o escreve torna-se parte 

integrante dele. (CELAN, 1996, p. 57). Quem o escreve passa a ser parte integrante 

dele, vive-o adentro – sem par, com ele –, convive com seu mistério. Mas não pode, 

enfim, dizê-lo, detalhá-lo. Não pode – nunca – cartografá-lo, entender seus limites, 

cada uma de suas entradas e saídas. Pode, no entanto, seguir com ele – sozinho –; 

pode acompanhá-lo, tentar perceber seu ritmo, imitá-lo; ser, se assim for, à sua 

imagem e semelhança. Viver a partir desse poema, a partir daqui; diferido, outro.   

Quem lê, portanto – aquele que sobre o poema corre os olhos, aquele que caminha 

sozinho por ele, aquele que lega, no encontro com seu corpo, um lugar para o sem-

lugar do poema, aquele que leva a termo o interminável que o poema carrega, aquele 

que se eleva e se afunda, que ergue e que funda (alguma coisa) em cada uma de 

suas camadas etc. etc.. –; quem lê, portanto, também se inscreve no poema; deixa o 

poema marcá-lo com sua assinatura – aprofundando-o –, deixa-se ser reescrito a 

partir de suas palavras – palavras de poema, palavras do poema –; deixa-se, enfim, a 

                                                           
40 DIE SPUR EINES BISSES im Nirgends.// Auch sie/ mußt du bekämpfen, /von hier aus. Poema do 
livro Fadensonnen (1968), traduzido no português brasileiro, na edição de que me servi para citá-lo, 
como Sóis em Fios. 
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partir daqui. Deixa-se: abandona-se. Um abandono de si para chegar ao outro; 

também, dessa forma, para chegar a ser outro – outro de si e do outro. Em outras 

palavras, também estas: o poema quer ir ao encontro de um Outro, precisa desse 

Outro, de um interlocutor. Procura-o e oferece-se-lhe. Cada coisa, cada indivíduo é, 

para o poema que se dirige para o Outro, figura desse Outro (CELAN, 1996, p. 57).   

Seguir a partir daqui, desse modo, significa reconhecer que o poema sabe, que o 

poema vive, que o poema, ao contrário, talvez, de toda e qualquer expectativa, lê 

aquele que dele se aproxima; assim, consequentemente, lê aquele que o lê. Digo isso 

em atenção ao que leio em O Meridiano sobre a atenção; ali, por sua vez, já 

deslocada, engendrando novos contextos. Como aqui, outros. Aprendo que a atenção 

– oração natural da alma (MALEBRANCHE apud CELAN, 1996, p. 57)41 – é aquilo 

que o poema dedica a tudo aquilo com que se encontra (CELAN, 1996, p. 57), um 

sentido apuradíssimo, uma forma de concentração absoluta que segue em direção a 

tudo aquilo com que se encontra. Ora, o poema dedica sua atenção às coisas, dedica-

a completamente àquilo com que se encontra, interroga-a, percebe-a de maneira 

plenamente singular – em sua singularidade, na ambiguidade da afirmação. Dedica 

sua escuta – ao mesmo tempo se dispõe ativo e passivo –, abre os seus sentidos aos 

sentidos de quem lê, dá liberdade para que cada palavra possa dizer aquilo que 

porventura venha a dizer.  Torna-se diálogo, nesse sentido, possibilidade de diálogo; 

ainda que muitas vezes um diálogo desesperado, como sublinha Celan. Cria 

caminhos, escreve esses caminhos como leitura; decerto caminhos incontáveis, 

caminhos com que se conta para continuar a seguir a partir daqui – só; caminhos 

somente possíveis no mistério desse encontro, a partir dele.  

Sabemos, por via da própria arte ou por meio das palavras daqueles que a ela se 

dedicam42, que poemas não conduzem – nem querem conduzir – a qualquer verdade 

derradeira – como se pudesse haver tal coisa –, senão à incomensurável abertura – 

ou rasgo – que é o haver possibilidade de haver qualquer verdade a partir daqui (do 

                                                           
41 A referência a Malebranche é resgatada por Celan no célebre ensaio de Walter Benjamin sobre 
Kafka.  
42 Penso, aqui – e me apropriarei disso na sequência –, especialmente no que diz Levinas via Didi-
Huberman a respeito de Blanchot: “Para Blanchot, a vocação da arte é sem par. Mas, acima de tudo, 
escrever não conduz à verdade do ser. Poder-se-ia dizer que ela leva ao erro do ser – ao ser como 
lugar de errância, ao inabitável. (...) Em Blanchot, a obra descobre, uma descoberta que não é verdade, 
uma obscuridade [...] absolutamente exterior sobre a qual apreensão alguma é possível. (...) É uma 
relação irredutível com a terra: uma estadia sem lugar”. (LEVINAS apud DIDI-HUBERMAN, p. 42, 2011) 
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lugar sem lugar em que leio o poema, em que experimento a sua presença); o que 

carrega, inclusive, a possibilidade de não haver nenhuma. Isso quer dizer, entre outras 

coisas, que a leitura de um poema resta sempre com algum caráter indecidível. Essa 

afirmação, para além de desviar qualquer intenção teleológica ou moral – pragmática 

ou utilitarista, ainda – do poema (e da arte em geral), auxilia na percepção de que não 

há uma verdade do ser a ser encontrada, a ser finalmente conquistada e dissecada e, 

então, exposta; mas que o ser que do poema se aproxima, o ser que ao poema segue, 

que com ele quer se encontrar, passa a errar sem precedentes.  

O leitor – esse ser que segue o poema, hesitante, que o persegue; que em sua leitura 

consegue não mais que um perder-se pelos diversos caminhos que se abrem – entra 

no lugar de errância que a escrita cedeu; o leitor, ainda que com sede de verdade (ou 

não), erra na leitura que a escrita cede; faz ceder – como terra em que se afunda e 

que dela não ascende porque envolto naquilo que ao chão consubstancia: aterrado, 

submerso de palavras. Nada concede a ele a verdade, impossível aceder a ela. Antes, 

depara-se com o obscuro, com a falta, com o nada. Passa a temer o passo a dar para 

seguir adiante. É nesse sentido que aquele que se aproxima da obra, portanto, 

descobre o breu, sem conseguir decidir o que fazer dele, o que fazer nele. 

Inapreensível, inesgotável, conforme se apresenta. A leitura conforma o leitor, entrega 

a ele a sua forma; deforma-o, marca-o. O poema – torno a ele – diz: a marca de uma 

mordida em lugar algum. O lugar algum do poema, seu aqui e seu agora, entre o seu 

Já-não e o seu Ainda-e-sempre, é aquilo ao que conduz a leitura: estadia sem lugar, 

literalizada pelos versos que acompanho e para onde me encaminho – leitor, lido.  

O poema, sem par e a partir daqui, passa a buscar outro poema, me encaminha, por 

sua vontade, a outro caminho de leitura. Venho dar neste lugar:  

RESISTIR, à sombra 

da ferida aberta no ar. 

 

Resistir-por-ninguém-e-por-nada. 

Irreconhecido, 

para ti  

somente. 

 

Com tudo o que aí tem lugar, 

mesmo sem 

linguagem. 
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(CELAN apud GADAMER, 2005, p. 90) 43 

 

A marca de uma mordida em lugar algum parece dialogar com a ferida aberta no ar 

que ora esse poema traz – à sombra, onde resistir44. Ambos lugares não passíveis de 

serem figurados, ambas imagens de uma perda – imagens em fuga. Ambas a abrir, 

cavar, escavar, fazer ceder o terreno da linguagem; a furar, perfurar, perpassar, 

penetrar, atravessar a pele, a página. A ferir – diferir. É evidente que os poemas não 

podem ser postos em par, por mais que tragam traços, forças de alguma forma 

assemelhadas. São solitários e singulares, seguem lado a lado, sem comparativos 

fáceis, mas dialogam, encontram-se. Passam a existir nesse choque, a partir daqui: 

no encontro entre duas presenças, entre duas potências absolutamente 

inassimiláveis, indomáveis.   

Stehen: mantenho-me de pé e, então, acompanho – errante – o encontro entre esses 

dois poemas. Outro-me neles. Cambiante. Estar de pé e resistir, recorro à leitura de 

Gadamer45, são formas de testemunhar. E, a partir daqui, testemunho esse encontro, 

mesmo sem linguagem, mesmo sem fala – em silêncio. Assim, talvez, por suas 

palavras que mais emudecem que dizem, mais nublam que mostram qualquer coisa. 

Testemunho solitário esse encontro, encontro-me nele. Entre. Encontro o lugar que aí 

tem lugar – o lugar que apenas tem lugar no mistério do encontro. Sem par. Lugar 

algum, irreconhecido – um lugar, posso dizer: também uma linguagem. Algo que, 

interrompido, comunica e não comunica, segue a caminho enquanto é o próprio 

caminho que segue; rompendo, enfim, com a necessidade de representação exigida 

por tantos que se aproximam da linguagem, das questões da linguagem; necessidade 

que, no entanto, não tem ressonância no lugar sem lugar do poema46. Diz Celan, com 

                                                           
43 STEHEN, IM SCHATTEN/ des Wundenmals in der Luft.// Für-niemand-und-nichts-Stehn./ 
Unerkannt,/ für dich/ allein.// Mit allem, was darin Raum hat,/ auch ohne/ Sprache. Poema do livro 
Atemwende, que tem como uma de suas traduções Mudança de ar (o termo foi utilizado inicialmente 
por Celan no discurso O Meridiano). Esse poema faz parte do ciclo Atemkristall (Hausto-Cristal), 
estudado por Hans-Georg Gadamer e traduzido por Raquel Abi-Sâmara.   
44 Trago integralmente a nota da tradutora feita para o texto original, uma vez que há uma argumentação 
relevante sobre a escolha de tradução no caso do verbo stehen: “o verbo stehen, com o qual Celan 
inicia o poema, tem de fato o sentido de estar ou manter-se de pé, conforme interpretação de Gadamer. 
Na tradução, optamos por traduzi-lo por ‘resistir’ (uma das acepções possíveis para o verbo), baseando-
me em uma lista de 3 variações em francês para o verbo alemão elaborada por Celan em carta (de 
08.06.1961) a sua esposa Gisèle. A lista consiste do seguinte: ‘Je refuse’/ ‘J’assume’/ ‘Je résiste’” (ABI-
SÂMARA, 2005, p. 91) 
45 Cf. GADAMER, Hans Georg. Quem sou eu, quem és tu?. Trad.: Raquel Abi-Sâmara. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, 2005.  
46 Breve comentário de Jacques Rancière sobre o problema da representação: “O que se opõe à velha 
lógica de representação não é o não-representável. É, pelo contrário, a supressão de qualquer fronteira 
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seus poemas que se apresentam, se expõem – porque vivos, porque seres – no lugar 

de representar: La poésie ne s’impose plus, elle s’expose (CELAN, 2002 , p. 493). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
que limite a escolha de questões representáveis e as maneiras de representá-las. Uma arte anti-
representativa não é uma arte que não representa mais. É uma arte que não está mais limitada à 
escolha de questões representáveis ou de meios de representação” (RANCIÈRE, 2006, p. 14, tradução 
minha). 
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2.2.1 Segunda leitura: Fala também tu  

 
FALA TAMBÉM TU, 
fala em último lugar, 
diz a tua sentença. 
 
Fala — 
Mas não separes o Não do Sim. 
Dá à tua sentença igualmente o sentido: 
dá-lhe a sombra. 
 
Dá-lhe sombra bastante, 
dá-lhe tanta 
quanta exista à tua volta repartida entre 
a meia-noite e o meio-dia e a meia-noite. 
 
Olha em redor: 
como tudo revive à tua volta! — 
Pela morte! Revive! 
Fala verdade quem diz sombra. 
 
Mas agora reduz o lugar onde te encontras: 
Para onde agora, oh despido de sombra, para onde? 
Sobe. Tacteia no ar. 
Tornas-te cada vez mais delgado, irreconhecível, subtil! 
Mais subtil: um fio, 
 
por onde a estrela quer descer: 
para em baixo nadar, em baixo, 
onde pode ver-se a cintilar: na ondulação 
das palavras errantes.47 
 
(CELAN, 1996, pp. 67-8) 

 

 

Fala também tu. Assim o poema ordena. E o que é uma ordem, não pode ser um 

diálogo, pressupõe uma distância, um desnível. Nesse caso, no caso desse poema, 

portanto, uma ordem e não um pedido, uma ordem e não uma súplica. O que é uma 

ordem fala de cima, cai como um raio, pura verticalidade: o poema erguido. Aparição. 

E ele impera. Aquilo que fala no poema impera e exige que o tu que o lê também fale. 

Eu. Digo: exige que eu fale, o tu deste poema – que, na minha leitura, é o meu tu 

                                                           
47 SPRICH AUCH DU,/ sprich als letzter, sag deinen Spruch.// Sprich —/ Doch scheide das Nein nicht 
vom Ja./ Gib deinem Spruch auch den Sinn:/ gib ihm den Schatten.// Gib ihm Schatten genug,/ gib ihm 
so viel,/ als du um dich verteilt weißt zwischen/ Mittnacht und Mittag und Mittnacht.// Blicke umher:/ sieh, 
wie's lebendig wird rings —/ Beim Tode! Lebendig!/ Wahr spricht, wer Schatten spricht.// Nun aber 
schrumpft der Ort, wo du stehst:/ Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?/ Steige. Taste empor./ Dünner 
wirst du, unkenntlicher, feiner!/ Feiner: ein Faden,/ an dem er herabwill, der/ um unten zu schwimmen, 
unten,/ wo er sich schimmern sieht: in der Dünung/ wandernder Worte. Poema do livro Von Shwelle zu 
Schwelle (1955), traduzido no português europeu, na edição de que me servi para citá-lo, como De 
limiar em limiar. 
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(sabe-se lá como e quando, em que circunstâncias, ou em que espécie de relação 

inexperienciável, será um eu – serei?). Em Martin Buber – já que toquei no par Eu-Tu 

novamente48 –, esses dois pronomes fundamentam o mundo como relação. Uma 

relação, decerto, interrompida, fraturada, não-linear. Como é a relação possível de se 

estabelecer com o poema, com a arte, este ser que não se pode ver vir, mas que 

chega – clarão; e, então, desfaz-se e deixa remanescer apenas o escuro em que 

continuo a tatear, mas, principalmente, em que continuo a ouvir.  

Embora, não se pode perder de vista – se bem que o poema figura já como um perder-

se de vista, um alçar-se além; um desfigurar-se: raio –, Celan escreva: “no poema o 

que acontece não é comunicação, mas autocomunicação” (CELAN, 2011, p. 132, 

tradução minha). Essa afirmação corrobora o que o poema dita: sua fala se apresenta, 

ordena; sua fala exige que alguém fale – mas não põe em ordem (antes o contrário) 

–; não comunica, especialmente se se pensar na ideia de comunicação como alguma 

coisa que traz informações, como alguma coisa que transmite uma mensagem. O que 

chega à orla da leitura é essa fala que se pode ouvir falha em sua autocomunicação. 

A única mensagem que o poema pode ter é aquela mensagem a que se refere Celan: 

sendo uma forma por excelência de “manifestação da linguagem”, ele diz, o poema 

“pode ser uma mensagem na garrafa, lançada ao mar na convicção – decerto nem 

sempre muito esperançada – de um dia ir dar a alguma praia, talvez a uma praia do 

coração” (CELAN, 1996, p. 34). Nesse sentido, retifico na recolha reiterada do que 

Celan fala: parece que o poema, mais do que ter uma mensagem a entregar, pode ele 

mesmo ser uma mensagem – se bem que numa garrafa, à deriva, perdida; lançada 

ao mar, ao acaso, sem que possamos precisar se um dia vai dar em algum lugar. A 

quem? Quando? Lida de que maneira, se assim for? De que forma figurada? Sigo a 

ouvir. 

O que ouço, então? O que ouço, então, é o poema a se comunicar consigo. Sim, não? 

Consigo ouvir alguma coisa? Ouço seus sons, seus ruídos, e, no entanto, isso não se 

configura como um querer-dizer algo para alguém – eu? –, senão como maneira por 

excelência de continuar a dizer o seu dito, a sua fala, a sua sentença – Spruch. O 

mesmo é dizer: continuar a imperar, exigir que – eu – fale. Ouço o poema dialogar 

com as palavras que o compõem, com o solo sobre o qual se ergue; ouço o poema 

                                                           
48 Uma breve discussão sobre os pares Eu-Tu e Eu-Isso é realizada na nota 13 do texto.  



74 
 

se autocomunicar: comunica-se com a página, com as faltas, com os espaços de 

respiração; ouço o poema se comunicar com sua própria linguagem, a língua em que 

nasce, a força com que Celan verte essa língua nela própria, um idioleto; ouço o 

poema se comunicar com toda a possibilidade de haver linguagem, com todas as 

formas de linguagem.  

Ouço? Claro que sim, pois, embora se autocomunique – e, portanto, não me 

comunique alguma coisa –, o poema quer se lançar a mim, quer que eu diga a minha 

sentença, o meu dito. Dizer que o poema se autocomunica – e não que comunica 

prontamente – quer dizer, recobrando as interferências de Philippe Lacoue-Labarthe, 

que “o poema não tem nada a contar, nada a dizer” (LACOUE-LABARTHE, 1999, pp. 

19-20, tradução minha). O que o poema pode contar e dizer é apenas o seu próprio 

arrancar-se da noção de poema, enquanto fala, enquanto diz ou conta; é apenas o 

seu deixar de ser o que é ao passo que narra este descolamento ainda o sendo. Ou 

seja: nada. No entanto, Lacoue-Labarthe continua – recupero mais uma vez o mesmo 

trecho, lido agora aqui, como persistência, eco; mas também como diferença: “o ‘não-

querer-dizer’ do poema não quer não dizer. Um poema quer dizer; na verdade, ele 

não é senão puro querer-dizer. Porém, puro querer-dizer nada” (LACOUE-

LABARTHE, 1999, p. 20, tradução minha). O poema, pois, diz, dita o nada como 

colapso do seu próprio querer-dizer (uma vez que o nada é inacessível a qualquer 

querer, em última instância). E, dessa maneira, se assim é razoável supor (ainda que 

a razão seja arrebatada, aqui e ali, pelo que fala do poema), aquilo que se 

autocomunica, aquilo que, sendo poema, é autocomunicação, também me comunica, 

também me dita, sem exceção, nem contradição: conta a mim – para quem? para 

mim? – à medida em que me conta alguma coisa; sua sentença; sua fala; seu puro 

querer-dizer nada. Impera sobre. Ordena. 

O poema, pois, puro querer-dizer nada, me exige: fala em último lugar,/ diz tua 

sentença. O poema lega uma responsabilidade, um acolhimento também para a sua 

fala – que vem antes, que vem de cima, que fratura a fala, minha, a sentença última 

que eu possa enunciar. Em certa medida, o poema vem tutelando, vem, de alguma 

forma, conformando a minha sentença, aquela que ele me ordena falar em último 

lugar. Agora entendo que ainda não é a hora. Não é a hora de falar a sentença em 

último lugar. Continuo a escutar a maneira de falar que o poema dita em seu puro 

querer-dizer nada. E ele segue com suas exigências, pois esta fala que fala do poema 
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– tanto a partir quanto acerca, tanto, portanto, eu quanto ele (meu tu? e eu o tu dele? 

o tu do meu tu? nada?) – ensina que não se separa o Não do Sim.  

Não se separa o Não do Sim. Mas por quê? Às favas o mundo da ordem, das 

explicações derradeiras, do positivismo maldisfarçado; às favas a organização, a 

assepsia, a higiene dos conceitos que se encadeiam e se repartem e se guardam com 

o sentido, ou os sentidos, que eles pensam ter ou fazer, que alguém pensa que eles 

têm ou fazem. Não e Sim. A arte – o poema – é o lugar sem lugar em que os contrários 

convivem, não se excluem. É e não é. As categorias empíricas com que em geral se 

lida com aquilo que se pensa conhecer no mundo não são suficientes para dar conta 

da coesão que o poema ocasiona, do clarão que precede a escuridão. Talvez por isso 

tenha que dizer a minha sentença em último lugar, talvez por isso tanto falar. Talvez 

– se é possível precisar minimamente o impreciso, conquanto puro, querer-dizer nada 

do poema –, eu possa dizer, redizer, como diz Celan, que assim é (e não é) porque “o 

poema seria o lugar em que todos os tropos e metáforas querem ser levados ad 

absurdum” (CELAN, 1996, p. 59). Alargando, aqui, essa fala: o poema é o lugar em 

que tudo quer ser levado ad absurdum, de modo que não é absurdo – ainda que seja 

– supor que sim e não se apresentam na mesma fala, sem contradições e com todas 

as contradições desse encontro. Encontro somente possível no lugar u-tópico que o 

poema funda.  

Dá à tua sentença igualmente o sentido:/ dá-lhe a sombra. Assim deve ser a sentença 

que eu fale: uma fala que possua sombra, uma fala também material, que se erga, 

ainda que precariamente, com seus restos e sobras, ao lado do poema, sob seu falar 

– que faz sombra. Dar sombra e sentido, dar vulto e, então, fazer essa fala andar, 

cambiante, fazer com que siga em direção a; o que também quer dizer: dar corpo ou 

face, tornar a fala imagem, ainda que esta imagem, este vulto, esta sombra seja 

indistinguível. Que não se distinga mesmo da própria fala, visto que é aí que está o 

seu ter sentido, o seu estar a caminho, en route. Semblante sem semelhança. Nesse 

sentido, talvez, a sombra possa ser a essência e o sentido do poema: portando, 

portanto, aquilo que não podemos dizer exatamente o que é, nem onde; seu destino, 

a liberdade daquilo que está por vir. Dá-lhe sombra bastante.  

Para que haja sombra, sombra bastante, é preciso que haja luz bastante. Embora a 

sombra possa ser num primeiro momento vinculada à escuridão, às trevas e, 

finalmente, à ausência de luz que nela há (o haver de uma ausência absoluta, pois), 
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naquilo que ela figura como marca – no chão ou à tua volta (minha?) –, ela só existe 

apesar de e por haver luz. De certa maneira, a sombra que envolve essa fala é mesmo 

uma claridade atenuada pela interposição de um corpo, algo que atravessa o caminho 

entre a sombra que agora é, fala, e a fonte de luz, o poema.  Recupero em minha 

lembrança a lembrança de Peter Szondi, em que se lê: “as palavras ‘iluminam umas 

às outras com reflexos recíprocos’, para citar uma frase de Mallarmé uma vez mais”. 

(SZONDI, 2003, p. 70, tradução minha). É possível admitir, nesse sentido, que o 

poema, com suas palavras, com seus tropos, com suas oposições e contradições 

levadas ad absurdum em seu puro querer-dizer nada; é possível admitir, de alguma 

maneira, nesse sentido, que o poema lança luz sobre aquilo que o cerca, abolindo 

suas cercas, seus limites; que o poema lança luz sobre aquilo que está à sua volta – 

e faz com que se enovelem sombras em torno da fala que sobre si fala.  

O poema faz nascer, então, a meia-noite e o meio-dia e a meia-noite. Seu jogo de 

luzes e sombras. Suas zonas de sombra e escuridão, de indecisão e também de 

clareza. Sim e não, mais uma vez. Para falar sombras é preciso que haja luz, não há 

sombras na completa escuridão. Sim e não. Os dias passam. O poema aponta, então, 

o meridiano rumo ao qual se move; “o meridiano, ou seja, a própria linha que conduz 

o poema ao encontro” (LACOUE-LABARTHE, 1999, p. 78, tradução minha); a meia-

noite e o meio-dia e a meia-noite. Meridianos, rotação/translação. Evidência e busca 

do poema que lega responsabilidade à fala – à minha fala – que se debruce sobre ele; 

a condição da existência poética – sobre o quê?: “funambulismo metafísico sem 

parapeito metafísico. Ou, se preferirem: experiência metafísica esvaziada, pura 

exposição ao nada [em sua própria absoluta retirada]” (LACOUE-LABARTHE, 2012, 

p. 17). Breu.  

“O poema nasce escuro; ele vem, como resultado de uma individuação radical, ao 

mundo como uma peça da linguagem, portanto, i.e., na medida em que a linguagem 

consiga ser mundo, carregada de mundo” (CELAN, 2011, p. 84, tradução minha)49. E 

                                                           
49 Trata-se de tradução de um excerto do manuscrito Von der Dunkelheit des Dichterischen. Cito 
integralmente uma breve contextualização, estabelecida por Mauricio Mendonça Cardoso, a respeito 
do conjunto de textos sob esse título: “datados do ano de 1959, segundo a edição crítica de Barbara 
Wiedemann e Bertrand Badiou (CELAN, 2005: 635-637), esse conjunto de fragmentos teria sido 
reunido, pelo próprio poeta, numa pasta com a rubrica Von der Dunkelheit des Dichterischen. Em outro 
fragmento, uma pequena lista de prováveis projetos por acabar, datada de junho de 1960 (CELAN 
2005: 113, fragmento 193), Celan inclui um ensaio sobre a ‘Obscuridade’, o que nos dá notícia do 
horizonte que Celan vislumbrava para esses manuscritos” (CARDOZO, 2012, p. 86). Esses fragmentos 
também aparecem na edição crítica de O Meridiano, traduzida para o inglês por Pierre Joris, sob o 
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ainda assim é o poema, puro querer-dizer nada, nascido de escuridão, na escuridão, 

que ilumina. Sim e não. O poema – peça da linguagem na medida em que a linguagem 

seja o mundo em que essa peça nasce e faz mover a engrenagem. Peça gestada a 

partir de uma individuação radical; portanto, única, não ordenável, sem descendentes 

e não descendente de nada: um Sol nascido escuro, um buraco negro que constitui 

ao passo em que é constituído pelo que se lhe atravessa. Gerado na linguagem e 

gerador de linguagem, da linguagem; nascido de mundo para o mundo neste mundo, 

carregado, que agora existe porque o poema existe. E exige50 porque existe e ordena 

e impera. Assim também a minha fala, a minha sentença a ser dita ao final, por último, 

em último lugar, sob, depois do ditado do poema, uma fala cheia de sombras, sombra 

bastante. Assim também: dizer sombras – esta fala – é preservar mistérios, guardar 

segredos. Sim e não. Continuar no lugar sem lugar do poema – que lugar? –, ouvir 

sua autocomunicação, lançar-se ao seu enigma: a meia-noite e o meio-dia e a meia-

noite. Seu tempo. E olhar ao redor como tudo é e não é, como tudo foi e será. Fundo. 

E e e: Olha em redor:/ como tudo revive à tua volta! —/ Pela morte! Revive!/ Fala 

verdade quem diz sombra. Tudo resplende de vida, tudo adquire vida quando assim 

falo. Revive porque vive mais uma vez51 aquilo que talvez já não vivesse antes de ser 

animado por esta fala. E o poema, aqui, me ensina, novamente, que não há exclusões 

entre contrários, senão colisões, coligações. Coesão absoluta da arte: é pela morte 

que se vive. Não só a caminho dela, mas nela (beim). Aqui não cabe nenhuma 

acepção religiosa, não se trata de qualquer plano metafísico – senão experiência 

                                                           
nome The congenital darkness of the poem, uma vez que algumas de suas formulações acabam por 
ser aproveitadas no discurso de Celan em razão do prêmio Georg Büchner. 
50 A esta altura, depois de tantas exigências, encontro um ensaio recente de Giorgio Agamben, vertido 
ao português sob o nome A quem se dirige a poesia?, com apenas uma página, que acabo de conhecer, 
e que faz clara referência à (já conhecida) pergunta – A quem se dirige o poeta? – do poeta russo Osip 
Maldestam, no ensaio O Interlocutor (1912). Maldestam, aliás, curiosamente, um dos raros poetas 
sobre os quais Celan escreve algumas linhas. Retorno. Menos para ilustrar qualquer coisa; 
especialmente, na verdade, para fins de fazer coincidirem algumas palavras, algumas ideias, cito aqui, 
à margem, alguns excertos do texto de Agamben:  “A quem se dirige a poesia? Só é possível responder 
esta pergunta se se entende que o destinatário do poema não é uma pessoa real, mas uma exigência”; 
e “uma exigência é simplesmente algo além de toda necessidade e de toda possibilidade”; e “o poema 
exige ser lido, mesmo quando ninguém o leia. Isto mesmo pode se expressar dizendo que na medida 
em que a poesia demanda ser lida, deve permanecer ilegível. Estritamente falando, não há um leitor 
de poesia”; e “a poesia é aquilo que regressa a escritura até o lugar de ilegibilidade de onde provém, 
para onde ela segue se dirigindo” (AGAMBEN, 2016, p.1). 
51 Numa (já) interpretação tradutória, visto que o termo não se traduz literalmente por reviver, mas por 
viver. Antes, lebendig acena para aquilo que está vivo, ou que sobrevive, que é vívido, vital, passível 
de ser animado; vibrante e assim por diante. De toda maneira, o termo em português aqui é tomado 
mais como uma intensificação daquilo que vive, não como uma repetição, efeito mais correntemente 
obtido pelo uso do prefixo re-. 
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metafísica esvaziada, pura exposição ao nada –, mas a própria evidência da fala que 

fala do poema; novamente, na sua dupla capacidade de fazer sentido: a partir do 

poema, a respeito do poema. Uma fala que anima todo o entorno. Uma fala que, 

repleta de sombras, faz as coisas se iluminarem: Pela morte! Revive! Verso que 

sentencia ao final: fala a verdade quem diz sombra. A verdade... Quem, pois, propaga 

o abismo, o absurdo, o obscuro de falar. Mas que verdade? Alguma coisa que, no 

entanto, não se dobra à ideia de esclarecimento último, senão de apagamento, de 

retirada, de absoluta escuridão. Verdade? Sim e não. Um sentido somente. Vários.  

Mas agora reduz o lugar onde te encontras:/ Para onde agora, oh despido de sombra, 

para onde?/ Sobe. Tacteia no ar./ Tornas-te cada vez mais delgado, irreconhecível, 

subtil!/ Mais subtil: um fio,. Tornas-te... um fio: sendo alguma coisa enquanto já se 

abandona em direção a outra, sendo esta fala – esta? – que ao apresentar-se perde 

seu peso, evapora no ar; perde sua sombra, despe-se de verdade: seu sim e seu não, 

seu tudo e seu nada, seu agora – que se reduz –, seu lugar – em que não mais te 

encontras; onde sua origem?; onde vais?; em direção a quê?; a quem?; cada vez mais 

inaudível, abrindo caminho para a próxima palavra – que também segue o seu 

destino?; inapreensível, inassimilável: que não se pode pegar, apanhar, deter, captar, 

capturar; um fio; seu dito – do poema –; que fala?; seu ditame – quem fala? –; aquilo 

que fala do poema: irreconhecido – para ti somente52 – despido de sombra, sem 

verdade, vastidão tão só. Nada.  

“Élargissez l'Art! Esta questão, com a sua velha, a sua nova inquietude, acerca-se de 

nós (...). Ampliar a arte? Não. Entra antes com a arte no que em ti próprio há de mais 

acanhado. E liberta-te” (CELAN, 1996, p. 59). Para dentro, mais delgado, um fio. Leva 

– tu? – o impróprio que é a arte para o que em ti próprio há de mais acanhado, mais 

íntimo. A escrita não é um registro, mas um traço, um rastro... uma fala. É? É e não 

é. Leva-os adentro. Perde-os. Síntese, redução. Esta fala. “Pode haver existência aqui 

somente quando ela se transforma em memória, em ‘traço’, de não-existência” 

(SZONDI, 2003, p. 76). Há? Um fio,// por onde a estrela quer descer:/ para em baixo 

nadar, em baixo,/ onde pode ver-se a cintilar. O que fala de cima desmorona, cai como 

um raio, pura verticalidade, ruína. Cintila. Quer descer, para embaixo nadar. Livre para 

                                                           
52 Cf. poema: ESTAR, NA SOMBRA/ do estigma no ar.// Para-ninguém-e-nada-estar.// Irreconhecido, 
para ti somente.// Com tudo o que lá dentro cabe,/ mesmo que sem/ fala (CELAN, 1999, p. 111), do 
livro Atemwende. 
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ouvir a fala que fala do poema – sua autocomunicação; quem? Quem não diz por 

último a sentença – e diz primeiro o nome dela53: na ondulação das palavras errantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Cf. poema Canção de uma dama na sombra (CELAN, 1999, pp. 20-3), do livro Mohn und Gedächtnis.  
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2.2.2 E: segunda leitura: Fala também tu  

 
FALA TAMBÉM TU54, 

fala em último lugar, 

diz a tua sentença. 

 

Fala — 

Mas não separes o Não do Sim. 

Dá à tua sentença igualmente o sentido: 

dá-lhe a sombra. 

 

Dá-lhe sombra bastante, 

dá-lhe tanta 

quanta exista à tua volta repartida entre 

a meia-noite e o meio-dia e a meia-noite. 

 

Olha em redor: 

como tudo revive à tua volta! — 

Pela morte! Revive! 

Fala verdade quem diz sombra. 

 

Mas agora reduz o lugar onde te encontras: 

Para onde agora, oh despido de sombra, para onde? 

Sobe. Tacteia no ar. 

Tornas-te cada vez mais delgado, irreconhecível, subtil! 

Mais subtil: um fio, 

 

por onde a estrela quer descer: 

para em baixo nadar, em baixo, 

onde pode ver-se a cintilar: na ondulação 

das palavras errantes.55 

 

(CELAN, 1996, pp. 67-8) 

Olho na tua direção, olho-te. Sei que segue em minha direção, segue teu caminho em 

direção... ao nosso encontro? Como eu, sigo em direção a ti quando sigo com o 

poema, quando sigo os caminhos do poema? Mistério do encontro, mistério de tudo o 

que está por vir. E, talvez por isso, ainda não te possa ver vir, mas percebo que, 

                                                           
54 É preciso elucidar, de antemão, que todos os excertos em prosa de Celan citados no presente texto 
são retirados de Diálogo na montanha (1959), que teria como interlocutores duas figuras essenciais da 
arte e do pensamento judaicos: o próprio poeta, Paul Celan, e o filósofo Theodor Adorno, referidos 
como judeu Pequeno e judeu Grande. 
55 SPRICH AUCH DU,/ sprich als letzter, sag deinen Spruch.// Sprich —/ Doch scheide das Nein nicht 
vom Ja./ Gib deinem Spruch auch den Sinn:/ gib ihm den Schatten.// Gib ihm Schatten genug,/ gib ihm 
so viel,/ als du um dich verteilt weißt zwischen/ Mittnacht und Mittag und Mittnacht.// Blicke umher:/ sieh, 
wie's lebendig wird rings —/ Beim Tode! Lebendig!/ Wahr spricht, wer Schatten spricht.// Nun aber 
schrumpft der Ort, wo du stehst:/ Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?/ Steige. Taste empor./ Dünner 
wirst du, unkenntlicher, feiner!/ Feiner: ein Faden,/ an dem er herabwill, der/ um unten zu schwimmen, 
unten,/ wo er sich schimmern sieht: in der Dünung/ wandernder Worte. Poema do livro Von Shwelle zu 
Schwelle (1955), traduzido no português europeu, na edição de que me sirvo para citá-lo, como De 
limiar em limiar. 
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“arrastando-se, fazia-se ouvir, vinha de bengala, vinha sobre a pedra, estás a ouvir-

me?” (CELAN, 1996, p. 35). Penso que começamos a dialogar; não: começamos a 

falar alguma coisa – tu falas com teus passos, eu falo com meus passos. Espaçamo-

nos. Falamos também um ao outro, um a partir do outro, já sendo um e outro outra 

coisa depois de falarmos. Mas com que palavras e silêncios? Por quais caminhos 

caminhamos? Montanha acima, poema que a leitura escala, respiração ofegante, lado 

a lado, mesmo que distantes – “tu estás a ouvir-me, sou eu, eu, eu e aquele que tu 

ouves, julgas ouvir, eu e o outro – ele ia andando, pois, podia ouvir-se, ia andando um 

dia à tardinha, quando muita coisa se tinha posto já, ia sob o céu de nuvens, ia pela 

sombra, a própria e a estranha” (CELAN, 1996, p. 35). Com meu eu e meu outro, 

instalo-me na possibilidade de um tu. Assim estamos. Nossas sombras.  

Eu e o outro. Quem? Ouço, ouço-me, a ti ouço. Em soluços, em intervalos, sem saber 

como nem onde nem quem. O que essa escrita instala? E essa fala, aqui deitada, que 

sombras porta? Quando falo quem ouço? Tu falas comigo! Falas? Falamos juntos e 

não falamos, falamos separados e silenciamos. Que horas é agora em que não separo 

a meia-noite e o meio-dia e a meia-noite? Muita coisa se tinha posto já, de toda forma 

– o sol, o céu, aquelas palavras, aqueles silêncios. Sem rotas, seguíamos sob 

estrelas, cegos, apoiados em bengalas. Arrastando-nos, movendo-nos com 

dificuldade, vacilantes, vacantes... Criaturas soltas, no entanto; ali alheias, de algum 

modo, e por isso também libertas. Pela sombra. A sombra que o poema dá às 

sentenças, a sombra que coloca à sombra a verdade. Sim e não. E quem se arrasta, 

como nós, enquanto falamos, deixa um rastro, marca o chão por onde passa, continua 

a subir a montanha enquanto deixa na passagem suas pegadas, algo de si – esse eu 

e o outro; eu e tu. Erramos e passamos. Ficamos um pouco, avançamos um pouco. 

E, tal como se tivesse a morte em vida – talvez a tenha: guarde, porte, carregue 

consigo –, “ele vinha, vinha, alto, vinha ao encontro do outro” (CELAN, 1996, p. 36). 

Afinal, ele quer o encontro, quer o diálogo, quer falar. Eu e tu: nós, eles? “Mas eles, 

os irmãos, Deus seja acusado, não têm olhos. Ou melhor: também eles têm olhos, 

mas há um véu à sua frente, à sua frente não, atrás deles, um véu ondeante” (CELAN, 

1996, p.36). Cegos, desprovidos, mais uma vez: alheios. Na presença um de cada. 

Uma solidão compartida. A mesma caminhada. E, portanto, sempre outra, sempre 

vária. Cegos: como eu e tu, eles, como esse eu e esse tu, nós, nosso, como todos. 

Fazer o caminho da arte, da poesia, seguir o caminho com o poema – a caminho do 
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poema – como aqui e agora, montanha acima, não faz com que esse véu suma, senão 

com que se lance um outro véu por sobre, um segundo velamento: o poema revela a 

vista, o poema revela o caminho: “Eles aí estão, os dois irmãos, no meio de uma 

estrada na montanha, e a bengala em silêncio, e a pedra em silêncio” (CELAN, 1996, 

p.36). Eles, nós, eu e tu estamos no meio do caminho.  

Somos parecidos, somos irmãos? Errantes. Nada é o que parece, mas não deixa de 

ser aquilo que é: “e o silêncio não é silêncio, nenhuma palavra se calou ali, nenhuma 

frase, é apenas uma pausa, um espaço vazio no meio da aldeia, uma clareira, e tu 

vês todas as sílabas em círculo à sua volta” (CELAN, 1996, p.37). Não, 

absolutamente. O silêncio é o que separa as sílabas, é o que precede a fala, o que a 

envolve. Como a morte à vida. O diálogo que está para se abrir, que já se abriu e que 

continua se abrindo necessita do silêncio, necessita de uma pausa, um espaço vazio 

no meio, de vários, para que eu chegue até ti, para que chegues até mim, para que 

sigamos juntos sobre a montanha. Interrompidos. Depois de longo caminho, de 

alguma maneira nos encontramos – não estávamos já juntos? –, reduzido agora o 

lugar, estamos aqui: “‹Vieste de longe, vieste até aqui› (...) ‹Vim. Vim como tu vieste›” 

(CELAN, 1996, p. 37). Somos antigos. 

Uma das vozes que fala – eu? a minha voz? ou a tua voz em mim, a outra? – pergunta 

por que motivo o outro, apesar de tudo, veio até aqui; e então: “Porque tinha de 

conversar, talvez comigo ou contigo, tinha de conversar, com a boca e com a língua, 

e não só com a bengala” (CELAN, 1996, p. 38). O poema fala, faz com que a fala 

aconteça. Indecidível, entre sim e não, entre sempre e nunca, entre mim e ti, entre o 

outro e o Outro, numa conversa impossível, mas na abertura de um diálogo: “Quem 

fala, meu irmão, não conversa com ninguém, fala porque ninguém o ouve, ninguém e 

Ninguém, e depois é ele que diz, ele e não sua boca, e não a sua língua, ele e apenas 

ele diz: estás a ouvir?” (CELAN, 1996, p. 38). Falar pressupõe tudo isso e nada disso. 

Um perder-se recorrente, impossível previsão: “meu irmão, eu que estou aqui, no meio 

desta estrada onde não é o meu lugar, hoje, agora que ele se pôs, ele e a sua luz, eu 

aqui com a sombra, a própria e a estranha, eu” (CELAN, 1996, p. 38). Aqui: onde não 

é o meu lugar, hoje; mas onde te encontro, onde tu me encontras. Sem saber. 
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Gagueiras, interrupções. Falamos, falamo-nos aqui: “tu falador e eu falador, nós, com 

as nossas bengalas, nós, com os nossos nomes, os indizíveis” (CELAN, 1996, p. 39). 

Sem firmeza, eu e tu, com as nossas bengalas, lentos passos. Fala vacilante, 

imprecisa, nós, sem nomes, sem lugar, sem tempo. O poema continua a exigir e chega 

a outro, ao outro de si, e ordena: Fale –/ Mas não separes o Não do Sim: 

TÜBINGEN, JANEIRO 

 

Olhos con- 

vertidos à cegueira. 

A sua -- «são 

um enigma as puras 

origens» --, a sua 

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.») 

 

(CELAN, 1996, pp. 105)56 

Fala em último lugar, e não separes o Não do Sim, com a convicção furtiva/ de que 

isto deve ser dito/ diferente57. Fala por mim e por ti, a partir de mim e de ti, por nós, 

por eles, por ninguém e por Ninguém: “eu aqui, eu; eu, que te posso dizer, que te 

poderia dizer tudo isto; eu, que não to digo e não to disse (...), eu com os dias, eu aqui 

                                                           
56 TÜBINGEN, JÄNNER Zur Blindheit über/ redete Augen./ Ihre - «ein/ Rätsel ist Rein-/ 
entsprungenes»–, ihre/ Erinnerung na/ 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-, immerzuzu.// («Pallaksch. Pallaksch.»). Poema do livro Die Niemandsrose 
(1963), traduzido no português europeu, na edição de que me servi para citá-lo, como A Rosa de 
Ninguém. 
57 Versos do poema UND KRAFT UND SCHMERZ/ E FORÇA E DOR, do livro Schneepart/ Neve 
repartida (1971). 
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e eu ali, eu, acompanhado talvez – agora! – pelo amor dos não amados, eu a caminho 

de mim aqui em cima” (CELAN, 1996, p. 40). «Pallaksch. Pallaksch.» 
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2.3.1 Terceira leitura: Havia terra neles 

 
HAVIA TERRA NELES, e 
escavavam. 
 
Escavavam, escavavam, e assim 
o dia todo, a noite toda. E não louvavam a Deus 
que, como ouviram, queria isso tudo, 
que, como ouviram, sabia isso tudo. 
 
Escavavam e não ouviram mais nada; 
não se tornaram sábios, não inventaram uma canção, 
não imaginaram linguagem alguma. 
Escavavam. 
 
Veio um silêncio, veio também uma tormenta, 
vieram os mares todos. 
Eu escavo, tu escavas, e o verme também escava, 
e quem canta ali diz: eles escavam. 
 
Oh alguém, oh nenhum, oh ninguém, oh tu: 
Para onde foi, se não há lugar algum? 
Oh, tu escavas e eu cavo, e eu me escavo rumo a ti, 
e no dedo desperta-nos o anel.58 
 
(CELAN, 1999, p. 89) 

 

 

Terra. Havia terra neles. O sulco aberto do poema; o sulco aberto no poema: que se 

abre na terra. O sulco, o poema: marcas, fissuras, o gesto físico do corpo que subsiste 

como certa memória material no espaço escuro que se abre; o peso de mãos que 

atravessam a terra, que atravessam a página com esforço. Abrem uma falta. E, aqui, 

o sulco, o poema se abre na terra que havia neles – na falta que eles também são e 

fazem. Havia terra neles, o poema afirma – mas... neles quem? O poema, que se abre 

de terra, que se abre como a terra, apresenta já no seu primeiro verso o terreno sobre 

o qual se moverá. Nada firme, por suposto, dada a imagem porosa que a terra faz vir 

ao pensamento quando leio: terra. E será a única vez que lerei essa palavra ao longo 

do poema, mas de alguma forma ela – a terra, mas também a palavra terra, a ideia 

                                                           
58 ES WAR ERDE IN IHNEN, und/ sie gruben.// Sie gruben und gruben, so ging/ ihr Tag dahin, ihre 
Nacht. Und sie lobten nicht Gott,/ der, so hörten sie, alles dies wollte,/ der, so hörten sie, alles dies 
wusste.// Sie gruben und hörten nichts mehr;/ sie wurden nicht weise, erfanden kein Lied,/ erdachten 
sich keinerlei Sprache./ Sie gruben.// Es kam eine Stille, es kam auch ein Sturm,/ es kamen die Meere 
alle./ Ich grabe, du gräbst, und es gräbt auch der Wurm,/ und das Singende dort sagt: Sie graben.// O 
einer, o keiner, o niemand, o du:/ Wohin gings, da's nirgendhin ging?/ O du gräbst und ich grab, und ich 
grab mich dir zu,/ und am Finger erwacht uns der Ring. Poema do livro Die Niemandsrose (1963), 
traduzido no português brasileiro, na edição de que me servi para citá-lo, como A Rosa-de-Ninguém. 
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que se pode ter sobre qualquer terra a que se pertença ou não – já contamina toda a 

estrutura, todo o caminho que agora se abre para a leitura.  

Um caminho de terra, através da terra. Portanto, solo escuro, terra solta. Ou nem tanto 

assim. Se bem que nenhum território, senão a própria manifestação do desterro. 

Aqueles que escavam não têm terra própria, os desterrados: fazem isso o dia todo, a 

noite toda; são impróprios como a terra que revolvem, como a própria leitura do poema 

– imprópria; a terra que daqui retiram e a outro lugar devolvem, ainda que a esse lugar 

não pertencesse. Não têm propriedade, vivem daquilo que fazem com as mãos: cavar 

e escavar – ler, escrever? –; escavavam. Aquilo que fazem com as mãos: uma sempre 

e contínua retirada. Mas aquilo que eles retiram e revolvem e reacomodam, de alguma 

maneira, em outro lugar, também já os constitui. Imersos naquilo que subtraem, são 

também aquilo que agora falta. São menos aquilo que são; são mais indistinguíveis, 

estranhos. O extrair a terra – escavar –, nesse sentido, é aquilo que os conforma 

enquanto tais. Tais quais... quem?  

Havia terra neles. Neles quem? Reiterada pergunta, retirada de outro lugar e aqui 

posta novamente. Quem? Estes desterrados, pois, que estão a caminho; logo, sem 

lugar. Desterrados, sem ter sequer um nome por receber – sendo somente aqueles 

que escavavam e escavavam. Um pronome, pois, que é todos – quem?; aqueles que 

escavavam: eles – ninguém?; conquanto assim sejam – cada um, nenhum – definidos 

na sua indefinição, na solidão definitiva a que seu fazer submete, abandona. A escrita 

– uma leitura. Esse escavar o dia todo, a noite toda. Talvez. Mas não só. Erro, erram. 

Por isso, talvez, ler um poema seja uma maneira de estar próximo desses que 

escavavam; seja esse abandonar-se à terra por não querer ter terra alguma: viver 

dessa terra, no entanto. Por isso, talvez, ler um poema seja, portanto, uma maneira 

de também estar em exílio, no desterro – ou de ser submetido ao exílio pelo próprio 

poema (que é impróprio, cuja leitura é imprópria). Como ler: escrever sobre, rasurar, 

atravessar com outros traços – escavar: com mão, enxada ou pá. Talvez. Irmanados 

como o nada que fomos, somos, continuaremos a ser59. 

Leio o poema e percebo outra falta: não há adjetivos. Estes que escavavam o dia todo, 

a noite toda não são dignos de qualquer qualificação, nada do que eles façam – que 

é esse tudo que podem ali: escavar – é digno de qualquer qualificação. Talvez por 

                                                           
59 Trecho do poema Salmo, do livro A ROSA-DE-NINGUÉM/DIE NIEMANDSROSE, de 1963. 
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isso Celan nos lembre, em outro momento, que eles/nós cavamos um túmulo nos ares 

aí não ficamos apertados60, pois nem mesmo à cova que se cava, por mais que rasa, 

entrega-se um adjetivo que caiba; nem essa cova, esse túmulo, é ainda o lugar para 

se guardar aquilo que parte: não há mais, está nos ares. Estes que cavavam o dia 

todo, a noite toda são apenas os que fazem e continuam a fazer aquilo que fazem, 

seguindo sem destino ou promessa, sem qualquer segurança de ir dar em algum 

lugar. Seguem em risco, sem qualquer Deus, somente consigo próprios. Quem?  

Como a carga que detém o vazio, vazio que contigo iria61, esta escavação ou cova – 

este poema? – encerra uma série de subtrações. Deixo aqui algumas observações de 

Peter Szondi62 acerca da leitura do abismo que é esse poema – vala; e seus sulcos 

na linguagem, na terra; observações que procuram surpreender e alinhavar um pouco 

daquilo que mostra a materialidade das palavras, dos versos de Celan, bem como seu 

esfacelamento no gesto da escrita, na escavação contínua rumo à ruína do verbo – 

tarefa sempre impossível, mas ao mesmo tempo sempre intentada – como aqui: que 

me acerco e nunca acerto; e me mantenho em erro sobre a terra erma do poema. 

Então, com Szondi, quanto às faltas e demais retiradas, numa anotação de sua fala: 

“[deve-se perceber] o número relativamente alto de verbos vazios ou lexicais, e, 

especialmente, de formas pronominais, mas também o fato de que o poema não 

contém nenhuma palavra composta (que leva ao comentário de Szondi de que ele 

‘difere, nesse sentido, da maioria dos demais poemas de Celan’)” (SZONDI, 2003, p. 

99, tradução minha).  

Seguem – sigo – somente consigo próprios – comigo –, pois não louvavam a Deus. O 

que esse verso parece querer dizer é que o que cabe agora ao poema – a mim, a eles 

– é escavar em direção ao radicalmente Outro, ao Tu – tu, com quem faço uma nova 

aliança, não mais com Deus. Eu me lanço a ti, eu te busco. Nesse sentido, abandono 

do eu – que segue em direção ao tu –; porém, abandono também de Deus – pois que 

                                                           
60 Trecho do poema FUGA DA MORTE/TODESFUGE, do livro PAPOULA E MEMÓRIA/ MOHN UND 
GEDÄCHTINIS (1952).  
61 Trecho do poema JÁ NÃO É MAIS/ES IST NICHT MEHR, do livro A ROSA-DE-NINGUÉM/DIE 
NIEMANDSROSE (1963). 
62 As informações trazidas no presente texto referentes a Peter Szondi partem da compilação Celan 
Studies. O livro traz os textos escritos por Szondi sobre a obra de Celan. No entanto, a parte de 
apêndices do livro colige algumas notas que são fruto de anotações de diversos de seus alunos, 
cotejadas e verificadas para que pudessem dar forma, de algum jeito, a observações de aula feitas por 
Szondi acerca de alguns poemas de Celan. O apêndice do qual me sirvo aqui se chama Notes on “Es 
war Erde in ihnen”. 
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são somente seus, os que escavam, na impropriedade do pronome que os une. O eu 

se desocupa: outro esvaziamento. Adeus a Deus. Cabe lembrar, além disso, que essa 

mudança na relação entre homem e Deus é apresentada também em outros poemas 

de Celan. Em um dos mais emblemáticos, Salmo63, o louvor – que aqui, porque 

escavam, porque têm as mãos ocupadas daquilo que desocupam, desterram, não é 

mais possível – é direcionado a Ninguém. O encontro que se busca, enfim, é com 

Ninguém; e é em direção a Ninguém que aqueles que louvam seguem. Louvar 

Ninguém ou escavar sem não mais poder louvar a Deus: formas de seguir em direção 

ao Outro. Mas esse Outro, esse tu a que se lançam... não são eles? Eles, que aqui 

escavavam, não são esse radicalmente Outro da história recente, mas também a 

ratificação do fatal destino de todo e qualquer um – de ninguém e Ninguém –, que não 

é outro destino senão o escavar em direção à morte, sem sentido, mas por isso 

mesmo, necessariamente, eles, nós, prenhes de vida, já informados pela ausência 

plenamente presente que ela – a morte – evidencia no ato de escavar? Escavavam. 

Há escavação no poema em todas as partes. Tudo é falta e já é por isso outra coisa. 

Ao passo que sigo na leitura encontro mais buracos, mais sulcos, mais pontos em que 

houve a retirada de terra. Ausência. O fazer da falta pelas mãos deles. Na verdade, 

retirar a terra parece querer dizer: revolver a terra, colocá-la em outro lugar. E o que 

é ler senão revolver as palavras, buscá-las, trocá-las de lugar, pensar seguir adiante, 

embora com terra por sobre, indo a algum lugar, porém soterrado por elas? Mas onde? 

O que noto é que se escava em todo lugar no poema, que o poema me escava 

também, de algum jeito, escava o eu que eu poderia ser antes de lê-lo – esvazia-me; 

se escava em todo lugar no poema, mesmo que não se possa precisar que lugar é 

esse. O verbo escavar vai escavando o poema enquanto diz que escava: assim, 

portanto, o que o verbo anuncia é o que o poema faz. Nadas. Primeiro no início de um 

verso, depois reiteradamente, numa dupla escavação, e então mais ao final, e no 

meio, e assim por todo o poema, até fundar um verso que é todo falta, todo escavar, 

assim somente. Eu escavo, tu escavas, e o verme também escava. 

A repetição de palavras, ad nauseum – neste poema, a repetição do verbo escavar –

, suscita uma “forma extrema de equivalência” (SZONDI, 2003, p. 103), ao que se 

                                                           
63 Poema também do livro A ROSA-DE-NINGUÉM/DIE NIEMANDSROSE, de 1963, do qual alguns 
versos foram citados mais acima.  
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pode estender: entre as próprias palavras e sons, mas também uma extrema 

equivalência com o vazio, com o nada, com a falta de significado. Eles – que não 

ouviram mais nada; que não se tornaram sábios, que não inventaram uma canção, 

que não imaginaram linguagem alguma. Eles: análogos aos vermes que não vemos 

sob a terra; análogos àquilo que rasteja e não vê e não canta e não louva; análogos 

ao nada, a ninguém.  

Szondi ressalta, ainda, o baixo número de substantivos como sendo não tanto um 

esquivar-se a dar nomes a coisas, mas o erguer-se de uma relação, “porque a única 

questão sendo discutida é o que tem lugar (acontece) entre um eu e um tu” (SZONDI, 

2003, p. 107, tradução minha). Apenas um parêntese: nesse sentido, um poema 

pouco substantivo, que detém pouca existência, insignificante: repleto de faltas, frágil 

como o nada que aqui se escava – como também são aqueles que escavam. No 

entanto, retorno: o que está em questão prioritariamente é essa nova relação, o 

contato desesperado entre esses ninguéns. E, não obstante eles não estejam em um 

lugar específico, porque seguem escavando, atravessando a terra, revolvendo as 

palavras, sujando as mãos, algo tem lugar aí: aquilo que tem lugar na relação que a 

linguagem cria enquanto leio o poema, enquanto eles escavam. Esse exercício do 

trato com a morte, com a terra que os desterrados revolvem enquanto a si mesmos 

revolvem; esse exercício com o nada e o Nada, com o ninguém e o Ninguém, trazido 

pelo poema, por esse poema – mas, metonimicamente, por todos os outros: dado que 

a escrita, a leitura, é também uma forma de escavação, uma forma de ver viva a morte, 

estar em sua presença; é um vestígio, um rastro das faltas que cada palavra aciona 

no seu traço preto sobre o papel –, mostra que cada poema particular é também um 

exercício em busca do poema absoluto; mencionado por Celan e aqui citado: “o 

poema absoluto – não, é mais que certo que não existe, não pode existir, tal coisa! 

Mas existe, isso sim, com cada verdadeiro poema, com o mais modesto dos poemas, 

aquela irrefutável pergunta, aquela inaudita exigência” (CELAN, 1996, p. 58). 

Essa busca da poesia – que é, como as palavras de Celan nos ensinam, a busca pelo 

Outro da escrita, tu, é a busca de uma nova aliança, uma nova relação – faz também 

um caminho, um novo caminho ou percurso, em direção a... si mesma. “O poema quer 

ir ao encontro de um Outro, precisa desse Outro, de um interlocutor. Procura-o e 

oferece-se-lhe. Cada coisa, cada indivíduo é, para o poema que se dirige para o Outro, 

figura desse Outro” (CELAN, 1996, p. 57). O poema busca o Outro enquanto busca o 



90 
 

poema absoluto, ele se dirige ao Outro, ao completamente estranho, sem ao menos 

saber quem busca, sem qualquer possibilidade de alçar-se ao absoluto, mas segue. 

Também Giorgio Agamben – de quem recito as mesmas palavras ora de outra forma 

– aprendeu com Celan: “a poesia é aquilo que regressa a escritura até o lugar de 

ilegibilidade de onde provém, para onde ela segue se dirigindo” (AGAMBEN, 2016, 

p.1). Caminho até o lugar de ilegibilidade de onde provém, caminho em direção ao 

poema; caminho por onde ela segue se dirigindo, caminho em direção ao poema. 

Escavações, travessias pela terra, sulcos, rotas, valas. As mãos seguem a fazer nada, 

nadas. As mesmas perguntas, outras paragens: 

Talvez a poesia – é apenas uma pergunta – talvez a poesia, tal como a arte, 
se dirija, com um Eu esquecido de si, para aquelas coisas inquietantes e 
estranhas, para de novo se libertar – mas aonde? mas em que lugar? mas 
com que meios? mas em que condição? A ser assim, a arte seria o caminho 
que a poesia tem de percorrer – nem menos, nem mais (CELAN, 1996, p. 
51).  

Esse novo caminho, então, esse novo percurso, segundo Celan, seria – talvez – por 

via da arte. Isso pode ser entendido melhor a partir de suas próprias palavras, um 

pouco antes, quando diz: “Quem traz a arte diante dos olhos e no sentido (...) esquece-

se de si. A arte provoca um distanciamento do Eu. A arte exige aqui, numa direcção 

determinada, uma determinada distância, um determinado caminho” (CELAN, 1996, 

p.51). Trilhar esse caminho a caminho que a arte lega à escrita, atravessar a terra 

sem ver para onde vai a terra que fica para trás, que resta por sobre, que modifica a 

paisagem ou página então escavada, que solicita daquele que escreve, daquele que 

lê – portanto, daquele que escava –; que solicita, ou melhor, que exige que se 

abandone de si, que não só abandone qualquer Deus, mas também que se distancie 

do Eu, que se encaminhe, enfim, nesse sentido, nessa direção, com uma distância 

determinada, num determinado caminho – que não pode ser determinado nem mesmo 

pelo próprio poema –, que se encaminhe ao Outro, ao Tu; que é também o nada e o 

Nada, o ninguém e o Ninguém; assim, pois, como é o verme, assim, pois, como são 

eles, ruínas do fazer em ruína, restos de gestos, mão vazias. Oh alguém, oh nenhum, 

oh ninguém, oh tu:/ Para onde foi, se não há lugar algum?  

Havia terra neles, e/ escavavam. Havia sangue. E eu me escavo rumo a ti. Em direção 

a ti, em direção ao poema, a outro poema, ao Outro, por via da arte. Não cessaremos 

nunca de explorar/ E o fim de toda nossa exploração/ Será chegar ao ponto de partida/ 
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E o lugar reconhecer ainda/ Como da vez primeira que o vimos64 (ELIOT, 2004, p. 

387). As mãos que escavam, que ofertam à terra seu fazer; as mãos que não se unem 

mais em oração, plenas de vazio, apenas se dão umas às outras, à terra, para que 

assim eles possam permanecer, seguir a escavar, ainda que indistintos, agarrados 

uns aos outros, como se o corpo de cada um de nós fosse teu corpo – corpo de 

Ninguém, Senhor, Nada: e no dedo nasce o anel. Nasce um círculo: o caminho que o 

poema faz do Eu ao Tu, de ninguém a Ninguém; de si a si; com uma determinada 

distância, um determinado caminho: 

TENEBRAE 
 
Estamos próximos, Senhor, 
próximos e palpáveis. 
 
Palpados já, Senhor, 
Agarrados uns aos outros, como se 
o corpo de cada um de nós fosse 
teu corpo, Senhor. 
 
Roga, Senhor, 
Roga por nós, 
estamos próximos. 
 
Empurrados pelo vento fomos, 
fomos até lá para curvar-nos 
rumo a vale e cratera. 
 
Fomos ao bebedouro, Senhor. 
 
Havia sangue, havia 
o que verteste, Senhor. 
 
Brilhava. 
 
Jogou-nos tua imagem nos olhos, Senhor. 
Olhos e boca estão por demais abertos e vazios, Senhor.  
Bebemos, Senhor. 
O sangue e a imagem que no sangue havia, Senhor. 
 
Roga, Senhor. 
Estamos próximos.65 
 
(CELAN, 1999, p. 67) 

                                                           
64 Versos de T.S. Eliot, em Little Gidding, parte final de seu Four quartets (1943): “We shall not cease 
from exploration/ And the end of all our exploring/ Will be to arrive where we started / And know the 
place for the first time”. Diálogo e retorno. 
65 TENEBRAE Nah sind wir, Herr,/ nahe und greifbar.// Gegriffen schon, Herr,/ ineinander verkrallt, als 
wär/ der Leib eines jeden von uns/ dein Leib, Herr.// Bete, Herr,/ bete zu uns,/ wir sind nah.// Windschief 
gingen wir hin,/ gingen wir hin, uns zu bücken/ nach Mulde und Maar.// Zur Tränke gingen wir, Herr.// 
Es war Blut, es war, was du vergossen, Herr.// Es glänzt.// Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr./ 
Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr./ Wir haben getrunken, Herr./ Das Blut und das Bild, das 
im Blut war, Herr.// Bete, Herr./ Wir sind nah. Poema do livro Sprachgitter (1959), traduzido no português 
brasileiro, na edição de que me servi para citá-lo, como Prisão da palavra. 



92 
 

2.3.2 E: terceira leitura: Havia terra neles 

 
HAVIA TERRA NELES, e 

escavavam. 

 

Escavavam, escavavam, e assim 

o dia todo, a noite toda. E não louvavam a Deus 

que, como ouviram, queria isso tudo, 

que, como ouviram, sabia isso tudo. 

 

Escavavam e não ouviram mais nada; 

não se tornaram sábios, não inventaram uma canção, 

não imaginaram linguagem alguma. 

Escavavam. 

 

Veio um silêncio, veio também uma tormenta, 

vieram os mares todos. 

Eu escavo, tu escavas, e o verme também escava, 

e quem canta ali diz: eles escavam. 

 

Oh alguém, oh nenhum, oh ninguém, oh tu: 

Para onde foi, se não há lugar algum? 

Oh, tu escavas e eu cavo, e eu me escavo rumo a ti, 

e no dedo desperta-nos o anel.66 

 

(CELAN, 1999, p. 89) 
 

Escavar: escrever. Escavo com outras palavras, trago para cá outra escrita: escrever 

é o nome de duas ausências (ausência do falante, ausência do referente)67. Presença 

da ausência, da dupla ausência. Eu falto; aquilo de que falo falta. Tudo falta. Tu estás 

aí? Escrevo contigo ausente, isto é certo, mas tento manter por perto o poema a partir 

do qual escrevo. Mas... também eu falto ao compromisso de ler quando passo a 

escrever68. Tiro os olhos do poema, coloco-os sobre a página em branco – em que 

busco fazer resistir uma forma de escrita que seja também uma forma de leitura. Com 

                                                           
66 ES WAR ERDE IN IHNEN, und/ sie gruben.// Sie gruben und gruben, so ging/ ihr Tag dahin, ihre 
Nacht. Und sie lobten nicht Gott,/ der, so hörten sie, alles dies wollte,/ der, so hörten sie, alles dies 
wusste.// Sie gruben und hörten nichts mehr;/ sie wurden nicht weise, erfanden kein Lied,/ erdachten 
sich keinerlei Sprache./ Sie gruben.// Es kam eine Stille, es kam auch ein Sturm,/ es kamen die Meere 
alle./ Ich grabe, du gräbst, und es gräbt auch der Wurm,/ und das Singende dort sagt: Sie graben.// O 
einer, o keiner, o niemand, o du:/ Wohin gings, da's nirgendhin ging?/ O du gräbst und ich grab, und ich 
grab mich dir zu,/ und am Finger erwacht uns der Ring. Poema do livro Die Niemandsrose (1963), 
traduzido no português brasileiro, na edição de que me servi para citá-lo, como A Rosa-de-Ninguém. 
67 Cf. DERRIDA apud CHRISTIN, Anne-Marie. The first page. in: European Review. Vol. 8. Nº 4, 2000, 
pp. 457-465. 
68 Se bem que nunca deixando de ter o poema presente, nunca abrindo mão da presença que o poema 
apresenta: seja integrando-o (o poema) às palavras que então escrevo, seja retornando à leitura, num 
movimento reiterado, sem fim. Nada se sabe do poema, nada se pode dizer sobre ele, a partir dele, se 
não estou a experienciá-lo – i.e., se não estou a lê-lo. Lembro das palavras de Ronaldo Brito: “É da 
natureza da arte reclamar esse envolvimento, uma experiência com a presença atual (...). A experiência 
artística – por isso é um modelo para a experiência histórica – é algo que só se cumpre em ato. Só se 
pode falar da experiência da arte de dentro” (BRITO, 2005, pp. 145-6). 
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palavras escavo a página – escrevo e leio –, torno-a mais oca, esvazio-a do seu nada 

inaugural, preencho-a com o vazio vasto que cada palavra carrega. Túneis, 

passagens. Com as mãos – como quem escava – escolho palavras para abrir 

passagem na página; crio galerias – pequenas furnas e grutas encontro, escrevo –, 

saio daqui e chego em outro lugar; e, na falta de serem alguma coisa diferente daquilo 

que são, assumem que são, então, o que enunciam – um som, um rastro –, e por isso 

evocam, da memória daquele que as lê, algum sentido para elas – seu próprio destino 

sob a terra do verbo: aterrado.  

E aqui, nesse cavoucar no trânsito das faltas entre as palavras, como para escorar a 

encosta da memória que sobre mim desliza – sobre esta escrita –; memória da leitura 

do poema, que volta, mas memória também daquilo que o poema invoca e aqui 

ancora; nesse cavoucar, portanto, como para suportar a memória, rememoro – e 

reconvoco e reitero – uma passagem – uma apenas e uma vez mais – de T.S. Eliot, 

que me ajuda a seguir perfurando e a caminho, leitor e leitura consubstanciados no 

mesmo tempo-espaço, sob a superfície escura do escrever: Não cessaremos nunca 

de explorar/ E o fim de toda nossa exploração/ Será chegar ao ponto de partida/ E o 

lugar reconhecer ainda/ Como da vez primeira que o vimos (ELIOT, 2004, p. 387). 

Posso, como agora faço, substituir explorar por escavar por escrever. Exploro, escavo, 

escrevo. Posso mantê-los – estes termos, entre tantos – como determinada rede, em 

contato; assim, vazados como qualquer rede, malha ou tela: página cheia de palavras. 

Fazê-los conviver de sentidos. E, dessa forma, atravessar a leitura do poema numa 

exploração contínua, que escreve com aquilo que dele escava – sem criar nada que 

ali já não haja –; retirando vazios do poema e também o preenchendo com outros 

vazios: talvez como alguns de seus versos vazam; talvez, no entanto, de outra forma 

soprados – como (a) estas páginas, com estas e outras palavras que soalham a 

precária estrada da leitura: terra, terra, terra – memória, nadas... Para, talvez assim – 

com as mãos então vazias de qualquer enxada –, chegar a ler o poema pela primeira 

vez. Ler outro, este. Indistintamente, indecidivelmente. 

Uma nova e a mesma aliança: um círculo, um anel que desperta: túneis que – como 

o verme do poema de Celan – escavo, sem ver nem saber ser, sem cantar nem 

escutar onde, sem nada nem quando, em direção a não se sabe o quê. Como o verme, 

a minhoca – Wurm: espécie do filo anelídeo; tão provisório e insuficiente, mas ainda 

assim um animal –, que, ao atravessar a terra, deixa somente a marca de sua 
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passagem, a falta que sua passagem faz ao passar, deslocando o solo através do 

qual se move e onde mesmo morre – solo do qual, agora sim, passa a fazer parte:  

IR-AO-FUNDO, 

a palavra que lemos. 

Os anos, as palavras desde então. 

Somos sempre os mesmos. 

 

Sabes, o espaço é infinito, 

sabes, não precisas voar, 

sabes o que se escreveu em teu olho 

aprofunda-nos o fundo.69 

 

(CELAN, 1999, p. 91) 
 

Ir-ao-fundo, escavar. De maneira análoga aos anelídeos. Escavar formando anéis, 

pequenos círculos que, repetidos contiguamente ad infinitum, se estendem em túneis. 

Outros caminhos, outras travessias. Escavar dando ao solo ou texto através do qual 

escrevo aeração; dando ao poema, que aqui se faz solo para que se caminhe com a 

leitura e que é, por excelência, uma forma de sopro, viragem – que é, pois, uma forma 

de alteração da respiração –; dando ao poema essa respiração renovada, enfim, uma 

nova forma de vida para a forma de vida que o poema é. Somos sempre os mesmos. 

O verme vai ao fundo e à superfície torna – para conhecer este lugar pela primeira 

vez –; desce ao fundo escuro da palavra, à terra úmida que aprofunda ao produzir os 

húmus que sobre ela restam plenos de vida, plenos de outras formas de vida; o verme, 

ao fim, afunda e, então, assoma sobre o solo que conforma e o conforma.  

Será preciso, ainda, dizer que o poema de Celan nos descobre nesse lugar? Que o 

poema, ponto mais alto da linguagem – humo, matéria orgânica; especialmente 

vegetal, como o papel em que escrevo, em que escavo e exploro o solo imaterial do 

poema (também nascido nele) –, é o lugar onde a leitura vive? É, por consequência, 

o lugar onde eu, leitor, verme – que não vê, não ouve, não canta senão aquilo que 

rebate da passagem, que reflete e que imita no próprio gesto de cavar o seu entorno 

–; onde eu, finalmente, habito de modo transitório, tendo esta habitação somente o 

andamento da travessia; sendo essa habitação, portanto, uma coincidência de lugar 

e tempo: os anos, as palavras desde então? Se assim for, posso admitir, junto às 

                                                           
69 DAS WORT VOM ZUR-TIEFE-GEHN,/ das wir gelesen haben./ Die Jahre, die Worte seither./ Wir 
sind es noch immer.// Weißt der Raum ist unendlich,/ weißt du brauchst nicht zu fliegen,/ weißt du, was 
sich in dein Aug schrieb,/ vertieft uns die Tiefe. Poema também do livro Die Niemandsrose (1963), 
retirado da mesma edição que o anteriormente citado. 
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palavras do poema – o outro, o mesmo –: o que se escreveu em teu olho aprofunda-

nos o fundo. Olho, anel: outro círculo. Este. Anelo – respiro com dificuldade. 

Passagem adiante, túnel para outra escavação:    

O ESCRITO cava-se, 

o falado, verde-mar, 

arde nas enseadas, 

 

nos 

nomes liquefeitos 

apressam-se as toninhas, 

 

no Nenhures eternizado, aqui, 

na memória do sino rui- 

doso em – mas onde?, 

 

quem 

neste 

quadrado de sombra 

arfa, quem 

debaixo dele 

cintila, cintila, cintila?70 

 

(CELAN, 1996, p. 129) 

Quem cintila, cintila, cintila? Aqui, mas onde? Perguntas fundamentais do poema, para 

as quais – decerto – não há respostas, mas fendas, faltas escritas – nele inscritas e 

por ele apresentadas. Vazio posto frente aos meus olhos: interrogações – falhas –, 

fissuras na memória do sino rui-doso. Nesse poema, o escrito cava-se; movimento 

ainda mais intrínseco ao próprio manejo das palavras, à própria utilização da língua 

horizontalizada; ou em vertigem na página – como no poema. O escrito vai ao seu 

próprio fundo e o aprofunda ainda mais, verme de si mesmo – oroboro: serpente a 

devorar a própria cauda –: cava-se, come-se, consome-se. Um círculo, que aparece 

e some. Leitura, escrita. O mesmo movimento, verde-mar. Nomes liquefeitos, 

fundidos, misturados e indistintos em relação àquilo que nomeiam e postulam e 

apontam. Assim, talvez, porque, seguindo a trilha – traço, sulco – que o poema deixa, 

o escrito, ao escrever-se, escava a página. Aqui, mais intensamente, como já falado 

– mar no arder de fazê-lo –, cava-se, palavra adentro, retira-se de si – retifica-se e se 

recoloca – para ser; para ser, a partir da falta, aquilo que apresenta com sua presença 

                                                           
70 DAS GESCHRIEBENE höhlt sich, das/ Gesprochene, meergrün, /brennt in den Buchten,// in den/ 
verflüssigten Namen,/ schnellen die Tümmler,// im geewigten Nirgends, hier,/ im Gedächtnis der über-/ 
lauten Glocken in—wo nur?// wer/ in diesem/ Schattengeviert/ schnaubt, wer/ unter ihm/ schimmert auf, 
schimmert auf, schimmert auf?. Poema do livro Atemwende (1967), traduzido no português europeu, 
na edição de que nos servimos para citá-lo, como Sopro, Viragem. 
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fundada em brechas, frinchas, frestas. Rede lançada ao mar. Sua própria presença 

em retirada a apresentar a falta, a torná-la presente: túnel por que se passa. A todo 

tempo até... A eternidade – olho, círculo, anel: o Nenhures eternizado, aqui.   
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2.4.1 Quarta leitura: Luzir 

 
LUZIR  

 

Com silencioso corpo  

repousas na areia ao meu lado,  

Superestrelada.  

 

............... 

 

Irrompeu-se algum raio  

até mim?  

Ou foi a barra 

rompida sobre nós 

que luz assim?71 

 

(CELAN, 1999, p. 51) 

 

(...)72 

Um – Quando começamos a falar, tu estavas mais eloquente, sem dúvida, não mais 

então como agora, em silêncio, diante de mim, ao meu lado. Não tenho certeza de 

como tratar disso, já que acredito não poder decidir a respeito, em última análise. 

Podemos, no entanto, continuar tentando alguma espécie de diálogo, eu e tu, aqui, 

agora. Afinal, é onde e quando estamos, parece fazer sentido.    

Outro – ...  

Um – Acredito que, enquanto isso, eu deva continuar a falar, de qualquer forma. 

Talvez possas depreender alguma coisa do que eu fale, talvez eu mesmo possa 

depreender alguma coisa, circunscrever o que eu gostaria que fizesse sentido, 

orientar a recepção do que falo. Seria possível algo como isso? Talvez... A sensação 

é a de que não sei o que vou falar até que eu fale. E, depois que digo cada palavra, 

não sei também a que vem a seguir, olhando para a anterior já silenciosa, tal como 

teu corpo aqui ao meu lado.   

                                                           
71 LEUCHTEN Schweigenden Leibes/ liegst du im Sand neben mir,/ Übersternte.// ..........................//  
Brach sich ein Strahl/ herüber zu mir?/ Oder war es der Stab,/ den man brach über uns,/ der so 
leuchtet?. Poema do livro Von Shwelle zu Schwelle (1955), traduzido no português brasileiro, na edição 
de que me sirvo para citá-lo, como De limiar a limiar. 
72 O presente diálogo, espécie de leitura do poema Luzir, se apoia livremente em outros diálogos, a 
saber: Teeteto, de Platão, O Marinheiro, de Fernando Pessoa, Diálogo na Montanha, de Paul Celan, e 
Memórias de Cego, de Jacques Derrida. No entanto, isso não quer dizer que o presente diálogo 
necessariamente se encaminhe em determinada esteira platônica, pessoana, celaniana ou derridiana. 
Os diálogos citados são pontos de partida, pontos de ignição, que, por assim serem, não podem 
estabelecer o ponto de chegada, ainda que haja (ou não) algum lugar a chegar.  



98 
 

Outro – ... 

Um – Preciso que fiques à vontade para me interromper quando te parecer 

conveniente. Apreciaria bastante esse gesto, inclusive. Embora minha fala possa se 

tornar uma escuta, de alguma forma, uma abertura, eu prefiro te ouvir falar também, 

dialogar comigo. Afinal, ainda que o tema dessa conversa não seja a fala, se falamos 

o problema comparece. Penso que sim, não sei se concordas. 

Outro – ... 

Um – Sei que temos o céu sobre nós enquanto falamos, enquanto continuo a falar e 

tu continuas a ouvir. Assim me parece. Fosse dia, diria que o sol nos ilumina e nos 

permite ver. O sol, como nossos olhos, a esclarecer o mundo, a habitá-lo e organizá-

lo, a nos legar um testemunho pela luz. Estás a ouvir? 

Outro – ... 

(...) 

Um – Noite prenhe de estrelas pontilhando o breu. O horizonte é negro. Estamos aqui 

parados, os corpos silenciosos, trevas por todo lado. E do meu corpo inerte apenas 

essa voz a partir. Enquanto falo, miro, admiro o que temos diante dos nossos olhos. 

E quando olho é como se andasse, meus olhos buscam...   

Outro – Quem anda de cabeça para baixo tem o céu por abismo debaixo de si.  

Um – Finalmente tornas a falar! Retornemos ao que está em questão, mas agora a 

partir de outro ponto de vista. O teu. Fale, então.   

Outro – Antes, pergunto: não estamos nós, de certa maneira, de cabeça para baixo? 

Um – Estamos deitados, mas o que isso importa? 

Outro – Não sei. Por que o havia eu de saber?  

Um – E eu? Pensei que querias desenvolver alguma coisa a partir disso... 

Outro – Há alguma razão para qualquer coisa ser o que é? Talvez esta fosse apenas 

uma pergunta tola, talvez não. 

Um – Não entendo onde pensas em chegar com isso.  

Outro – Tivesses o abismo a teus pés, estarias em risco, não? 

Um – É verdade, sem chão em que pisar. 
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Outro – Portanto, estarias no domínio da experiência, em perigo. Tu sabes: 

experiência é viajar para além dos limites, outros já disseram isso. Experiência é fazer 

uma travessia, lançar-se ao mar, estar à deriva. E quem está em risco não pode ver o 

que vem, não pode pressupor ou antever aquilo que irrompe do céu acima ou abaixo 

de si. Não importa. Arriscamo-nos ao falar, tentativa de... 

Um – Se penso em ter o abismo a meus pés, só posso pensar numa consequente 

queda. Assim, habito o fracasso, o declínio em que me encontro. Encontramo-nos aí? 

Outro – Talvez no fracasso em que então mergulhes, talvez aí, onde mergulhemos, 

abandonados de onde e quando estamos, abandonados, eu e tu, de quem somos e 

de quem pensamos ser, haja uma chance de diálogo. Nas ruínas do entendimento 

mútuo, talvez, o impossível possa se tornar possível. Afinal, só o impossível é passível 

de acontecer, de aparecer, de alguma forma. Um raio, um clarão e depois nada – ou, 

se quiseres, somente a noite a nos abraçar. Como na escrita, totalidade impossível, 

presença sem idade.   

Um – Estamos retornando a isso, afinal. 

Outro – Sim, estamos, de algum jeito. Enquanto nos afastamos também nos 

aproximamos. E vice-versa. Nunca estamos tão longe, nunca estamos tão perto. 

Somos. Falamos, apenas, e também guardamos silêncio.  

Um – Parece que falas para me mostrar alguma coisa com aquilo que falas, no entanto 

a todo tempo parece também que estás a escondê-la de mim, essa coisa que talvez 

pudesses me mostrar.  

Outro – Estamos retornando, tu dizias. Entretanto, há algo em tua fala que ainda me 

interessa pensar contigo. Tu pedes para que eu fale a partir do meu ponto de vista. 

Pergunto: concebes falar a partir de nenhum ponto de vista? 

Um – Penso ser impossível tal coisa.  

Outro – Se, em vez de pensarmos em ponto de vista, pensamos em ponto de audição, 

ponto de toque, achas que então poderíamos prescindir de um ponto de vista 

específico, isto é, de todo e qualquer ponto de vista em geral? 

Um – Acredito que dessa forma seria possível, então, não ter um ponto de vista. Mas 

estamos por demais habituados a tê-lo, isso dificulta pensar nessa possibilidade a 
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princípio. Aceito o que dizes. No entanto, o sol, quando está aí, a cada dia, parece 

nos pedir para simplesmente ver e contemplar as coisas.  

Outro – O sol mais nos cega do que deixa ver. Com sua demasiada luz, apaga 

nuances, preenche faltas, extingue detalhes. Torna as coisas excessivamente lúcidas, 

planas. Priva-as da obscuridade. Portanto, priva-as da loucura, da errância, da 

linguagem. Dá, enfim, solidez ao que deve ser precário, limpa tudo aquilo que é falho.     

Um – Pode ser, mas sem sol somos cegos. Não? 

Outro – Acostumamo-nos à centralidade do visível, colocamos a visão acima dos 

demais sentido. Vês? Tudo em nossa vida tem a ver com verificação, para tudo temos 

que ter provas; tudo é dever, verticalidade do visto, portanto, submissão ao haver 

visto. A própria suposição de verdade traz um ver consigo. Primazia do visível, basta!  

Um – Para mim não faz sentido... Tu sugeres substituir a visão por outro sentido? 

Outro – Não. Penso nos sentidos se relacionando de maneira não hierarquizada. Em 

vertigem, confundidos; fundidos uns nos outros. Todos, à sua maneira, livres, sem 

exercerem autoridade um sobre o outro, sem qualquer prevalência ou previdência.    

Um – Então, nesse caso, não seria necessário abrir mão da visão, mas apenas retirá-

la desse lugar de supremacia a que foi alçada?  

Outro – Vê: nossas próprias escolhas lexicais apontam para os olhos, para a visão. 

Estão sempre a elegê-la. Em vez de abrir mão da visão, penso que devemos tornar a 

mão uma forma de visão, mas não só. Também uma forma de escuta, uma forma de 

respiração, uma forma de tomar gosto, sentir o sabor do mundo. Em contaminação 

mútua, interminável, indecidível. Talvez por meio da escrita, que se faz com as mãos, 

mas também com os demais sentidos. Talvez.  

Um – ... 

Outro – O tato, por exemplo, que é o sentido sobre o qual estamos nos debruçando, 

o tato, ainda que vacilante, nós também vacilantes aqui, o tato surge agora como uma 

possibilidade de seguir a caminho, possibilidade de sentir o mundo de outra maneira. 

Possibilidade essa, enfim, que muitas vezes é diminuída ou mesmo ignorada pela 

primazia da visão.  
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Um – Estou entendendo, creio. E por isso estou deixando de entender outras coisas 

da maneira como entendia antes. Enquanto falas, tento reorganizar algumas 

questões. De certa forma, o que pareces querer dizer é que tomar a visão como una, 

tomá-la como um sentido superior ou mais importante, faz com que a proliferação do 

visível seja devorante. 

Outro – Não há o que organizar ou reorganizar. De maneira alguma minha fala aqui 

deve soar como uma iluminação última, perene. Digo: no sentido moral que essa ideia 

guarda. Estás a ouvir? Pelo contrário, acredito que podemos, neste encontro, 

aprofundar a noite à nossa volta, a noite que envolve nossa fala e nossa escuta, que 

nos toca, que nos envolve e nos devolve ao mundo de outra maneira, que inclusive 

nos escreve, também, com seu peso, que nos marca e traça de estrelas. 

Um – Falas tudo isso tão impassível, teu corpo imóvel sob o céu, parece que nada te 

move, mas tua fala a tudo move. 

Outro – Não exageres. Apenas passa a considerar as coisas, aqui, os sentidos, de 

maneira menos rígida, como tudo. Assim como mencionastes o problema da 

proliferação do visível, deves deixar caminho aberto também ao invisível. Lembra: não 

se trata de uma coisa em detrimento de outra. Tu bem sabes: ver é sempre mais do 

que se vê, não há contradições nisso. Estás a ouvir? É preciso compreender que tudo 

que não é visível, que toda a não-visibilidade se insere na própria visibilidade. Não 

pensemos por intermédio de dicotomias excessivamente estabilizadas, nem por 

quaisquer dicotomias, aliás. E, então, poderemos chegar a pensar: se a visibilidade 

está também presente nos demais sentidos, todos os sentidos dialogam tanto entre si 

como também com a sua ausência ou sua contraparte.    

Um – Com tua fala me abres diversos caminhos. Lanças, com teu dizer, sombras 

sobre a clareza despropositada que eu esperava das coisas.  

Outro – Enquanto, no início, tu falavas e falavas, preferi manter meus olhos fechados. 

A audição estava mais aberta, o corpo envolto pelo céu de que falavas, pleno de 

estrelas. Certamente também tu ouvias o que tu mesmo dizias. E seria aí para ti 

mesmo um outro. Não como eu, um outro ainda. Mas não creio que vias como eu via, 

estando eu privado de ver. Como eu sentia o ver sem ser guiado pelo que os olhos 

me diziam, senão pelo que os demais sentidos forjavam.   
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Um – Via o que meus olhos permitiam. Teu corpo sob o céu estrelado, ambos imóveis, 

tu e o céu. Mas, fechando os olhos para lembrar, penso que talvez o corpo, que é teu, 

e o céu, que não, fossem uma só e a mesma coisa, e, então, mutuamente pudessem 

se pertencer, sendo e não sendo o que são.  

Outro – Já é hora, ainda que não tenhamos relógios. Assim, ao menos, tudo resta 

mais afastado e misterioso. Como esse encontro, como eu e como tu. Retornemos, 

então, àquilo de que nunca nos afastamos enquanto seguimos falando. 

Um – Já não sei nem mais o quê. Diz. 

Outro – Sobre o que falavas sobre falas, é sobre isso que estávamos falando. Sobre 

o que falavas sobre falas, creio que o mesmo se dê com a leitura.   

Um – O que queres dizer? 

Outro – Isso também me suscita dúvidas. Não acredito ser possível chegar à definição 

do que alguma coisa seja. No entanto, sei que a leitura se realiza como exercício de 

escrita, trata-se de um movimento, um peso sobre a superfície.  

Um – Por favor, segue com isso. 

Outro – Sim. Vou tentar dizer melhor. Sobre o que pensas quando pensas em leitura? 

Um – Ora, penso que deve haver um texto e que sobre esse texto eu caminhe com os 

meus olhos e, a partir disso, interprete um conjunto de informações, extraia o sentido 

que as diversas palavras possam ter juntas e separadas e assim por diante. Penso 

que haveria aí nesse processo uma certa tradução do que é lido, mas não consigo 

entender o que queres dizer quando vincula leitura à escrita necessariamente. 

Outro – Antes de continuar, partamos do que acabas de me falar: se não houver texto, 

não há leitura? 

Um – Não. 

Outro – Não pensas que assim pensas justamente porque concebe leitura sob a ideia 

de determinada decifração, algo, portanto, de caráter comunicativo? Não imaginas, 

nesse sentido, que tua noção de leitura é por demais descansada na categoria de um 

perigoso utilitarismo?  
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Um – Talvez tenhas razão. Mas não consigo vislumbrar outro caminho agora enquanto 

falamos. No entanto, quando falas tenho a sensação de que existem outros caminhos 

para pensar a leitura, para falar de leitura. Talvez até mesmo para escrevê-la.   

Outro – Quando tomas a leitura na esteira da utilidade, corres o risco de considerar a 

escrita um discurso. E sabemos onde essa assepsia, essa ordem da linguagem e dos 

sentidos pode levar. Além disso, passas a dizer o que leitura é, isto é, acabas por 

enterrá-la numa definição qualquer. 

Um – Começo a entender a relação indissociável com a escrita. É bastante evidente, 

na verdade: o que é escrito quer ser lido, a escrita só pode consubstanciar-se no 

encontro com a leitura. E a leitura, por sua vez, para que se realize, precisa tornar-se 

escrita outra vez. Um diálogo que não termina. 

Outro – Decerto. No entanto, não a mesma escrita. Uma segunda escrita. E essa 

segunda escrita, portanto, se torna outra, diferida, mas ainda em contato com a escrita 

de onde partiu a leitura, afetada por ela. 

Um – E quanto ao que discutíamos sobre a visão, anteriormente? 

Outro – Ainda tens o vício de querer fazer tudo se encaixar, acreditas que os 

pensamentos, as ideias, as palavras são contíguas. Causa e efeito. Estás a ouvir? Tu 

dizias sobre olhos quando eu estava em silêncio, agora, que falamos, não cessa de 

exigir adequações. Eu posso te dizer, embora não possa provar aquilo que digo. A 

prova é exigência da visão: só os cegos escrevem. Cegos de vidência, pois. Escrevem 

a ruína, a ruína do ver, que é mesmo a ruína do escrever.  

Um – ... 

Outro – É preciso deixar de falar para deixar falar, é preciso deixar de falar e guardar 

silêncio. Como fiz noutro momento. Assim, também é preciso deixar de ver para ler. 

Não simplesmente deixar de ver: é preciso cegar-se, trocar a instância da visão. E, 

tornado cego, ler, escrever essa leitura cambaleante de uma escrita igualmente 

errante. Talvez: revelar, pois quando escrevo a leitura que leio revelo aquilo que li, 

lanço sobre ela novamente um véu. Um véu sobre outro que já havia. Dupla cegueira. 

Não vejo. A barra que se rompeu. Pura luz. Noite novamente. Nada.  

Um – ... 

(...) 
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2.4.2 E: quarta leitura: Luzir 

 
LUZIR  

 

Com silencioso corpo  

repousas na areia ao meu lado,  

Superestrelada.  

 

............... 

 

Irrompeu-se algum raio  

até mim?  

Ou foi a barra 

rompida sobre nós 

que luz assim?73 

 

(CELAN, 1999, p. 51) 

 

Ao ler um poema, desloco-me do tempo e do espaço em que estou e passo a habitar, 

de maneira fugaz, bastante precária – fulgurante, raio: como pode ser a habitação que 

o poema fornece –, um aqui e um agora que se fundam no encontro com ele. Encontro 

a que, costumeiramente, chamamos leitura. Melhor: parto do tempo e do espaço em 

que estou e passo, simultaneamente, a estar em outro tempo e em outro espaço. Aqui 

e lá; outrora e agora e depois. Isso quer dizer, de alguma maneira, que diante de um 

poema estou diante de um tempo-espaço distinto74, aberto no mistério do encontro 

entre mim e o poema, que teria acontecido, terá acontecido, acontece – não é possível 

precisar – aqui e agora. Diante do poema estou diante da lei, de outra lei para a leitura 

– de outra lei para a vida. Assim é porque estou – e agora retorno, enquanto sigo 

adiante – diante de uma imagem que aparece, que o poema faz aparecer, que o 

poema mesmo é75. Essa imagem – poema –, porta aberta para o impossível, me 

permite acessar outras imagens, me permite o encontro com outros tempos e outros 

                                                           
73 LEUCHTEN Schweigenden Leibes/ liegst du im Sand neben mir,/ Übersternte.// ..........................//  
Brach sich ein Strahl/ herüber zu mir?/ Oder war es der Stab,/ den man brach über uns,/ der so 
leuchtet?. Poema do livro Von Shwelle zu Schwelle (1955), traduzido no português brasileiro, na edição 
de que me sirvo para citá-lo, como De limiar a limiar. 
74 Alargando aqui a fala de Didi-Huberman, ao considerar que o poema é também manifestação de 
uma imagem, para além de ser uma convergência sonora, rítmica, semântica etc., repito, redigo, trago 
mais uma vez sua fala, que ainda há de ecoar adiante: “Sempre, diante da imagem, estamos diante do 
tempo. (...) Diante da Lei: como diante do vão de uma porta aberta”. Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges. 
História da Arte e Anacronismo das Imagens. Tradução de Márcia Arbex e Vera Casa Nova. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2015. 
75 Cito: “A imagem é ‘a forma do que aparece’, escreve Blanchot. Ao mesmo tempo ‘abertura da 
irrealidade’ e ‘torrente do exterior’: isto é, no ponto de contato entre os possíveis do imaginário e o 
impossível do real”. Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges. De semelhança a semelhança. Revista Alea, vol. 
13, n. 1, jan-jun de 2011. p. 28 
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espaços. No sentido mais ordinário, mais lato: um poema porta a possibilidade da 

viagem, da passagem, do deslocamento; um poema porta o infinito em suas palavras, 

porta o impossível, o impensável; porta o tudo e porta o nada. Porta a travessia. Por 

isso, talvez, siga sempre presente, sempre a caminho; siga sempre – ao aparecer: 

como raio que cintila e luz; que vibra e cega – a instalar sua presença: seu tempo e 

seu lugar, sua evidência sem semblância, sem precedência e sem vidência. E, assim, 

ao mesmo tempo, o poema irrompe indistinto de tudo, indecifrável, incomensurável e 

indecidível frente às coisas, junto às coisas do mundo.  

O poema – este poema – abre uma porta; entre muitas. Abre a noite, também, de 

onde irrompeu um raio ou de onde uma barra se rompeu. Não sei, não posso saber – 

assim como também o poema não sabe. Não sabe isso, é preciso dizer; não sabe, 

mas o carrega. O poema leva consigo até mesmo aquilo que não pode dizer, até 

mesmo aquilo que não pode decifrar: eis o seu saber, a sua força. Seu sim e seu não. 

Sua ausência e sua presença. O que nele está e não está. O poema, então, indaga, 

abre caminhos com suas interrogações. Este poema, ao inscrever nos meus olhos 

suas dúvidas, ao legá-las a mim – aquele que o lê sob sua lei –, inscreve, também, a 

sua noite: com sua lei e suas ordens. Então que, nesta leitura, o poema abre caminho 

para As ilustres ordens da noite, tela de Anselm Kiefer, que passa a me acompanhar: 

Figura 2 – Die berühmten Orden der Nacht, 1997 

 

Fonte: http://www.guggenheim-bilbao.es 

http://www.guggenheim-bilbao.es/
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Ecos: diante da imagem, estamos sempre diante do tempo. Uma imagem abre 

caminho para outra, uma imagem se abre de outra: um tempo abre caminho para 

outro, sobre outro – a respeito de; em cima, por cima de. Entrecruzam-se, con-fundem-

se: aqui e agora, passam a interferir uma na outra. A tela de Kiefer traz uma 

proliferação de estrelas, pó espalhado pelo céu negro da noite, pelo breu – de certa 

forma a me lembrar da minha insignificância diante de tudo. Diante, aqui e agora, do 

céu estrelado, mas, aqui e agora, também diante da própria obra – esta tela –, ou 

diante do poema que me encaminhou a ela: minúsculo, ínfimo diante da imagem, do 

tempo; do céu, da noite de infinitas estrelas. E, aqui e agora, a noite deitada ao meu 

lado; ou sobre mim deitada, a me envolver: Übersternte. Também eu sendo parte de 

sua composição aberta e escura, inerente à tela diante da qual me encontro. Não 

posso, no entanto, passar do poema à tela sem resvalos, sem percalços. Nem o 

poema passa a figurar no lugar da tela, nem um ao outro explica. São duas pontas, 

duas portas que se abrem uma de cada, para cada. E por aí a leitura atravessa, por 

aí a leitura erra.  

Como Merleau-Ponty, sou obrigado a admitir que “teria muita dificuldade de dizer onde 

está o quadro que olho. Pois não o olho como se olha uma coisa, não o fixo em seu 

lugar, meu olhar vagueia nele como nos nimbos do Ser, vejo segundo ele ou com ele 

mais do que o vejo” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 18). Sou obrigado a admitir: diante 

da tela me perco. Com ela me perco e a partir dela parto. Como me perdi e parti do 

poema. O texto que dali parte – leitura que aqui e agora escrevo –; o texto – este – 

também se perde, também não se pode fixar. Segue como vaguear de palavras e 

respirações ao longo da noite, como entrecortar de outras falas que se tornam esta, 

que se tornam escrita.  

Retorno: não olho para o quadro como olho qualquer outra coisa porque, talvez, frente 

à tela – que esse texto ora incorpora – toda revelação visual seja um enigma que deva 

permanecer indecifrável76. Paisagem imensa da noite e rente ao horizonte um corpo. 

Talvez um cadáver, silencioso – os olhos fechados –, restando sob o breu imenso, 

coberto por ele, sem poder descobri-lo de nenhuma forma. Figura solitária sobre um 

chão fendido, repleto de fissuras, sulcos. Um corpo aparentemente sem vida, 

abandonado. Mas isso tudo é o que deduzo, o que detenho no olhar a partir da 

                                                           
76 Cf. CHRISTIN, Anne-Marie. The first page. In: European Review. Vol. 8. Nº 4, 2000, pp. 457-465. p. 
462.  
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superfície atravessada de cores, de tintas, de traços. Para além do visível que se me 

apresenta, sei que está também ali o invisível que a imagem revela77; um invisível que 

a arte torna visível, e que a tela carrega na duplicidade da revelação78, ainda que 

nessa revelação eu não seja capaz de ver, pois que, na ambiguidade da palavra, a 

imagem também cai sobre meus olhos como véu. Talvez. 

O mistério do encontro – aqui e agora entre poema e imagem, entre leitor e leitura – 

parece exibir sempre um talvez. Penso nisso frente a essa tela, a esse poema. 

Quando me deparo com eles, quando estou diante deles e das tantas portas que 

oferecem, estou no reino da instabilidade e da indefinição; estou abandonado e 

sozinho – inseguro, talvez até mesmo morto (ou quase) – como aquele que pelo céu 

somente é abraçado. Talvez. Lembro de Derrida, entre parênteses – ele mesmo, ao 

escrever, assim marca o comentário –, ao falar da pintura de Jean-Michel Atlan, mas 

não só; ao falar de toda pintura em geral, de toda a pintura enquanto tal; 

metonimicamente, de toda a arte que assim seja, talvez, que perante nossos olhos 

esteja e resista em sua permanência. Ele diz: “(nada permite subtrair-se ao 'talvez', 

condição do acontecimento e do encontro, condição da hospitalidade)”.79 A única 

certeza que o talvez carrega talvez seja a de que todo o resto se mantenha na mais 

completa incerteza. “Mas existe, isso sim, com cada verdadeiro poema, com o mais 

modesto dos poemas, aquela irrefutável pergunta, aquela inaudita exigência” (CELAN, 

1996, p. 58). A interrogação é a maneira pela qual o talvez se destina ao diálogo, à 

interlocução. Talvez80. E, também por via do talvez, é preciso lembrar que “poesia, é 

fazer tudo falar – e depor, em troca, todo o falar nas coisas, ele próprio como uma 

                                                           
77 Cf. CHRISTIN, Anne-Marie. A imagem enformada pela escrita. ARBEX, Márcia (org.) Poéticas do 
Visível: ensaios sobre a escrita e a imagem. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, Programa 
de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários, 2006. p. 63. 
78 Didi-Huberman fala a partir de Blanchot: “Da imagem também é difícil falar rigorosamente. A imagem 
é a duplicidade da revelação. O que vela ao revelar, o véu que revela ao re-velar na indecisão ambígua 
da palavra revelar, é a imagem. A imagem é a imagem nessa duplicidade, não o duplo do objeto, mas 
o desdobramento inicial que permite em seguida que a coisa seja figurada”. Cf. DIDI-HUBERMAN, 
Georges. De semelhança a semelhança. Revista Alea, vol. 13, n. 1, jan-jun de 2011. p. 29. 
79 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível. Florianópolis: Ed. da 
UFSC, 2012. p. 273 
80 Sobre o talvez em Celan é interessante notar a quantidade de aparições do termo ao longo dos seus 
vários textos, mas, em especial, no discurso O Meridiano. A esse respeito, o tradutor português de sua 
Arte Poética, João Barrento, em seu texto de posfácio chamado O mistério do Encontro, faz um breve 
comentário: “Esta é uma poética insegura de si, o discurso avança e recua, tacteante, a palavra ‘talvez’ 
surge nove vezes numa só página” (BARRENTO, 1996, p. 78). 
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coisa feita e mais que perfeita” (NANCY, 2005, p. 19); uma coisa do talvez, condição 

do acontecimento e do encontro – do diálogo: hospitalidade e habitação provisórias. 
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2.5.1 Quinta leitura: Em viagem 
 

EM VIAGEM 

 

Há um momento que te converte a poeira em comitiva,  

tua casa em Paris em local de sacrifício de tuas mãos,  

teu olho negro em negríssimo olho. 

 

Há uma granja que guarda uma parelha para teu coração. 

Teu cabelo quer voar quando viajas – mas está proibido. 

Os que permanecem e acenam, não sabem. 81 

 

(CELAN, 1999, p. 51) 

 

Viagem: como um submeter-se ao risco do instável, do desconhecido. Estar em 

viagem, o mesmo é dizer: na aventura de deslocar-se de um lugar a outro, de lançar-

se de si ao Outro. Que não se conhece, que não se pode conhecer. O Estranho. Uma 

travessia. A viagem, em Celan, é itinerário impróprio e imprevisto. Por isso, movimento 

sempre – um estar a caminho. Nenhum mapa, no entanto. Essa viagem também conta 

sobre o caminho que uma palavra faz em direção a outra e outra e outra. E sobre 

como essas palavras, em comitiva, se dirigem àqueles que as leem. Registro a poeira 

de sua passagem nestas linhas. Dispersão, tudo o que o vento carrega. Passo. Tento, 

debilmente, acercar-me do que o poema diz. Um dizer em fuga, um dizer que escapa 

sempre. Talvez porque aqui – e em boa parte de seu trabalho – Celan dê notícias de 

uma espécie de viagem. Talvez porque ele escreva uma carta sem destino, talvez 

porque ele discurse para Ninguém. Quem sabe? Sem endereço, sem receptor. Talvez. 

Mas o que ele escreve quer alcançar alguém, quer falar. Celan, sim, ele mesmo 

exilado de sua língua e de sua pátria, sempre em trânsito, deslocado, alheio. Uma 

viagem – avesso, passagem ao radicalmente Outro. Labirinto inescapável, infindo. 

Então: não cabe aventar qualquer acepção romântica para a noção de viagem; esta 

viagem: que suscita a necessidade de seguir adiante, apesar de.  

Uma viagem leva a outra. E, saindo do poema, em viagem, encontro... o discurso O 

Meridiano, que, por excelência, ocorre como uma viagem, um périplo impossível a 

                                                           
81 AUF REISEN Es ist eine Stunde, die macht dir den Staub zum Gefolge,/ dein Haus in Paris zur 
Opferstatt deiner Hände,/ dein schwarzes Aug zum schwärzesten Auge.// Es ist ein Gehöft, da hält ein 
Gespann für dein Herz./ Dein Haar möchte wehn, wenn du fährst – das ist ihm verboten./ Die bleiben 
und winken, wissen es nicht.. Poema do livro Mohn und Gedächtnis (1952), traduzido no português 
brasileiro, na edição de que me sirvo para citá-lo, como Ópio e memória. 
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circundar a arte, o poema: formas de vida. Circundar, o quê? Certamente o poema 

absoluto, aquele que não existe, não pode existir, mas que existe com cada verdadeiro 

poema. Não há provas, não se pode narrar a sua existência, até porque não existe, 

não pode existir, mas existe com cada verdadeiro poema. Assim as formas da arte se 

assemelham ao mito da vida. Circundar, escrever... É uma procura, talvez, a procura 

por uma região que não se pode encontrar, e que, portanto, ao terminar a viagem, 

chega-se ao ponto de partida outra vez, começa-se outra vez, um outro começo – e 

isso, creio ser seguro dizer, já não é mais um fim, senão uma maneira de seguir 

adiante, de contornar aquilo que não tem contorno ou retorno e... abandonar-se lá. No 

entanto, “não se encontra nenhum desses lugares, eles não existem, mas eu sei, 

sobretudo agora eu sei, onde eles deviam estar” (CELAN, 1996, p. 63). 

Dessa forma, portanto, a viagem, o estar em viagem em Celan, aparece, sobretudo, 

como uma espécie de abertura de possibilidades, uma aventura entre as vias mais 

variadas, nem sempre escolha deliberada, pois, conquanto muitas vezes necessária, 

contingente; um rumar por desvios. Instável outra vez. A viagem, como é apresentada 

no poema; a viagem, como é o próprio poema, traz, já em 1948, problemas e 

inquietações que permearão toda a sua trajetória de escrita, questões que ressoam 

em seus poemas e demais textos, questões que ressoam fortemente no discurso O 

Meridiano – questões, enfim, novamente postas, dispostas ao enfrentamento, 

despertas às aberturas que sua leitura causa; como antes e como agora – como estas:  

Será então que, quando pensamos em poemas, será que seguimos tais 
caminhos com o poema? São essas vias apenas des-vios, caminhos ínvios 
de ti a ti? Mas são também, no meio de sabe-se lá quantos outros caminhos, 
caminhos nos quais a língua ganha voz, são encontros, caminhos de uma 
voz para um Tu que recebe, caminhos da criatura, projectos de existência, 
talvez, uma antecipação a nós próprios para nos encontrarmos, em busca de 
nós próprios... Uma espécie de regresso a casa. (CELAN, 1996, p. 61) 

 

Paul Celan traz graves questões nessa pequena seção que se encerra em 

reminiscência homérica sobre a tópica da viagem: regressar a casa. Mas a casa em 

Paris é agora lugar de sacrifício das mãos. É? Ou está no lugar do sacrifício, um 

sacrifício estar lá? É um lugar de onde se parte, aonde se chega? De toda maneira, 

uma necessidade de mudar, de sair de ou de ir para algum lugar; e então partir a 

outro. Onde? Ir aonde? O lugar estabelecido e estabilizado da casa em Paris já se 

tornou o contrário de uma habitação? É possível habitar algum lugar? Ou estamos, eu 

e tu e Celan e o Outro a quem me dirijo, nos dirigimos; ou estamos, nós, apenas de 
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passagem, uma temporada no inferno, neste mundo, estação desconhecida, o íntimo 

do Tu que se busca, o Eu, quem? Ninguém? Tornou-se um lugar de sacrifício e perda 

e dor? É preciso deslocar-se por outras vias, perder-se em seus des-vios? Talvez. O 

que sei é que ao perguntar já surge outro caminho, cada pergunta sugere outro 

caminho. E ler um poema, este poema, um caminho entre tantos, como lembra Celan, 

é ler o caminho que por ele é aberto, caminhos de uma voz, uma voz vinda de tuas 

mãos em sacrifício, que fazem o sacrifício, portanto, que sacrificam; mas, também, 

que são sacrificadas. Sacrifício de tuas mãos. Reminiscência do holocausto. 

Sacrifício: direcionado a quem? Ninguém – isto é, abertura para todo e qualquer um, 

para o completamente Outro, múltiplo. Renúncia ao Uno, ao desconhecido conhecido, 

nomeado. Abandono de tudo o que é precioso ou preciso. Sacrifício.   

Nessas questões também, com que viajo, com que me encaminho para o poema 

tendo saído do poema – um círculo –, Paul Celan mostra sua preocupação aos 

caminhos da poesia, portanto, um interesse profundo na viagem, na aventura da 

linguagem. O poeta aqui atravessa, no caminho de discussão sobre os caminhos – 

que sigo? – problemas que nascem do próprio caminhar. Um convite. Convida-me a 

recolocá-los, de algum jeito, a andar por eles. Pergunto, então, novamente e diferido: 

a língua ganha voz nesses caminhos, a língua diz o seu querer-dizer?; que encontros 

há no encontro entre os caminhos, com quem encontro?; e esse Tu a que avança a 

voz?; esse Tu, quem?; a quem falo quando falo do poema, do caminho do poema?; a 

quem se encaminha esse dizer sobre, esse dizer com o poema, a caminho dele? E 

esse dizer do poema – se entendemos que “o poema deve abrir caminho entre o 

silêncio e o discurso, entre o dizer nada do mutismo e o dizer demais da eloquência” 

(LACOUE-LABARTHE, 1999, p. 56, tradução minha) –, a quem/o que 

procura/encontra? Por que cala e por que fala? Quando cada? O esforço dessa poesia 

está em emudecer a palavra para que ela possa dizer outra vez?; ou para que para 

sempre se cale?; ou para que nesse calar-se eterno fale? Terrível emudecimento, que 

nos deixa “sem respiração e sem palavras” (CELAN, 1996, p. 54): “O poema mostra, 

e isso é indesmentível, uma forte tendência para o emudecimento” (CELAN, 1996, p. 

56). Calo e ouço.    

Então ouço que se trata de buscar “aquilo que conduz o poema ao encontro”, como 

acena Celan em seu dis-curso (CELAN, 1996, p. 63), trata-se de lançar-se à aventura 

da linguagem no decurso da viagem a caminho dos poemas, que é também, 
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simultaneamente, viagem de retorno a casa, de retorno à palavra; que é também, 

simultaneamente, saída de curso, abandono, renúncia. Voltar à linguagem enquanto 

se desfaz dela; colapso da linguagem para que se possa dizer outra vez – certamente 

não com aquela fala que subjugou e aniquilou e possuiu. Uma fala, pois, que possua  

uma linguagem ‘mais cinzenta’, uma linguagem que, entre outras coisas, 
também quer ver sua ‘musicalidade’ situada num lugar onde ela já não tenha 
nada em comum com aquela ‘harmonia’ que, mais ou menos 
despreocupadamente, se ouviu com o que há de mais terrível, ou ecoou a 
seu lado (CELAN, 1996, p. 30). 

Para dizer outra vez, de outra maneira. Para acolher e recolher e suportar. Sob os 

escombros de dizer. Continuar a seguir, a lançar-se na direção do Outro, sem saber 

onde encontrá-lo. O encontro, portanto, motiva o deslocamento, é aquilo que impele 

à viagem, que impele, portanto, à escrita, ao diálogo. O encontro: que impede que 

uma só voz diga, que uma só voz se erga soberana. Elogio à escuta, às pausas. 

Dialogamos. Eu e tu. Superação do entendimento da arte apenas como lance estético, 

como obra acabada, senão como uma ética, uma abertura: diálogo e ferida. Um vir-a-

ser, sim, somente no encontro. “O homem, em sua quase absoluta singularidade (sua 

ab-solitude), é pura espera-por-um-outro; ele é a esperança por diálogo, por uma 

saída da solidão” (LACOUE-LABARTHE, 1999, p. 31, tradução minha).  

O homem, o poeta, Paul Celan, entre eles, um caminho entre tantos, em sua absoluta 

singularidade solitária, ciente de que “fala sob o ângulo de incidência da sua 

existência, da sua condição criatural” (CELAN, 1996, p. 56), única, fadado a este 

mundo, com o peso de tantas faltas, de tantas perdas, quer a viagem, quer o caminho, 

precisa seguir em direção ao Outro, precisa ofertar-se ao Outro, sacrificar-se pelo 

Outro. Precisa abrir mão de suas palavras e destiná-las àquele que talvez já tenha 

sido emudecido por outras palavras, já tenha sido cerceado por uma linguagem que 

postula e agride e mata; precisa abrir mão de suas palavras e destiná-las àquele que 

não pode mais dizer uma só palavra, aquele que já não pode ser salvo, mas que 

perdura ainda no sacrifício das mãos de quem por ele escreve, que escreve para ele 

e que escreve em seu lugar, em vez dele, pois não há mais lugar, nem ele, nem nada. 

Senão palavras, contrapalavras que podem ser ditas e que podem calar. É o que o 

poema dita em primeiro lugar, dita a linguagem, a ruína da linguagem. Celan dita em 

seus poemas a ruína da língua que pronuncia Auschwitz, que faz nascer Auschwitz; 

a língua que prenuncia a barbárie, que aprofunda o fundo, a ferida. E que faz viver 
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essa ferida na pele da página, na superfície da lembrança, mantendo viva a memória 

das datas.  

“O poema fala! Mantém viva a memória das suas datas, mas – fala. É claro que fala 

sempre e apenas em causa própria” (CELAN, 1996, p.55). Aprendo com Celan que o 

destino se escreve a partir de algumas datas e que escrever é ir em direção a elas, 

continuar em viagem, sem historicizá-las, sem estabilizá-las temporalmente em algum 

passado linearmente organizado e suposto, como se elas não estivessem sempre a 

irromper e a atravessar o presente em que são pronunciadas, o poema em que são 

pronunciadas. Ir em direção a elas e enfrentá-las, portanto. Há, então, esse poema 

que parte e segue e busca. O poema que, aliás, mantém viva a memória das suas 

datas – uma partida, uma chegada, constante deslocamento –, e, ao mesmo tempo, 

sem contradições, fala sempre e apenas em causa própria. “Mas penso, (...) penso 

que desde sempre uma das esperanças do poema é precisamente a de, deste modo, 

falar também em causa alheia, (...) é a de, deste modo, falar em nome de um Outro, 

quem sabe se em nome de um radicalmente Outro” (CELAN, 1996, p.55).  

O poema, que traz a memória de suas datas – que traz à memória suas datas –, ao 

falar em causa própria, fala também em causa alheia, em última instância, fala em 

nome de um radicalmente Outro, sem saber nome ou quando ou quem ou onde. O 

poema fala sempre de uma retirada, de uma perda, de uma passagem – assim é 

porque se gesta na linguagem, na precariedade da linguagem; gasta também de seus 

sentidos. Mais precisamente, o poema diz a existência, diz o humano. Por isso, outra 

vez, diz a linguagem: diz suas contrapalavras – interrompe, suspende. O poema dá 

um testemunho sempre, pois que nascido de linguagem, nascido da linguagem; 

portanto, o poema dá um testemunho do humano. Mesmo mudo o poema diz, dá seu 

testemunho. E as coisas do mundo mudam diante daquilo que dita. O poema sempre 

é um testemunho de nossa passagem pelo mundo, de nossa estadia transitória, de 

nossa viagem, de algum vestígio ou rastro, de alguma data, de algum indício que 

indique o haver algo ou alguém existido – e o poema dá, ainda, indícios que indiquem 

o alguém haver testemunhado essa existência: a testemunha; o poeta – ferido de 

realidade e em busca de realidade. Isso não quer dizer que o poema guarde uma 

experiência, no sentido empírico do termo, senão que seja ele mesmo uma 

experiência da linguagem, no sentido grave do termo, a pronunciar cada sílaba daquilo 

que o verso verte, cada um de seus sons; senão que seja ele mesmo, o poema, a 
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literalização da linguagem em sua rigorosa e implacável derrocada, em sua dolorosa 

travessia de escrita e de encontro, de busca por encontro e por diálogo.   

Esse testemunho, em Celan, se manifesta no poema pela violência com que a 

prosódia e a sintaxe atacam a própria língua; manifesta-se, portanto, violentamente – 

por esse motivo, também, não é possível lidar com isso, digo, com seus poemas, com 

sua leitura, com a escrita dessa leitura, de maneira delicada e suave, ordenada e 

tangível; é preciso aderir ao risco que a própria viagem, a própria aventura de leitura 

impõe como experiência, exercício de escrita: um périplo acerca de lugar algum; 

desse lugar que não se pode precisar ou cercar, desse aqui, mas também desse 

agora, do poema. Que me acompanha, que acompanho. E então: a prosódia e a 

sintaxe, nos versos de Celan, “talham, deslocam, truncam, cortam” a linguagem 

(LACOUE-LABARTHE, 1996, p. 12). A linguagem da poesia torna literal a catástrofe 

que ela testemunha. Os poemas de Celan, no lugar de narrar alguma coisa, literalizam 

a linguagem; isso quer dizer: tornam mais real a própria catástrofe que a linguagem 

humana já é, a catástrofe que a linguagem humana traz em seu bojo. O anunciar a 

morte daquele que a porta, o anunciar a sua falibilidade (da linguagem e de seu 

portador) e a sua sempre indecidibilidade (a dizer uma outra palavra e mais outra após 

e adiante, numa retificação infinita). E a partir daí – de onde? – o poeta fala em nome 

do radicalmente Outro e para o radicalmente Outro; fala em sua direção, ao seu 

encontro. Busca-o, precisa encontrá-lo, quer tê-lo como seu interlocutor. O poeta, 

“sobrevoado por estrelas que são obra humana, (...), sem tecto, também neste sentido 

até agora nem sonhado e por isso desprotegido da forma mais inquietante, vai ao 

encontro da língua com sua existência, ferido de realidade e em busca de realidade” 

(CELAN, 1996, p. 34).  

O poeta, ao escrever, desprotegido, sob céu imenso, oferta-se, oferta o poema ao 

radicalmente Outro como sacrifício das mãos, mesmo que o Outro a quem se 

encaminha o poema não saiba. Em algum lugar há acolhimento, no entanto. Em cada 

viagem há uma granja que guarda uma parelha para teu coração. Ainda que não se 

saiba, uma vez mais, não se possa saber – nem aqueles que acenam. Não sabem, 

mas testemunham – a partida, a chegada; a linguagem. Uma parelha para teu 

coração: onde a garrafa lançada do poema possa chegar. Em par, em viagem. Iniciar 

um diálogo, uma troca mútua. Um Outro e um igual. Quem escreve, quem lê o que se 

escreve; e então escreve a sua leitura como resto de escuta, como resquício do 
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mistério do encontro. Eu e tu. Ninguém. Desprotegidos, feridos de realidade, ambos, 

impossível cicatriz. Marca que para sempre anima as datas na dor do sono onde 

dormem. Dá às datas alma, presença e evidência. O poema. Lugar sem lugar em que 

o encontro ainda é possível, apesar de tudo; lugar privilegiado para o encontro de 

singularidades. O poema, topos utópico, cambiante, muitas vezes inacessível, lugar 

de recolhimento e acolhimento, lugar de partida e chegada. Possibilidade de diálogo. 

Se o poema acontece nessa língua, com essa linguagem, ainda que atravessando as 

suas ruínas, o poema se torna possibilidade de diálogo, garrafa lançada ao mar, 

parelha para teu coração; mas não qualquer diálogo, “muitas vezes um diálogo 

desesperado” (CELAN, 1996, p. 57). O poema faz uma viagem, precisa fazer essa 

viagem; o poema, que é solitário, mas cuja essência é dialógica, cuja essência é 

somente errância, necessita chegar à outra ponta, à outra margem; precisa encontrar 

leitura para sua escrita, escuta para aquilo que dita. E também o contrário. Segue 

aberto como ferida, segue sem destino ou sentido, conquanto siga em direção ao 

Outro, ao radicalmente Outro. Sem concessões, sem contradições – e por isso 

completamente contradito. O poema, “linguagem tornada figura, de um ente singular, 

e, na sua essência mais funda, presença e evidência” (CELAN, 1996, p. 56), vai a 

caminho. Decididamente a caminho, só pode se encontrar no mistério do encontro.  

“Ainda é possível que tudo seja possível. Não a ‘vida’, que é sempre possível, que 

permaneceu possível, como sabemos, mesmo em Auschwitz, mas a existência, a 

poesia, o discurso. A linguagem. Ou seja, a relação com os outros” (LACOUE-

LABARTHE, 1999, p. 38, tradução minha). A relação com os outros, por causa da 

linguagem, e apesar da catástrofe da linguagem. A existência. Com todas as feridas 

que ela desperta. Esperança de diálogo, de troca e de acolhimento. Caminhos para o 

encontro, por via do poema, que não é senão “linguagem atualizada, liberta sob o 

signo de um processo de individuação radical, é certo, mas que ao mesmo tempo 

permanece consciente dos limites que lhes são traçados pela linguagem, das 

possibilidades que se lhes abrem na linguagem” (CELAN, 1996, p. 56). A existência: 

estar com, dirigir-se a. A existência: seguir em liberdade, solitário, com o poema, em 

busca de diálogo, de um diálogo desesperado. Por via do poema, que não é senão a 

forma por excelência de seguir em viagem.  
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2.5.2 E: quinta leitura: Em viagem 
 

EM VIAGEM 

 

Há um momento que te converte a poeira em comitiva,  
tua casa em Paris em local de sacrifício de tuas mãos,  
teu olho negro em negríssimo olho. 
 
Há uma granja que guarda uma parelha para teu coração. 
Teu cabelo quer voar quando viajas – mas está proibido. 
Os que permanecem e acenam, não sabem. 82 
 

(CELAN, 1999, p. 51) 

 

Dileta companhia83, 

 

Obrigado pela tua carta – tão verdadeira. Obrigado por me apertar a mão – eu aperto 

a tua84. Aqui, nesta carta, encontramo-nos. Apertamos as mãos, apartados, 

abraçamo-nos, somos um em cada; outros. Eu sigo em viagem. Seguimos juntos. 

Devo te dizer que peguei e larguei cinquenta vezes a pena; hesito é a primeira palavra; 

não sei que tom devo tomar; não sei por onde hei-de principiar85. Assim serão todas 

as vezes? Talvez. Hesitante escrevo. Espero. Mas já começamos. Mal começamos e 

já me despeço quase antes de chegar, anunciando algo que, no entanto, não pode 

aparecer. Dispo-me de mim para te encontrar. Estamos aqui e não estamos. Todo o 

gesto de te acenar com palavras já é parte do caminho, isto é, parte da viagem. Já é, 

portanto, parte desta carta em que me inscrevo para estar contigo. Lanço-me a ti, 

busco-te. Escrevo para estar, para fazer com que meu não estar contigo então esteja. 

Seja, prescindindo também agora de estar, de alguma forma, se é que isso faz 

                                                           
82 AUF REISEN Es ist eine Stunde, die macht dir den Staub zum Gefolge,/ dein Haus in Paris zur 
Opferstatt deiner Hände,/ dein schwarzes Aug zum schwärzesten Auge.// Es ist ein Gehöft, da hält ein 
Gespann für dein Herz./ Dein Haar möchte wehn, wenn du fährst – das ist ihm verboten./ Die bleiben 
und winken, wissen es nicht.. Poema do livro Mohn und Gedächtnis (1952), traduzido no português 
brasileiro, na edição de que me servi para citá-lo, como Ópio e memória. 
83 O presente texto será estruturado, majoritariamente, por trechos de cartas entre Paul Celan e Gisèle 
Lestrange, artista plástica francesa que foi sua esposa; entre Paul Celan e a poeta Ingeborg Bachmann, 
com quem teve um romance e longa troca de correspondências; bem como pelas demais 
correspondências entre Celan e outros intelectuais, assim como por fragmentos de romances 
epistolares clássicos, como A nova Heloísa, de Rousseau, e Os sofrimentos do jovem Werther, de 
Goethe. Todos devidamente descontextualizados, ancorados agora em outro contexto. Todas as 
citações serão feitas em itálico, a fim de não poluir a leitura com excessivas aspas, e serão 
referenciadas em notas de rodapé.  
84 Cf. BARROS, José Eduardo Marques. Passagens ao poético: a correspondência de Paul Celan e 
Gisèle Celan-Lestrange. 2006. 129 f. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) – Departamento de 
Ciência da Literatura, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2006. p. 34 
85 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Júlia ou a Nova Heloísa. Trad.: Fulvia L. M. Moretto. São Paulo: 
Hucitec, 1994. p. 1. 
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qualquer sentido. Difícil escrever na ausência, mas é só assim que toda escrita pode. 

Na perda, na falta. Radical esquecimento.  

Vou me acercando de um estado de torpor absoluto. Mal começo e quase paro, os 

olhos pesam. Penso em quando recebes esta carta, quando recebo a tua. Quanto 

passa. Tão verdadeira. Estamos ausentes. O peito aperta e aperto os olhos já com 

sono ao perceber que só se escreve à distância, literalizando a soma de todas as 

faltas. Trocamos palavras, abandonamo-nos nelas. Nossos fracassos. Desde então, 

nos dissemos muito em silêncio. Eu penso que certas coisas ainda, um dia, serão 

destacadas do não-dito para entrar no diálogo86. Às vezes não quero mais nada a não 

ser partir para Paris87, nada, e lá te encontrar como aqui não encontro, como aqui 

agravo o nosso afastamento, tão presente e tão próximo. Longe, já não sei nada 

acerca de ti e temo tantas vezes por ti, não sou capaz de imaginar que faças coisas 

como os outros fazem por aqui88. O que sabes de mim? O que aqui deixo e já não 

sou? Aquilo que, não sendo, quando a ti chega aparece? Desapareço nessas letras. 

Não sei, apenas sou sem sabê-lo.  

Sempre à deriva, esta carta me leva a lugares não planejados. Afunda e eleva. Como 

a escrita, como a leitura, estou sempre mais para lá de qualquer margem e mesmo de 

qualquer centro. A esmo. Nesse movimento entre a lembrança e o esquecimento, um 

tanto pelo acaso da própria viagem, aporto no poema Viagem, do poeta paraense Max 

Martins, que em sua síntese encerra: O rio que eu sou/ não sei/ ou me perdi89. 

Transporta-me a um lugar distante isso que sou e aqui não, mas diferente, navegando 

em mim, mas não mais, atravessando ao outro lado – onde o que não encontro te 

entrego, onde não me encontro e tu estejas, entre mim e ti, entre outro e este, entre 

estranheza e estranheza, entre nós e nadas. Fazemos algo – como que nadamos – 

nestas palavras para não nos afogarmos na memória, no acúmulo demasiado das 

línguas que não precisam nada, naufragamos sempre em cada, é o que nos resta, 

vida espaçada no passar das horas.  

                                                           
86 Cf. BARROS, José Eduardo Marques. Passagens ao poético: a correspondência de Paul Celan e 
Gisèle Celan-Lestrange. 2006. 129 f. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) – Departamento de 
Ciência da Literatura, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2006. pp. 46-7  
87Cf. COSTA, Luis. Dois poemas de Celan com uma carta de Ingeborg Bachmann. Disponível em: 
http://www.mallarmargens.com/2013/05/um-poema-de-peul-celan-com-uma-carta-de.html. Acesso 
em: 20 de jul. 2016. 
88 Ibid. 
89 Cf. MARTINS, Max. Poemas Reunidos 1952 – 2001. Belém: EDUFPA, 2001. p. 137. 
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Hesito, escrevo. Palavras irmãs, aporias. Antecipação perfeita de um instante em que 

tudo se transforma em mármore e eternidade90. Uma carta, papel e tinta a persistir 

contra o vento e o tempo, contra a falta e a presença, contra tudo e contra nada. Por 

isso te escrevo, para ler aquilo que parte sem saber de onde parte, para onde parte; 

te escrevo para resistir à precariedade de uma mensagem que também pudesse 

talvez ser lançada numa garrafa ao mar para ir dar em alguma praia ou não. Alongo o 

termo do nosso diálogo solitário e um tanto ermo com essa mão que te estendo, com 

esse braço que te abraça no intervalo que aqui se instala. Eu te escrevo porque tenho 

fome de algo que não vou conseguir, tudo é superficial e vazio, cansado e gasto, ainda 

antes de ter sido usado91. 

Já não pertencemos um ao outro; já não somos os mesmos, nem já sei a quem 

escrevo92. Tu sabes? Tu sabes quem sou quando a mim escreve, quando a ti te 

perdes ao me escrever? E tu, quem és? Inscreves senão tuas faltas na carta que 

escreves. Também não sei que rumo toma esta carta que te escrevo, não sei nem que 

rumo tomo enquanto escrevo, para onde, quando, por quê. Perco o prumo, desvio 

para além, retorno e passo e fico. Gosto de te ler e então de te perder por novamente 

não saber de onde tu vens e para onde vais93. Te leio e te perco no mesmo ato. Chego 

a pensar que talvez eu esteja enganado, talvez seja isso mesmo, nos desviamos um 

do outro justamente onde gostaríamos de nos encontrar, talvez a culpa esteja em nós 

dois. Apenas penso, às vezes, que o meu silêncio é mais compreensivo do que o teu, 

porque o sombrio, que está em mim, é mais antigo94. 

Seguir as trilhas quase desfeitas que marcam as minhas palavras. Seguir teus rastros, 

teus vestígios no que me escreves, atenção aguda, tentativa de me aproximar dos 

teus gestos nem sempre claros. Tanto o contrário. Veredas abertas, vestígio do 

indecifrável. Prevejo teu nome. Não te chamo. Busco o que significo naquilo que 

significas para mim. Busco em teu sentido o meu sentido, pois que do meu diverso, 

                                                           
90 Cf. COSTA, Luis. Dois poemas de Celan com uma carta de Ingeborg Bachmann. Disponível em: 
http://www.mallarmargens.com/2013/05/um-poema-de-peul-celan-com-uma-carta-de.html . Acesso 
em: 20 de jul. 2016. 
91 Ibid. 
92 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Júlia ou a Nova Heloísa. Trad.: Fulvia L. M. Moretto. São Paulo: 
Hucitec, 1994. p. 1. 
93 Cf. PAULO, Viviane de Santana. Amamo-nos como papoula e memória - A correspondência de 
Ingeborg Bachmann e Paul Celan. Disponível em: 
http://www.jornaldepoesia.jor.br/ag66bachmann.htm. Acesso em: 20 de jul. 2016. 
94 Ibid. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/ag66bachmann.htm
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partido. Partimos juntos? Busco teus olhos cada vez mais negros no fundo de cada 

palavra que escrevo e que escavo em tua direção. Tento esquecer por todo um 

instante que eu por tanto tempo e insistentemente silenciei95. Silêncio negríssimo 

submerso em teu semblante adiado. Nas valas que trazes em tua carta. Enxergo-te, 

afinal, na presença destes lapsos. Vejo-te tão próprio e desigual, vejo-te: a tua face 

era semelhante ao sol depois da borrasca, semelhante à lua na noite silenciosa96.  

Tenho a impressão, indo em direção a ti, de deixar um mundo, de ouvir as portas 

baterem atrás de mim, portas e portas, pois elas são numerosas, as portas deste 

mundo feito de mal-entendidos, de falsas claridades97. Hesito, mas estou indo, tu me 

ouves?98 Calo. Não há mais palavras, não há mais ruídos, mais nada que acompanhe 

meu passo – Eu estarei lá, junto de você, num instante, num segundo que inaugurará 

o tempo99. Maré reminiscente das palavras, deixo no abraço o próximo traço, poema 

que acena sem saber e parte a outra parte. Vivemos sob céus sombrios, e... são 

poucas as pessoas. É por isso que existem tão poucos poemas. As esperanças não 

são grandes; tento conservar o que me restou100:  

EU, INTIMO-ME 
a reconhecer- 
 
(em ti, contigo 
em viagem – nós, 
dois faróis na estrada 
farejando a escuridão luxuosa, 
abolido tempoespaço 
à visão da grande nebulosa: 
tu, era eu-todo-estrelado, o céu, espelho) 
 
-me em 
mim-mesmo.101   

Teu alheio e teu igual, 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2016 

 

                                                           
95 Cf. PAULO, Viviane de Santana. Amamo-nos como papoula e memória - A correspondência de 
Ingeborg Bachmann e Paul Celan. Disponível em: 
http://www.jornaldepoesia.jor.br/ag66bachmann.htm. Acesso em: 20 de jul. 2016. 
96 GOETHE, Johann Wolfgang. Os sofrimentos do jovem Werther. Trad.: Marcelo Backes. Porto Alegre: 
L&PM Editores, 2001. p. 76. 
97 Cf. BARROS, José Eduardo Marques. Passagens ao poético: a correspondência de Paul Celan e 
Gisèle Celan-Lestrange. 2006. 129 f. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) – Departamento de 
Ciência da Literatura, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2006. p. 60 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Cf. CELAN, Paul. Cristal. Trad.: Claudia Cavalcanti. São Paulo: Iluminuras, 1999. p. 166. 
101 Cf. CARVALHO, Age de. Ainda: em viagem. Belém: ed.ufpa, 2015. p. 57. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/ag66bachmann.htm


120 
 

2.6.1 Sexta leitura: Ilegibilidade deste 
 

ILEGIBILIDADE deste 

mundo. Tudo em dobro. 

 

Os fortes relógios 

dão razão à hora cindida, 

roucos. 

 

Tu, presa nas tuas profundezas, 

somes de ti 

para sempre.102 

 

(CELAN, 1999, p. 149) 

 

Ilegibilidade deste mundo. Celan nos entrega o óbvio tantas vezes velado. Nenhuma 

suposição de legibilidade torna, de fato, qualquer coisa legível. Tudo aquilo que se 

põe diante dos nossos olhos, embora possa querer ser lido, possa se dar à leitura, é, 

em última análise, ilegível. Ilegibilidade deste mundo. Como organizar e entender e 

higienizar, enfim, como ler, eleger como verdade, aquilo que se me apresenta, que 

aparece diante dos meus olhos? Mundo: impossível de ser interpretado, impossível 

de ser decifrado através de seus códigos, de suas manifestações. O mundo, tão 

ilegível quanto o poema. Que o carrega. Tão ilegível como tudo. Tudo em dobro. Tudo 

se superpõe e se atravessa. Tudo se nubla e embaça e embaraça frente ao olho. Olho 

e não vejo. Olho e não leio. Duplo e múltiplo. Nunca uno. Como a verdade. Igualmente 

vária. Eu e tu. Não encontro a decifração para essas palavras. São contrapalavras as 

palavras do poema. Não encontro decifração para nada. Em especial na poesia de 

Celan, que faz nascer não só uma língua alemã já muito diferida da língua corrente, 

numa tensão personalíssima, numa torsão radical, mas também gesta essa nova 

língua, esse idioleto, a partir de uma mescla elaborada e descontínua de várias outras 

línguas, como o romeno, o francês, o latim, o grego antigo – línguas que existem, 

línguas que não existem, mas que agora passam a existir em seus poemas. Línguas 

que são deglutidas no interior de sua língua: que já não é mais a língua alemã, senão 

a língua celaniana.    

Há na poesia de Celan, especificamente, e em suas falas públicas e cartas, de modo 

mais amplo, uma recusa deliberada em afastar sua escrita, seu discurso daquilo que 

                                                           
102 UNLESBARKEIT dieser/ Welt. Alles doppelt.// Die starken Uhren/ geben der Spaltstunde recht,/ 
heiser.// Du, in dein Tiefstes geklemmt,/ entsteigst dir/ für immer. Poema do livro Schneepart (1971), 
traduzido no português brasileiro, na edição de que me sirvo para citá-lo, como Neve repartida. 
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poderia tornar seu trabalho apenas repositório para uma narrativa da Shoah103. Não 

que não seja das questões mais relevantes, em especial para Celan, judeu romeno 

que passou pelos campos de concentração, que teve sua família morta pelos nazistas. 

No entanto, Celan parecia buscar com sua escrita algo para além disso, para além da 

narração desses eventos em versos. Evidentemente haverá, aqui e ali, resquícios 

desse acontecimento, se bem que nunca plenamente traçáveis, sem relação absoluta 

de causa-efeito, nenhuma origem por encontrar. A violência da memória que tais datas 

traziam e faziam emergir, em vez de suscitar o seu detalhamento, pareceu sempre 

convocar a escrita a um ataque à própria escrita, à própria maneira de escrever 

poesia, de inscrever a língua e a linguagem104 de uma maneira outra; um ataque ao 

discurso, à linearidade e à assepsia do pensamento, à legibilidade. Após tudo isso. 

Em direção a tudo isso.  

Sua escrita só poderia ser aquela da ilegibilidade, do atravessamento de linguagens, 

do acúmulo de tantas perdas e traços e traumas, sim, mas também uma escrita da 

vontade de ir a outro lugar, da necessidade de alcançar outro espaço e outro tempo 

não previstos em outras formas de escrita, em outras formas de vida. Celan parece 

sempre, nessa busca, decididamente abandonar-se à deriva das línguas, à catástrofe 

do entendimento, à falência da comunicação habitual em favor não de forjar uma 

escrita definitiva, uma escrita da unicidade (totalitária) já tão dolorosa, senão fazê-la 

valer de maneira múltipla, fazê-la ser várias, camada sobre camada, na precariedade 

                                                           
103 Ratifico tal entendimento, além de na própria pesquisa que venho empreendendo junto à escrita de 
Celan, também na fala do poeta Pierre Joris, um dos tradutores de sua obra para a língua inglesa. Nas 
palavras de Joris, na introdução de sua tradução para a obra “tardia” (Atemwende até Zeitgehöft) de 
Celan: “A Shoah é o cerne de seu trabalho e de sua vida, ainda que Celan tenha feito seu melhor para 
se certificar de que [sua obra] não fosse nem sobredeterminada por, nem redutível a esses eventos” 
(JORIS, 2014, p. 30, tradução minha). A discussão sobre o impacto da Shoah na vida e na obra de 
Celan não foi nem será feita aqui, em nenhum momento, tanto pela própria característica da leitura que 
venho tentando realizar – ao passo que reconheço sua impossibilidade de realização plena enquanto 
tal –, quanto pela minha (também) recusa a qualquer forma de biografismo ou historicismo positivista 
(que, em geral, pretende colocar outra coisa no lugar do poema, a fim de tentar explicá-lo ou encadeá-
lo a determinado fato empiricamente dado, como se o poema não pudesse dar conta de apresentar por 
si mesmo a sua conformação, como se o poema não pudesse apresentar a sua presença, tornar-se 
presente a cada encontro), quanto, ainda e principalmente, pela clara manifestação do poeta sobre o 
tema: ele preservava sua escrita desse evento, mesmo que profundamente movido, abalado por ele. 
Trata-se de uma lição, portanto.  
104 Língua e linguagem, nesse (con)texto, são entendidas muito próximas ao seu sentido dicionarizado, 
sendo a primeira uma espécie de sistema de comunicação – como é o caso da língua alemã citada –, 
enquanto a segunda traz uma acepção mais ampla e, por isso, necessariamente, mais inapreensível, 
abarcando, entre palavras, formas de escrita, gestos, traços variados, inclusive e também a própria 
língua. A citada “língua celaniana”, me parece, seria a forma de acesso à linguagem mais radical a que 
o poeta acede com seus poemas, seu idioleto, sua singularidade, a singularidade do seu querer-dizer, 
que guarda tantas línguas e também tanto silêncio, tantas faltas e tantas marcas.   
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do próprio fazer, na impossibilidade muito própria à sua imprópria constituição, 

legando toda a capacidade da linguagem, legando à linguagem, mais precisamente, 

legando a essa outra língua, sua polissemia, sua interação multilíngue.  

Esse entendimento dá à língua celaniana – chamo-a assim provisoriamente, sem 

qualquer intenção de acabamento ou pretensão de verdade – uma dinâmica sem par, 

singular. Portanto, estranha e cambiante e... Criatura viva. Distante da língua a partir 

da qual inicialmente surgiu, muito distante de qualquer língua falada. Uma linguagem 

do poema, para aqueles poemas, para a sua obra. Palavras colecionadas, reforjadas, 

justapostas. Contrapalavras. Cabe notar ainda, nesse sentido, que “Celan gosta de 

criar seu próprio vocabulário” (JORIS, 2016, p. 4, tradução minha). A partir da língua 

alemã, com uso de prefixos, sufixos, raízes, pedaços de vocábulos, Celan forma 

grandes compósitos para seu léxico, compósitos intraduzíveis, dificilmente 

pronunciáveis, e, evidentemente, ilegíveis, isso também quer dizer, de sentidos nunca 

pacificáveis, sempre moventes, e, portanto, sentidos inacessíveis à leitura – ou àquilo 

que costumeiramente se entende por leitura. Os poemas de Celan, lembra Joris – e 

percebemos na própria evidência de sua apresentação –, por conta da “abundância 

de vocabulários especializados e seu entrelaçamento com neologismos frequentes[,] 

apresentam problemas até mesmo para o leitor nativo” (JORIS, 2016, p. 4, tradução 

minha).   

Então, retomo: Celan não queria que sua obra acabasse por se tornar um lugar 

definido para a reconstituição da memória da Shoah (memória esta também múltipla, 

controvertida, ramificada, amplamente em disputa – viva), senão buscava, com seus 

poemas, uma nova língua, uma nova linguagem; precisava dessa nova linguagem. 

Seguia em sua direção, mesmo sem saber que direção exatamente fosse. Nela, uma 

vez mais e outra; outro eco: “o poema seria o lugar onde todos os tropos e metáforas 

querem ser levados ad absurdum” (CELAN, 1996, p. 59). Um estar a caminho, uma 

busca. Sempre, então, a busca por uma linguagem que una os duplos, os contrários, 

e que, portanto, não se apresente como una. Tudo em dobro. E o dobro do dobro; e 

assim sucessivamente. Com tudo o que lá dentro cabe, mesmo que sem fala105. 

Apesar da ilegibilidade que seus escritos carregam, seus poemas não podem ser 

considerados puramente herméticos, escritos com vistas à incompreensão. Pelo 

                                                           
105 Trecho do poema STEHEN, IM SCHATTEN, do livro Atemwende (1967). 
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contrário, os poemas de Celan estão sempre em busca do encontro, estão sempre 

conscientes de que surgem na direção do outro. Inclusive, tal defesa ao hermetismo 

ia justamente contra aquilo que Celan entendia sobre sua própria obra: feita com sua 

língua, inscrita na linguagem, como linguagem – a única coisa que permaneceu 

alcançável, próxima e segura diante de todas as perdas. A dificuldade de entender os 

poemas de Celan é justamente porque são poemas que escapam à compreensão. 

Não há nada fechado – no sentido do hermetismo –, pelo contrário, mais uma vez: o 

poema é pura vontade de abertura, pura vontade de colocar tudo à disposição. Ainda 

que essa pura vontade não legue ao poema sua condição clara de abertura, em última 

análise, seria leviano afirmar igualmente o contrário.  

O que parece estar em jogo, como em tantos momentos da obra de Celan, é 

justamente essa convergência de contrários; o que parece estar em jogo e o que vive 

na sua poesia é essa resistência, essa perene instabilidade entre dois extremos. 

Indecidível, irresolvível. Na verdade, ao ler os poemas de Celan, o que parece emergir 

da leitura, do caminho que é preciso fazer com o poema, ainda que às cegas, tateando 

em sua ilegibilidade, são zonas de sombra, ambientes obscuros; portanto, nem luz 

absoluta, nem ausência completa. Um caminho. O poema ensina sua poética, tudo 

está ali, dentro do próprio poema. Até mesmo sua ilegibilidade é legível nele. Lembro 

das palavras de Celan, retiradas de um manuscrito que veio a lume recentemente, e 

que pode ser traduzido por Sobre a obscuridade do poético: “o poema quer ser 

entendido, e quer ser entendido justamente porque é obscuro: obscuro como poema, 

poema enquanto obscuro. Todo poema demanda, portanto, compreensão, demanda 

um querer entender, um aprender a entender” (CELAN apud CARDOZO, 2012, p. 89). 

Os fortes relógios dão razão à hora cindida, roucos. Os relógios do tempo? Os relógios 

que não controlamos, portanto? E que hora seria essa? A hora cindida seria (será?) 

essa hora agora dividida, agora partida em dois, como tudo aquilo que neste mundo 

aparece, se manifesta: em dobro? Que horas são? Dessa maneira, talvez, uma hora 

também inconcebível, inapreensível, ilegível? Assim como a hora da morte? Essa 

hora separada da vida ou a Hora das horas, o tempo que abarca todo o tempo e 

permite que ele flua, irrompa, aqui e agora; que permite que a vida viva? E por que os 

fortes relógios (o tempo? sua passagem?) dão razão? Como dar razão àquilo que não 

se pode compreender, àquilo que se dividiu e refratou e diferenciou; àquilo que está 

separado, cindido, rompido de seu lugar, que não tem mais lugar? A hora está 
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separada por espaços, separada por vazios? Ou pelo quê? Estão as horas cindidas 

por palavras, pela tua voz? Rouca? Ou de quem? Suspensas, com o tempo em que 

vivem, envoltas na morte do seu dizer, do seu se apresentar?  

Ou, talvez, como esgarçamento de vida nesses versos, subsistência, insistência da 

vida como o aceno da morte de dentro do poema, fantasmal, uma aparição, peso da 

mão daquele – quem? – que escreveu? Como se contam as horas quando se está na 

presença de um poema? Um poema tão ilegível quanto o mundo? E, se os fortes 

relógios estão roucos, seria porque sua fala já não pode mais ser enunciada em voz 

alta? Ou porque já falaram demais, alto demais? A voz é acompanhada agora de sua 

perda, de seu fracasso; a voz agora que dá razão, ou que tenta dar, é uma voz baixa, 

cheia de defeitos, não é límpida, mas turva, não é harmônica, mas incômoda? E por 

que, enfim, estas perguntas e não outras? Engendráveis ao infinito, sim, a partir das 

mesmas palavras, do mesmo poema. Palavras, aliás, que podemos ir buscar o 

sentido, mas que não por isso tenham esse sentido, não por isso possam fazer um só 

sentido. Poema que encaro em sua sombra, leio seu registro, acolho seu assombro, 

enfim, mas não o leio finalmente. Em grande medida o poema permanece ainda 

ilegível – o que é o mesmo que dizer: ainda por ler, ainda a exigir que coloquemos 

nossos olhos sobre ele; que ouçamo-lo e mesmo toquemo-lo. Que sintamo-lo em sua 

perene apresentação. Todas essas perguntas não querem dizer o que o poema diz, 

não podem dizer nunca, nem pretendem defini-lo ou atá-lo a algum sentido; podem, 

no entanto, estabelecer diálogos, abrir caminhos a partir do ilegível que o poema 

funda, propiciar novos sentidos. Como tudo que segue. Esse mundo. Contrapalavras. 

Um dos mais instigantes pesquisadores da leitura, Paul de Man, com quem converso 

aqui, que elejo também para esta leitura, para esta conversa, para fazer, portanto, a 

leitura comigo – como tantos que, implícita ou explicitamente comparecem a cada vez 

que colocamos os olhos no mundo, a cada vez que colocamos os olhos no poema –, 

parece ler Celan ao dizer: “A palavra em si nunca chegará a ser clara, pois (...) será 

sempre impossível ler a Leitura (...). Deve-se entender que essa palavra barra o 

acesso, de uma vez por todas, a um significado que no entanto jamais pode deixar de 

clamar por seu entendimento” (DE MAN, 1996, p. 96). Se não o lê aqui em sua 

ilegibilidade, ao menos se aproxima, se irmana daquilo que Celan apresenta: o 

poema, feito de palavras – talvez de maneira análoga ao mundo, por nós, por mim e 
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por ti, contado, narrado, dito (e também massacrado e cerceado e esquecido) –, não 

pode ser claro, é sempre receptáculo do obscuro e difusor do obscuro.  

No entanto, apesar disso, embora o sentido esteja interrompido, uma vez (também) 

que não há possibilidade de estabelecer uma relação ou um vínculo com aquilo que a 

priori a palavra poderia significar – o poema, sabemos, eu e tu, desestabiliza de 

maneira singular e ininterrupta esses sentidos –, todo poema demanda compreensão, 

demanda um querer entender, um aprender a entender; ou seja: continua a clamar 

por entendimento, clamar por leitura; ao som, talvez, do seu próprio pronunciar-se 

rouco, trêmulo e dúbio no passar dos tempos, sem razão ou com razão perante os 

fortes relógios. Porém, o poema, esse poema – e, por isso, também, virtualmente todo 

poema enquanto tal, ecoando aqui a fala de Celan em O Meridiano –, é sempre 

convocado a pronunciar-se no presente; ou melhor: sempre que é convocado a se 

pronunciar, na leitura que devemos infinitamente, apresenta o presente, apresenta o 

seu presente e a sua presença. Aqui e agora.  

O trabalho da poesia deve ser feito na própria palavra, com a própria palavra. Por 

mais óbvia que essa afirmação pareça ser. Porém, é preciso estar consciente de que 

essa palavra barra o acesso à leitura. Cada palavra. Premissa básica. O poema, feito 

de palavras, nunca termina. O que acontece no poema, o que acontece quando o 

poema acontece, seja talvez o reaproximar de palavras que já perderam a linguagem, 

de palavras que foram depreciadas, esvaziadas de sentido – ou esgotadas pelo uso, 

pela autoridade –, acabaram se tornando úteis, possivelmente, acabaram sendo 

símbolos da cultura e da barbárie, criando hierarquias, lugares de ordem. Trata-se de 

estabelecer uma nova relação, tão incerta como qualquer relação. Mas não só isso: o 

poeta, Celan, trabalha a partir das suas ruínas, atravessa essa paisagem de palavras 

arruinadas, e as transforma, deslocando-as, recombinando-as, fazendo com que elas 

ganhem novos sentidos, novas camadas, preenchendo-as com outros espaços, com 

outros vazios. E, daí em diante, a cada leitura, essas palavras têm a capacidade de 

cambiarem outras vez, de se reencadearem, de se permitirem fazer sentido e, então, 

de se perderem, de perderem os sentidos outra vez; a cada leitura essas palavras se 

reescrevem, elas se inscrevem nos olhos de quem lê, com sua escrita hesitante e 

gradual, rouca, presente, remota.  

Apenas pela linguagem, com a palavra, é possível ir a caminho da realidade, lidar com 

o mundo – também ele ilegível. Só a linguagem retém a relação, o vínculo com o 
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mundo. Por mais frágil que seja. Não há, portanto, uma leitura legível; uma leitura é 

sempre algo por se realizar, especialmente diante de poemas, especialmente diante 

de poemas de Celan, uma vez que toda leitura tende ao fracasso da interpretação. E, 

porque a leitura fracassa, ela promove a abertura para várias leituras, todas legíveis 

em sua ilegibilidade, primazia da incerteza, da indecidibilidade. Torno a ler o poema, 

torno a ser tomado por ele. Última estrofe. Tu, presa nas tuas profundezas, somes de 

ti para sempre. Poderia voltar a suscitar várias leituras a partir dessa sequência. Mas 

o que se me apresenta agora como leitura, na arbitrariedade do gesto – e porque 

estou agora, ao longo desse texto, ligado ao problema da palavra e ao problema do 

sentido, movido pelo poema –, é o gesto do poema a endereçar a própria escrita, a 

própria leitura, que segue presa às suas profundezas, e some para sempre. Para 

sempre. Talvez para aparecer novamente na próxima leitura, na próxima escrita que 

a leitura vai inscrever quando eu me dispuser novamente a atravessar suas palavras. 

E calo. Porque calar também é recepcionar aquilo que foi lido. Acolher sombras. Calar 

é se colocar a ouvir. Estabelecer diálogo. “O poema é um verdadeiro prelúdio; como 

em uma composição musical, dá a tonalidade para o todo com o primeiro som” 

(GADAMER, 2005, p.49). Perco-me. Fracasso. Preciso escutar o poema. De novo e 

mais uma vez. Qualquer palavra que diga não é o bastante. Nenhuma palavra dá 

conta das contrapalavras do poema. Sua ilegibilidade me lança a outro. Em que ouço:  

UM RIBOMBAR: é a  

própria verdade 

que chegou  

às pessoas 

no meio do 

turbilhão de metáforas. 106 

 

(CELAN, 1996, p. 133)  

 

Aquilo que pronunciam estas palavras: sendo o que são, então, entregam um som, 

um ritmo, um estrondo. Um sentido e um destino. Um ribombar. Somes para sempre. 

 

 

 

 

 

                                                           
106 EIN DRÖHNEN: es ist/ die Wahrheit selbst/ unter die Menschen/ getreten,/ mitten ins/ 
Metapherngestöber. Poema do livro Atemwende, traduzido como Sopro, Viragem na edição portuguesa 
dos poemas de Celan. 
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2.6.2 E: sexta leitura: Ilegibilidade deste 
 

ILEGIBILIDADE deste 

mundo. Tudo em dobro. 

 

Os fortes relógios 

dão razão à hora cindida, 

roucos. 

 

Tu, presa nas tuas profundezas, 

somes de ti 

para sempre.107 

 

(CELAN, 1999, p. 149) 

 

Eleger uma leitura: tornar todas as demais ilegíveis. Ao menos temporariamente, digo, 

no gesto de ler o que se dá a ler. Em última instância, ilegível também na literalidade 

de sua ilegibilidade – mesmo aquela eleita para leitura. Se a todo tempo fazemos 

escolhas, legamos à ilegibilidade tantos outros mundos que poderiam ter sido, por 

assim dizer, legíveis? Elidimos as infinitas leituras, lançamo-las ao longe? Ilegibilidade 

deste mundo. Ler um poema: habitar o mundo de uma maneira, então, apenas 

possível a partir desse encontro. Estranha, estrangeira. Uma habitação que se funda 

nesse encontro – e à própria leitura transtorna. Hesitante. Assim, leitura parece ser 

uma forma de habitação, mas uma habitação precaríssima, em fuga. Como esta que 

faço, talvez. Uma habitação que não se mantém no mesmo lugar, logo, uma habitação 

que não traz conforto, senão confronto – arena aberta para o enfrentamento, para o 

risco; que não resguarda do mundo. Uma habitação que não guarda os sentidos de 

habitação previamente dados – estabilizados –, que não se permite ser lida. Tal como 

tudo, tal como o mundo, mundo tardamudeante no qual hóspede terei sido108.  

Pelo contrário: essa habitação que o poema imprime como forma de leitura abre, dá 

acesso – como janela ou porta de casa – àquilo que não se pode precisamente 

precisar, àquilo que aparece quando estamos diante dele, dentro – diante (dentro), 

consequentemente, de palavras. Em sua companhia. Ler, assim, parece ser algo 

como estar diante (dentro) da presença que o poema apresenta, tomado por ela; 

diante (dentro) do presente que o poema faz irromper na minha presença. Ali, onde 

                                                           
107 UNLESBARKEIT dieser/ Welt. Alles doppelt.// Die starken Uhren/ geben der Spaltstunde recht,/ 
heiser.// Du, in dein Tiefstes geklemmt,/ entsteigst dir/ für immer. Poema do livro Schneepart (1971), 
traduzido no português brasileiro, na edição de que me servi para citá-lo, como Neve repartida. 
108 Referência ao poema O MUNDO TARTAMUDEANTE/DIE NACHZUSTOTTERNDE WELT, do 
mesmo livro de 1971.  
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posso me fazer presente, dizer eu, sem qualquer centro ou tempo: adentrá-lo, como 

a um templo109, no emudecimento da pronúncia, em silêncio, neste lugar sem lugar 

que é próprio do poema, por isso também impróprio e inapropriável. Ilegibilidade deste 

mundo. A leitura pede o que perde, busca-o – o quê?; lê o ilegível das palavras em 

sua ilegibilidade, torna sua literalidade – a literalidade do ilegível – uma forma de 

legibilidade com que em geral nos conformamos.  

Persiste, nesse sentido, a inquietação: o que leio quando leio um poema, este? Leio-

o finalmente, chego a seu fim? Que fim tem um poema nesse mundo? E nos mundos 

que o poema cria? Quais? Antes, de toda maneira, na presença do poema me parece 

que sou enleado pelo ilegível que ele leva. Entrelaça-se-me. E lego a esta página em 

que agora inscrevo minha leitura cega algumas palavras já de-formadas pelo poema 

em seu escape. Hospedo-me aqui, uma estadia breve. Sou outro enquanto leio e 

escrevo, sou alguém (ou ninguém) que põe esta leitura em seu leito de morte: página. 

Pela morte! Revive! Retifico, fugindo à reificação, ao fácil termo das finalidades; 

retorno já tendo sido alterado pela leitura; adulterado: não apenas temporariamente 

as demais instâncias de leitura – desta leitura – se tornam ilegíveis, mas perenemente.  

Sim: ao ler, ao colocar meus olhos sobre a ilegibilidade última das palavras do poema 

a fugirem da compreensão, difiro para sempre. Parto para outro lugar, sigo atrás delas 

e me perco; eu sou agora outro; distinto, portanto, daquele primeiro que se aproximou 

do poema ainda sem o ler. Não há razão. Se há é já uma razão rouca. O poema a 

tudo abala, toma também a voz. Se leio agora, já movido pelo poema, deslocado, não 

faço mais a outra leitura que poderia ter feito antes de fazer a leitura que fiz. Se bem 

que não fiz110, de fato; leitura que, de alguma maneira, se fez em mim, tornou-se-me 

naquele momento em que por ela eu passava, em que ela a mim me atravessava. 

Uma dúvida persistente, sem dúvidas, uma amostra grave do ceticismo que vive na 

                                                           
109 Referência ao poema que se inicia com o verso Poemas são como vitrais pintados, em que Goethe 
compara a leitura de um poema à entrada em uma capela. Cf. GOETHE, Johann Wolfgang von. 
Poemas. Trad.: Paulo Quintela. Coimbra: Acta Universitatis Conimbrigensis, 1958. 
110 Sigo, aqui, como em outros momentos, junto às palavras de Paul de Man. Em determinada seção 
do livro Alegorias de leitura, especificamente no capítulo chamado Semiologia e Retórica, de Man 
escreve uma passagem bastante contundente, que pode servir de alicerce – colocar-se em relação – 
a muito do que tenho desenvolvido ao longo das leituras da tese: “A leitura não é ‘nossa leitura’, já que 
usa apenas elementos linguísticos fornecidos pelo próprio texto; a distinção entre autor e leitor é uma 
das distinções falsas que a leitura torna evidente. A desconstrução não é algo que acrescentamos ao 
texto, mas que constituiu o texto em primeiro lugar. Um texto literário simultaneamente afirma e nega a 
autoridade de seu próprio modo retórico, e ao ler o texto como fizemos estávamos apenas tentando 
chegar mais perto da posição de um leitor tão rigoroso como o autor precisou ser a fim de escrever a 
frase em primeiro lugar” (DE MAN, 1996, p. 33). 
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linguagem, que ali se aloja, que ela mesma é – sendo já outra e outra111. Uma renúncia 

que é entregue àquele que lê e que nunca pode, no entanto, herdá-la. Sem 

descendência, lembro de Celan em O Meridiano; e, ainda nas reminiscências 

meridianas: uma conversa que poderia ser continuada indefinidamente. Seres de 

linguagem, seres da linguagem. Na dúvida: vertem vida aquelas palavras no entanto 

mortas. Ilegibilidade deste mundo. Tudo em dobro. Todas as coisas a carregar o que 

são e o que não. Coexistência de contrários.  

Impressionante, nesse sentido, perceber o que um poema, esse poema – ilegível 

enquanto tal, que carrega esse ilegível que é e exige uma fala sobre a ilegibilidade, 

uma escrita, esta – provoca; o que esse poema convoca para o diálogo, aqui e agora 

somente, pois que provocaria e convocaria outras formas escapáveis, mutáveis, 

imprevisíveis ad infinitum caso o aqui e o agora fossem outros. Impressionante, ainda, 

perceber aonde pode levar uma leitura que não quer levar a lugar algum, ou seja, uma 

leitura que insiste em se deixar levar pelas palavras do poema, que insiste em se 

querer leve e por isso também livre e por isso também sem fim. Onde chegamos com 

ela? Quando? Experiência com o poema, experiência com a vida, contato com o 

mundo. Dessa maneira: sem deixar acontecer plenamente nada na minha escrita-

leitura para que assim, talvez, o poema possa não cessar de acontecer nas próximas 

leituras; possa não cessar de ser aqui e agora; possa, enfim, não cessar de ser uma 

repetição de impossíveis cada vez mais diversos, evoco, arbitrariamente – de 

maneira, portanto, análoga ao modo de existência inerente à linguagem –, algumas 

palavras de Celan escritas como Resposta a um inquérito da Librairie Flinker112.  

Depois dessa passagem: respirar. E seguir. Evoco a resposta de Celan ao acaso e 

um tanto apressadamente, é verdade, porque essa leitura já vai me encaminhando 

para outra, já vai me fazendo convocar outro poema para estar em relação, abrindo 

passagens, entremeando fraturas, filamentos, texturas. Respiro. Coloco os olhos no 

mundo a partir da janela ao lado de onde e de quando escrevo. Ilegibilidade deste 

mundo. Torno os olhos às palavras que venho escrevendo, estas, e às outras que 

estão por vir para dar conta da impossibilidade de fazer sentido que as anteriores 

carregam. Mesmo com mais estas, outras: todas hão de carregar essa renúncia, esse 

                                                           
111 Penso, aqui, em Rousseau: “Amo a verdade, eu a busco, mas não consigo reconhecê-la” 
(ROUSSEAU apud DE MAN, 1996, p. 255).  
112 N. do T.: Publicado no Almanach 1961 da Librairie Française et Étrangère Flinker, Paris 1961, p.18. 
Reimpressão no jornal Die Welt (Hamburgo), de 21 de novembro de 1970. 
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ceticismo, essa ilegibilidade. Enfim, com Celan: “Não acredito que haja bilinguismo na 

poesia. Falar com língua bífide – isso sim, existe, também em diversas artes ou 

artifícios da palavra e dos nossos dias, especialmente naqueles que (...) sabem 

estabelecer-se, de forma tanto poliglota como polícroma” (CELAN, 1996, p. 69).  

O que chama a atenção nessa passagem é a distinção que Celan traça entre 

bilinguismo e língua bífide. Interessa pensar que resiste, portanto, o duplicado no uno, 

sem qualquer contradição. Tudo em dobro. Dessa forma, o poema fala a partir de sua 

singularidade, de sua unicidade, com língua bífide, com língua múltipla e contaminada, 

estranha e vária. Indomável e incompreensível. Dando razão à hora sem razão, à hora 

cindida: hora apartada, hora sem irmãs, hora da morte – em que o poema vive e faz 

nascer. Por isso também uma língua ilegível que fala e que escreve o incontornável, 

o inabordável. Caminhos, leituras, escritas. Aquilo que não cessa de existir, que não 

cessa de continuar; aquilo que nunca é passível de ser terminado, de estar pronto – o 

poema, o mundo: ilegíveis. Evidente, uma vez que “nenhuma silogística, ainda que 

adensada por alguma teoria associativa, nenhuma logística poderá jamais fazer jus 

ao ‘poema’ enquanto factum – o suposto esquema mental ou linguístico do ‘poema’ 

nunca fica ‘pronto’113. (CELAN apud CARDOZO, 2012, p. 91). Aspas, aspas, aspas. 

Sem descanso, ao encontro do último poema do último volume de poemas de Celan: 

VINHATEIROS escavam 

o relógio das horas sombrias 

cada vez mais fundo, 

 

tu lês, 

 

o Invisível 

desafia 

o vento, 

 

tu lês, 

 

os Abertos trazem 

a pedra atrás do olho, 

ela te reconhecerá, 

no dia do Sabbath114. 

 

(CELAN, 1996, pp. 185-6) 

 

                                                           
113  Cf. tradução de Mauricio Cardozo para trecho de A obscuridade do poético.  
114 Rebleute graben/ die dunkelstündige Uhr um,/ Tiefe um Tiefe,// du liest,// es fordert/ der Unsichtbare 
den/ Wind/ in die Schranken,// du liest,/ die Offenen tragen/ den Stein hinterm Aug,/ der erkennt dich,/ 
am Sabbath. Poema do livro Zeitgehöft (1976), traduzido no português europeu, na edição de que me 
servi para citá-lo, como A cerca do tempo. 
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2.7.1 Sétima leitura: Stretto 

 
STRETTO 
 
* 
Trazidos para o  
campo  
com a marca que não engana: 
 
Grama, escrita-espalhada. As pedras, brancas, 
com as sombras dos talos: 
Não leia mais – vê! 
Não veja mais – vai! 
 
Vá, tua hora 
não tem irmãs, estás – 
estás em casa. Uma roda, lentamente, 
rola para fora de si mesma, os raios 
escalam, 
escalam por campo enegrecido, a noite 
não precisa de estrelas, em lugar algum  
perguntam por ti. 
 
                                                  Em lugar algum  
                                                                          perguntam por ti – 
 
O local em que estavam, ele tem  
um nome – tem 
nenhum. Não estavam lá. Algo 
havia entre eles. Não  
olham através. 
 
Não olhavam, não, 
falavam de  
palavras. Ninguém 
despertou, o 
sono  
veio sobre eles. 
 
*  
                         Veio, veio. Em lugar algum  
                                                                  perguntam – 
 
Sou eu, eu,  
estava entre vocês, estava 
aberto, estava 
audível, fiz sinal, sua respiração 
obedeceu, sou  
eu ainda, vocês 
estão dormindo. 
 
* 
                                                  Sou eu ainda – 
 
Anos. 
Anos, anos, um dedo 
tateia de cima a baixo, tateia 
ao redor: 
pontos de sutura, palpáveis, aqui 
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se abre demais, lá 
voltou a fechar-se – quem  
o cobriu? 
 
* 
 
                                                  Cobriu-o   
                                                              –  quem? 
 
Veio, veio.  
Veio uma palavra, veio, 
veio pela noite, 
queria brilhar, queria brilhar. 
 
Cinzas. 
Cinzas, cinzas. 
Noite. 
Noite-e-noite. Vai 
para o olho, para o úmido. 
 
                                                 Vai 
                                                        para o olho,  
                                                                           para o úmido. –   
 
Furacões. 
Furacões, desde sempre,  
turbilhão de partículas, o outro, 
tu 
bem sabes, nós  
lemos no livro, era  
opinião. 
 
Era, era 
opinião. Como 
nos tocamos  
–  tocamos, com 
essas  
mãos? 
 
Também estava escrito que. 
Onde? Nós 
fizemos silêncio sobre isso, 
silêncio de morte, grande,  
um 
silêncio 
verde, uma sépala, nela 
suspenso um pensamento de vegetal –   
 
verde, sim. 
suspenso, sim, 
sob malicioso 
céu. 
 
Nela, sim, 
de vegetal. 
 
Sim. 
Furacões, tur- 
bilhão de partículas, sobrou 
tempo, sobrou, 
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para tentar com a pedra –  era 
hospitaleira, não 
cortava a palavra. Como 
estávamos bem:  
 
Granulosos, 
granulosos e fibrosos. Hasteados, 
densos; 
cacheados e irradiantes; nevríticos,  
espalmados; soltos, rami- 
ficados – : ela, isto  
não cortava a palavra, isto 
falava, 
falava com prazer a olhos secos, antes de fechá-los. 
 
Falava, falava. 
Era, era. 
 
Nós 
não desistimos, estávamos 
no meio, um 
monte de poros, e 
ele veio. 
 
Veio até nós, veio 
através, remendava  
invisível, remendava 
a última membrana, 
e 
o mundo, um cristal em mil 
irrompeu, irrompeu. 
 
* 
                                                  Irrompeu, irrompeu. 
                                                                        Então –   
noites, decompostas. Círculos, 
verdes ou azuis, vermelhos 
quadrados: o  
mundo insere o seu mais íntimo 
no jogo com as novas  
horas. –  Círculos 
vermelhos ou pretos, claros 
quadrados nenhuma 
sombra voadora, 
nenhuma 
prancheta, nenhuma  
alma de fumaça sobe e acompanha.  
 
* 
                                                  Sobe e 
                                                             acompanha –   
 
No abrigo da coruja,  
na petrificada lepra,  
em 
nossas mãos escapulidas, no  
mais recente repúdio, 
sobre a  
barreira de balas junto  
ao muro em ruínas: 
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visível, de 
novo: os 
sulcos os 
 
coros, outrora, os 
salmos. Ho, ho- 
sana. 
 
Mas  
ainda há templos. Uma 
estrela  
ainda tem luz. 
Nada,  
nada está perdido. 
Ho- 
sana. 
No abrigo da coruja, aqui, 
as conversas, cinza-dia, 
das marcas d´água subterrânea. 
 
                                                  (–  cinza-dia, 
                                                                   das  
                                                                        marcas d´água subterrânea –   
 
Trazidos  
para o campo  
com  
a marca  
que não engana: 
 
grama, 
grama,  
escrita-espalhada.) 115 

                                                           
115 ENGFÜHRUNG * Verbracht ins/ Gelände/ mit der untrüglichen Spur:// Gras, 
auseinandergeschrieben. Die Steine, weiß,/ mit den Schatten der Halme:/ Lies nicht mehr – schau!// 
Geh, deine Stunde/ hat keine Schwestern, /du bist –/ bist zuhause. Ein Rad, langsam,/ rollt aus sich 
selber, die Speichen/ klettern,/ klettern auf schwärzlichem Feld, die Nacht/ braucht keine Sterne, 
nirgends/ fragt es nach dir.// *//                                                           Nirgends/ fragt es nach dir –// Der 
Ort, wo sie lagen, er hat/ einen Namen – er hat/ keinen. Sie lagen nicht dort./ Etwas/ lag zwischen ihnen. 
Sie/ sahn nicht hindurch.// Sahn nicht, nein, redeten von/ Worten. Keines/ erwachte, der/ Schlaf/ kam 
über sie.// *// Kam, kam. Nirgends/ fragt es –// Ich bins, ich,/ ich lag zwischen euch, ich war/ offen, war/ 
hörbar, ich tickte euch zu, euer Atem/ gehorchte, ich/ bin es noch immer, ihr/ schlaft ja.// *//                                                             
Bin es noch immer –// Jahre./ Jahre, Jahre, ein Finger/ tastet hinab und hinan, tastet/ umher:/ 
Nahtstellen, fühlbar, hier./ klafft es weit auseinander, hier./ wuchs es wieder zusammen – wer/ deckte 
es zu?// *//                                                     Deckte es/ zu – wer?// Kam, kam./ Kam ein Wort, kam,/ 
kam durch die Nacht, wollt leuchten, wollt leuchten.//  
Asche./ Asche, Asche./ Nacht./ Nacht-und-Nacht. – Zum/ Aug geh, zum feuchten.// *// Zum/                                                        
Aug geh,/ zum feuchten –// Orkane./ Orkane, von je,/ Partikelgestöber, das andre,/ du/ weißts ja, wir/ 
lasens im Buche, war/ Meinung.// War, war/ Meinung. Wie/ faßten wir uns/ an – an mit/ diesen/ 
Händen?// Es stand auch geschrieben, daß./ Wo? Wir/ taten ein Schweigen darüber,/ giftgestillt, groß,/ 
ein/ grünes/ Schweigen, ein Kelchblatt, es/ hing ein Gedanke an Pflanzliches dran –// grün, ja/ hing, ja/ 
unter hämischem/ Himmel.// An, ja,/ 
Pflanzliches.// Ja./ Orkane, Par-/ tikelgestöber, es blieb/ Zeit, blieb,/ es beim Stein zu versuchen – er/ 
war gastlich, er/ fiel nicht ins Wort. Wie/ gut wir es hatten:// Körnig,/ körnig und faserig. Stengelig,/ dicht;/ 
traubig und strahlig; nierig,/ plattig und/ klumpig; locker, ver-/ ästelt –: er, es/ fiel nicht ins Wort, es/ 
sprach,/ sprach gerne zu trockenen Augen, eh es sie schloß.// Sprach, sprach./ War, war./ Wir/ ließen 
nicht locker, standen/ inmitten, ein /Porenbau, und/ es kam./ Kam auf uns zu, kam/ hindurch, flickte/ 
unsichtbar, flickte/ an der letzten Membran,/ und/ die Welt, ein Tausendkristall,/ schoß an, schoß an.// 
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(CELAN, 1999, pp. 73-85) 

Trago para a página a escrita-espalhada... O poema. O livro aberto a meu lado, os 

versos dispostos nas folhas. Palavras trazidas para o campo com a marca que não 

engana. E já estou a meio caminho antes de dizer qualquer coisa. A leitura do poema 

já avança, toma seu lugar, o lugar que lhe é próprio, um lugar a caminho. Antecipa-

se-me. O lugar que eu poderia achar haver para ela, nas minhas palavras. Agora por 

ela espalhadas. Como tudo a partir dela. Também, por conseguinte, na minha leitura 

aqui escrita. Talvez porque o poema, esse poema – Engführung, Stretto –, ao se 

apresentar assim, passe a realizar a sua própria existência, passe a apresentar-se a 

si mesmo com a sua voz. Voltarei a esse ponto. 

Tecnicamente, e Paul Celan sabia disso, o stretto costuma ser, na música, a aparição 

do sujeito em todas as vozes em rápida sucessão. É, portanto, um recurso musical 

geralmente utilizado como encerramento da fuga, para gerar um efeito expressivo em 

sua conclusão; o ponto de clímax, o ponto máximo de tensão. Decerto não posso 

discorrer longa e teoricamente aqui sobre teoria musical, mas gostaria apenas de 

manter isso em mente, entendendo seu Engführung como uma seção de algo maior, 

o agravamento de uma sequência – ou a síntese da possibilidade de escrita; o mesmo 

é dizer: da possibilidade de leitura; então: da possibilidade de existência, de vida. Além 

disso, quando penso em fuga e estou próximo à obra de Celan, não posso deixar de 

me lembrar de Todesfuge, um de seus poemas mais emblemáticos e conhecidos, em 

que o poeta não deixa de recorrer à noção desse estilo de composição, um estilo 

essencialmente polifônico, múltiplo. Não quero dizer que Engführung seja o 

encerramento do poema Todesfuge. Afinal, todo poema, todo grande poema guarda 

                                                           
*// Schoß an, schoß an./                                                                                 Dann –// Nächte, entmischt. 
Kreise,/ grün oder blau, rote/ Quadrate: die/ Welt setzt ihr Innerstes ein/ im Spiel mit den neuen/ 
Stunden. – Kreise,/ rot oder schwarz, helle/ Quadrate, kein/ Flugschatten, kein/ Meßtisch, keine 
Rauchseele steigt und spielt mit.// *// Steigt und/ spielt mit -// In der Eulenflucht, beim/ versteinerten 
Aussatz, 
Bei/ unsern geflohenen Händen, in/ der jüngsten Verwerfung,/ überm/ Kugelfang an/ der verschütteten 
Mauer: 
sichtbar, aufs/ neue: die/ Rillen, die// Chöre, damals, die/ Psalmen. Ho, ho-/ sianna.// Also/ stehen noch 
Tempel./ Ein/ Stern/ hat wohl noch Licht./ Nichts,/ nichts ist verloren.// Ho-/ sianna.// In der Eulenflucht, 
hier,/die Gespräche, taggrau,/ der Grundwasserspuren.// *// (– – taggrau,/ der/                                                                     
Grundwasserspuren –// Verbracht/ ins Gelände/ mit/ der untrüglichen/ Spur:// Gras./ Gras,/ 
auseinandergeschrieben.). Poema do livro Sprachgitter (1959), traduzido no português brasileiro, na 
edição de que me sirvo para citá-lo, como Prisão da palavra. 
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seu inacabamento, nunca fica pronto, como afirma mesmo Celan. No entanto, há entre 

um poema e outro um caminho, um diálogo. Interrompido, em fuga, sem dúvidas. Há 

linhas que se afastam e se aproximam, fogem para novamente se encontrar. Há 

presenças constantes, como os campos, a música que toca a hora da morte – a hora 

sem irmãs –, tantas cinzas e tanto silêncio. 

Posso ainda pensar semanticamente no que traz esse título: redução, estreitamento, 

constrição. Uma convergência de vozes e perdas e palavras? Uma fala cada vez mais 

fina, um fio? E nós, eu e tu, nessa leitura, nossa, seguimos o caminho com o poema, 

seguimos a caminho – esse caminho cada vez mais árduo? Mais árduo, sim, porque 

mais rigoroso, mais exato, mas também mais escasso, mais conciso? De fato um 

caminho que o poema apresenta – e que, no apresentar, apresenta sua própria 

existência. Penso junto a Peter Szondi nesse momento e passo a rememorá-lo um 

pouco, entremeando a lembrança com a leitura – duas irrupções mnemônicas no 

presente. Ele acena para a ideia de que o poema, esse poema – Engführung – se 

recusa a servir a realidade. Lembro em retorno Celan, no entanto: o poema segue em 

busca de realidade. “A realidade não é, a realidade vai ser procurada e conquistada” 

(CELAN, 1996, p. 30). Se a realidade não é, mas é como se fosse, ou como querem 

que seja, o poema só pode negá-la, negar servi-la, para que então possa buscar a 

sua realidade, conquistá-la; em suma: sê-la. É preciso transfigurar a realidade por 

meio da linguagem. E “o objetivo dessa linguagem é o do rigor” (CELAN, 1996, p. 30), 

portanto, segue o estreitamento, a “delimitar o campo do que é dado e do que é 

possível” (CELAN, 1996, p. 30). 

O poema, portanto, esse poema – Engführung –, é uma recusa à realidade dada, é o 

agravamento da fuga à inelutável modalidade do visível116, que há séculos tenta 

submeter a arte a seus preceitos, ao centralismo da visão. Sim, esse poema já acena 

para a força do audível logo em sua entrada, violenta a escrita para dizer de outra 

maneira. A poesia se vira contra o papel a ela dado precocemente pela filosofia, na 

figura de Aristóteles, esses olhos: a de estar a serviço da representação. Um papel 

contra o qual, no entanto, muitas vezes se insurgiu e até mesmo ignorou. O 

entendimento da arte como reflexo ou como substrato do real, como cópia de alguma 

                                                           
116 Breve citação de uma expressão de James Joyce retirada de uma passagem de Ulisses. Cf. JOYCE, 
James. Ulisses. Trad. Bernardina da Silva Pinheiro. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2007. p. 65. 
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coisa que portaria o estatuto de original, carrega também um anseio moral de definir 

hierarquicamente as coisas. Nada é tão distante da esfera da arte. Em Celan, aqui e 

agora, o poema dita e com seu dito interdita a realidade, interfere na realidade, cria 

formas do real. O poema cessa de ser mimese, representação, e passa a ser então a 

própria realidade; passa a se apresentar no lugar de representar, passa a, com sua 

voz, abrir o caminho por onde passa, sendo ele também e simultaneamente esse 

movimento e essa voz e esse caminho e esse passar. Ecoo Szondi, cito-o: “O texto 

não está mais a serviço de uma realidade pré-determinada, mas, pelo contrário, está 

se projetando, se constituindo como realidade” (SZONDI, 2003, p. 31, tradução 

minha). O que Celan parece querer nos fazer perceber, eu e tu, e que inclusive o 

poema ordena – Não leia mais – vê! Não veja mais – vai! –, é que nós, eu e tu, não 

devemos mais ler um texto ou ver uma imagem tentando entender o que aquilo 

descreve, o que aquilo “representa”. Mas, bastante diferente disso, “o que o poeta 

está pedindo é justamente para que tanto ele quanto o leitor sigam adiante, ‘vai!’, neste 

terreno que é seu texto” (SZONDI, 2003, p. 32, tradução minha). 

Embora o poema exija que o leitor avance, o terreno da linguagem poética é 

acidentado demais. Os campos são amplos. E como agora ouço e não vejo, devo 

tatear o caminho. “Procuro tudo isso no mapa, com um dedo um tanto impreciso, 

porque inquieto – num mapa para crianças, como tenho de confessar desde já” 

(CELAN, 1996, p. 63). Há, nos campos, nas páginas, índices, marcas, pedras que 

aparecem e neles topo, mas tudo isso é tornado espaço – topos u-tópico – pela 

apresentação da voz que se sucede a si mesma; e reitera e realiza e dissipa e 

recupera a si mesma enquanto escrita-espalhada – escrita vaga e vacilante em que a 

leitura se perde para se encontrar: um dedo/ tateia de cima a baixo, tateia/ ao redor:/ 

pontos de sutura, palpáveis, aqui/ se abre demais, lá/ voltou a fechar-se. Ao redor de 

uma ferida, de uma abertura, lemos, eu e tu – Engführung –: não em uma progressão 

linear, não lemos como leitura, passamos o dedo, tocamos, sem progredir, andamos 

em círculos: “Minhas Senhoras e meus Senhores, estou a chegar ao fim – estou de 

novo no princípio” (CELAN, 1996, p. 59). O poema, esse poema, é um advento, é uma 

chegada e, portanto, é também uma partida. É um lançar-se com seu saber aberto 

aos caminhos; é um estar a caminho, um não cessar de aparecer, de se apresentar. 

E, assim, o que não tem fim é livre, aberto, irrepresentável. “Talvez o poema (...) possa 

agora, deste modo não artístico e liberto da arte, seguir os seus outros caminhos, e 
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assim também os caminhos da arte – segui-los, segui-los e voltar a segui-los” (CELAN, 

1996, p. 54). Talvez, com suas runas e ruínas. Talvez... no mistério do encontro? 

Talvez, numa tela de Anselm Kiefer, diálogo... os campos, as marcas... A rede de 

runas do outono – para Paul Celan. E assim também os caminhos da arte. Talvez... 

Figura 3 – Des Herbstes Runengespinst – für Paul Celan (2005) 

 

Fonte: http://www.widewalls.ch/ 
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2.7.2 E: sétima leitura: Stretto 

 
STRETTO 
 
* 
Trazidos para o  
campo  
com a marca que não engana: 
 
Grama, escrita-espalhada. As pedras, brancas, 
com as sombras dos talos: 
Não leia mais - vê! 
Não veja mais - vai! 
 
Vá, tua hora 
não tem irmãs, estás - 
estás em casa. Uma roda, lentamente, 
rola para fora de si mesma, os raios 
escalam, 
escalam por campo enegrecido, a noite 
não precisa de estrelas, em lugar algum  
perguntam por ti. 
 
                                                  Em lugar algum  
                                                                          perguntam por ti - 
 
O local em que estavam, ele tem  
um nome - tem 
nenhum. Não estavam lá. Algo 
havia entre eles. Não  
olham através. 
 
Não olhavam, não, 
falavam de  
palavras. Ninguém 
despertou, o 
sono  
veio sobre eles. 
 
*  
                         Veio, veio. Em lugar algum  
                                                                  perguntam - 
 
Sou eu, eu,  
estava entre vocês, estava 
aberto, estava 
audível, fiz sinal, sua respiração 
obedeceu, sou  
eu ainda, vocês 
estão dormindo. 
 
* 
                                                  Sou eu ainda - 
 
Anos. 
Anos, anos, um dedo 
tateia de cima a baixo, tateia 
ao redor: 
pontos de sutura, palpáveis, aqui 
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se abre demais, lá 
voltou a fechar-se - quem  
o cobriu? 
 
* 
 
                                                  Cobriu-o   
                                                              - quem? 
 
Veio, veio.  
Veio uma palavra, veio, 
veio pela noite, 
queria brilhar, queria br4ilhar. 
 
Cinzas. 
Cinzas, cinzas. 
Noite. 
Noite-e-noite. Vai 
para o olho, para o úmido. 
 
                                                 Vai 
                                                        para o olho,  
                                                                           para o úmido. - 
 
Furacões. 
Furacões, desde sempre,  
turbilhão de partículas, o outro, 
tu 
bem sabes, nós  
lemos no livro, era  
opinião. 
 
Era, era 
opinião. Como 
nos tocamos  
- tocamos, com 
essas  
mãos? 
 
Também estava escrito que. 
Onde? Nós 
fizemos silêncio sobre isso, 
silêncio de morte, grande,  
um 
silêncio 
verde, uma sépala, nela 
suspenso um pensamento de vegetal - 
 
verde, sim. 
suspenso, sim, 
sob malicioso 
céu. 
 
Nela, sim, 
de vegetal. 
 
Sim. 
Furacões, tur- 
bilhão de partículas, sobrou 
tempo, sobrou, 
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para tentar com a pedra - era 
hospitaleira, não 
cortava a palavra. Como 
estávamos bem:  
 
Granulosos, 
granulosos e fibrosos. Hasteados, 
densos; 
cacheados e irradiantes; nevríticos,  
espalmados; soltos, rami- 
ficados -: ela, isto  
não cortava a palavra, isto 
falava, 
falava com prazer a olhos secos, antes de fechá-los. 
 
Falava, falava. 
Era, era. 
 
Nós 
não desistimos, estávamos 
no meio, um 
monte de poros, e 
ele veio. 
 
Veio até nós, veio 
através, remendava  
invisível, remendava 
a última membrana, 
e 
o mundo, um cristal em mil 
irrompeu, irrompeu. 
 
* 
                                                  Irrompeu, irrompeu. 
                                                                        Então - 
noites, decompostas. Círculos, 
verdes ou azuis, vermelhos 
quadrados: o  
mundo insere o seu mais íntimo 
no jogo com as novas  
horas. - Círculos 
vermelhos ou pretos, claros 
quadrados nenhuma 
sombra voadora, 
nenhuma 
prancheta, nenhuma  
alma de fumaça sobe e acompanha.  
 
* 
                                                  Sobe e 
                                                             acompanha - 
 
No abrigo da coruja,  
na petrificada lepra,  
em 
nossas mãos escapulidas, no  
mais recente repúdio, 
sobre a  
barreira de balas junto  
ao muro em ruínas: 
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visível, de 
novo: os 
sulcos os 
 
coros, outrora, os 
salmos. Ho, ho- 
sana. 
 
Mas  
ainda há templos. Uma 
estrela  
ainda tem luz. 
Nada,  
nada está perdido. 
Ho- 
sana. 
No abrigo da coruja, aqui, 
as conversas, cinza-dia, 
das marcas d´água subterrânea. 
 
                                                  (- cinza-dia, 
                                                                   das  
                                                                        marcas d´água subterrânea - 
 
Trazidos  
para o campo  
com  
a marca  
que não engana: 
 
grama, 
grama,  
escrita-espalhada.) 117 

                                                           
117 ENGFÜHRUNG * Verbracht ins/ Gelände/ mit der untrüglichen Spur:// Gras, 
auseinandergeschrieben. Die Steine, weiß,/ mit den Schatten der Halme:/ Lies nicht mehr – schau!// 
Geh, deine Stunde/ hat keine Schwestern, /du bist –/ bist zuhause. Ein Rad, langsam,/ rollt aus sich 
selber, die Speichen/ klettern,/ klettern auf schwärzlichem Feld, die Nacht/ braucht keine Sterne, 
nirgends/ fragt es nach dir.// *//                                                           Nirgends/ fragt es nach dir –// Der 
Ort, wo sie lagen, er hat/ einen Namen – er hat/ keinen. Sie lagen nicht dort./ Etwas/ lag zwischen ihnen. 
Sie/ sahn nicht hindurch.// Sahn nicht, nein, redeten von/ Worten. Keines/ erwachte, der/ Schlaf/ kam 
über sie.// *// Kam, kam. Nirgends/ fragt es –// Ich bins, ich,/ ich lag zwischen euch, ich war/ offen, war/ 
hörbar, ich tickte euch zu, euer Atem/ gehorchte, ich/ bin es noch immer, ihr/ schlaft ja.// *//                                                             
Bin es noch immer –// Jahre./ Jahre, Jahre, ein Finger/ tastet hinab und hinan, tastet/ umher:/ 
Nahtstellen, fühlbar, hier./ klafft es weit auseinander, hier./ wuchs es wieder zusammen – wer/ deckte 
es zu?// *//                                                     Deckte es/ zu – wer?// Kam, kam./ Kam ein Wort, kam,/ 
kam durch die Nacht, wollt leuchten, wollt leuchten.//  
Asche./ Asche, Asche./ Nacht./ Nacht-und-Nacht. – Zum/ Aug geh, zum feuchten.// *// Zum/                                                        
Aug geh,/ zum feuchten –// Orkane./ Orkane, von je,/ Partikelgestöber, das andre,/ du/ weißts ja, wir/ 
lasens im Buche, war/ Meinung.// War, war/ Meinung. Wie/ faßten wir uns/ an – an mit/ diesen/ 
Händen?// Es stand auch geschrieben, daß./ Wo? Wir/ taten ein Schweigen darüber,/ giftgestillt, groß,/ 
ein/ grünes/ Schweigen, ein Kelchblatt, es/ hing ein Gedanke an Pflanzliches dran –// grün, ja/ hing, ja/ 
unter hämischem/ Himmel.// An, ja,/ 
Pflanzliches.// Ja./ Orkane, Par-/ tikelgestöber, es blieb/ Zeit, blieb,/ es beim Stein zu versuchen – er/ 
war gastlich, er/ fiel nicht ins Wort. Wie/ gut wir es hatten:// Körnig,/ körnig und faserig. Stengelig,/ dicht;/ 
traubig und strahlig; nierig,/ plattig und/ klumpig; locker, ver-/ ästelt –: er, es/ fiel nicht ins Wort, es/ 
sprach,/ sprach gerne zu trockenen Augen, eh es sie schloß.// Sprach, sprach./ War, war./ Wir/ ließen 
nicht locker, standen/ inmitten, ein /Porenbau, und/ es kam./ Kam auf uns zu, kam/ hindurch, flickte/ 
unsichtbar, flickte/ an der letzten Membran,/ und/ die Welt, ein Tausendkristall,/ schoß an, schoß an.// 
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(CELAN, 1999, pp. 73-85) 

 

“Encontro qualquer coisa – como a linguagem – de imaterial, mas terreno, planetário, de 

forma circular, que regressa a si mesma depois de passar por ambos os polos e – coisa 

divertida! – cruzar os trópicos: encontro um Meridiano”. (CELAN, 1996, p. 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*// Schoß an, schoß an./                                                                                 Dann –// Nächte, entmischt. 
Kreise,/ grün oder blau, rote/ Quadrate: die/ Welt setzt ihr Innerstes ein/ im Spiel mit den neuen/ 
Stunden. – Kreise,/ rot oder schwarz, helle/ Quadrate, kein/ Flugschatten, kein/ Meßtisch, keine 
Rauchseele steigt und spielt mit.// *// Steigt und/ spielt mit -// In der Eulenflucht, beim/ versteinerten 
Aussatz, 
Bei/ unsern geflohenen Händen, in/ der jüngsten Verwerfung,/ überm/ Kugelfang an/ der verschütteten 
Mauer: 
sichtbar, aufs/ neue: die/ Rillen, die// Chöre, damals, die/ Psalmen. Ho, ho-/ sianna.// Also/ stehen noch 
Tempel./ Ein/ Stern/ hat wohl noch Licht./ Nichts,/ nichts ist verloren.// Ho-/ sianna.// In der Eulenflucht, 
hier,/die Gespräche, taggrau,/ der Grundwasserspuren.// *// (– – taggrau,/ der/                                                                     
Grundwasserspuren –// Verbracht/ ins Gelände/ mit/ der untrüglichen/ Spur:// Gras./ Gras,/ 
auseinandergeschrieben.). Poema do livro Sprachgitter (1959), traduzido no português brasileiro, na 
edição de que me sirvo para citá-lo, como Prisão da palavra. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Poemas são também presentes – presentes aos atentos.  

Presentes que levam consigo um destino. 

 

Paul Celan 
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Gostaria de iniciar a conclusão – e assim terminá-la – com a clássica fala de Bartleby: 

prefiro não fazer (MELVILLE, 2009, p. 17)118. Afinal, a última leitura termina com uma 

das passagens finais de O Meridiano, em que aquele que caminha, isto é, aquele que 

fala e dis-cursa no curso circular e singular das palavras, percebe que encontra 

qualquer coisa – como a linguagem –... de forma circular, que regressa a si mesma; 

encontra aquilo que já havia partido consigo – e que é motivo por que parte –, aquilo 

que com ele caminhava desde o início, sendo a um só tempo o mesmo e diferido. 

Assim, aquele momento de encerramento da sétima e última leitura já teria trazido 

uma forma de acabamento, ainda que, como no próprio O Meridiano, um acabamento 

inacabado, tão caro à escrita que eu quis fazer nascer aqui – assim também porque 

tão caro à escrita de Celan.  

Esse não fazer que anuncio e que acabo por fazer119 – portanto, um não fazer que se 

faz em adiamento e que, assim, acaba por literalizá-lo, fazendo-o: um não fazer 

produtivo no paradoxo da sua enunciação, pois, um não fazer na precariedade de sua 

sustentação –; esse não fazer que anuncio e que acabo por fazer pode guardar, assim, 

talvez, a abertura para todo o fazer. Um aceno, um aperto de mãos. A escrita de uma 

leitura. Um poema. Tudo e nada. Outra vez: estou a chegar ao fim – estou de novo no 

princípio.  

Isso quer dizer que o fazer que cada não fazer guarda está aí para, de alguma forma, 

instabilizar um fazer que se queira estável e derradeiro, que se queira a forma de 

fazer. Dessa maneira, portanto, não fazer desmobiliza um fazer que resida 

confortavelmente numa indicação tal qual esta, por exemplo: como fazer a leitura; ou 

em qualquer outra instrução em que o fazer se apresente autoritário e por demais 

imperioso. Celan já estava atento ao perigo desse tipo de fazer quando escreveu a 

Hans Bender, em 1960, por razão do convite para participação em uma antologia: “Há 

anos pude, por algum tempo, ver e, mais tarde, a certa distância, observar com 

                                                           
118 A expressão prefiro não, embora indicada como tendo aparecido na página 17 (primeira aparição), 
é repetida mais de 20 vezes por Bartleby ao longo do texto de Melville. 
119 A decisão entre fazer ou não fazer – que aqui, na escrita deste trabalho, mais especificamente, se 
trata de fazer e não fazer – também foi fruto de exploração para João Cabral de Melo Neto no poema 
O Artista Inconfessável, que trago a esta nota por animar ainda mais a questão: “Fazer o que seja é 
inútil./ Não fazer nada é inútil./ Mas entre fazer e não fazer/ mais vale o inútil do fazer./ Mas não, fazer 
para esquecer/ que é inútil: nunca o esquecer./ Mas fazer o inútil sabendo/ que ele é inútil e que seu 
sentido/ não será sequer pressentido,/ fazer: porque ele é mais difícil/ do que não fazer, e dificil-/ mente 
se poderá dizer/ com mais desdém, ou então dizer/ mais direto ao leitor Ninguém/ que o feito o foi para 
ninguém” (NETO, 1994, p. 384). Além do problema do fazer, João Cabral trata neste poema daquele a 
quem se destina o poema: Ninguém e ninguém.  
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precisão como o ‘fazer’ (Machen), através da feitura (Mache), aos poucos se 

transforma em manobra (Machenschaft). Sim, existe também isto, como deve saber. 

E não é por acaso” (CELAN, 1999, p. 166)120.  

Obviamente que, pela necessidade de, apesar de tudo, ter de cumprir com alguns 

ritos e parâmetros estabelecidos previamente a respeito do gênero tese, a fala inicial 

– que eu queria final – de Bartleby soa como uma provocação; como a provocação 

que é121. No entanto, não se trata de uma provocação gratuita. Primeiro porque 

suscita, já de início, a discussão sobre todo o modus operandi da tese, especialmente 

sobre o modus operandi das leituras dos poemas de Celan, mas também sobre o 

modo de coligir os vários caminhos que o discurso O Meridiano abre. Um modo a todo 

tempo modificável, um modo que pode ser sempre remoldado no embate com a obra, 

mas, sobretudo, que se anuncia na renúncia de entender-se como definitivo. Seria 

antes, nesse sentido, um modus vivendi: que, como toda vida, é imprevisível, 

impalpável e até mesmo improvável. Em segundo lugar porque essa provocação – 

prefiro não fazer –, que se apresenta metonimicamente nesta conclusão, mas que 

margeia toda a escrita da tese, é uma provocação a todos os outros modos de escrita 

sobre alguma coisa (de arte, de poesia) que se querem derradeiras, convertendo-se, 

em última análise, em mero comentário ou repositório de impressões.  

Um texto como este – o texto desta tese, como provocação que é em seu sentido mais 

expandido – difere dos demais textos escritos a partir da obra de Celan também por 

sua vontade de provocação (consequentemente, vontade de interrogação, vontade de 

estar à deriva nos caminhos que suas palavras criam). E essa vontade de provocação 

não é senão uma vontade de incitar, de fazer reagir – ou seja, de tirar do lugar, de 

deslocar, de colocar em ato –; assim como também é a própria causa deste estar en 

route criador, cuja origem não se pode claramente traçar, mas que se percebe estar 

                                                           
120 Por se tratar de um jogo de palavras em alemão, impossível de ser replicado em toda sua 
complexidade na tradução, trago também as soluções de outra versão em português: “Há anos atrás 
pude, por algum tempo, ver e, mais tarde, a partir de uma certa distância, observar atentamente como 
o ‘fazer’ se vai transformando, através da factura, em contra-facção. Sim, isto também existe, como 
deve saber... Não acontece por acaso” (CELAN, 1996, p. 67). Há, ainda, uma nota explicativa do 
tradutor, em que ele diz tentar manter o jogo de palavras da seguinte forma: “a machen (o acto) / die 
Mache (o processo e o resultado) / Machenschaft (o fazer intriga, trama, manobra) corresponde ‘fazer’/ 
‘factura’/ ‘contra-facção’” (CELAN, 1996, p. 67). 
121 Pois: se lidamos com arte, de maneira geral, se lidamos com o poema, especificamente, devemos 
aprender com ele a pensar de maneira diversa daquela das ciências mais, por assim dizer, prontamente 
empíricas, que visam uma finalidade muito específica ou previamente buscada. Devemos aprender, 
talvez, a pensar mais artisticamente.  
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ali – onde? – na obra de Celan. Assemelha-se, no entato, pelo risco, se assim puder 

ser, mas também pela liberdade, especialmente ao texto O Último a Falar, de Maurice 

Blanchot, que toma a obra de Celan como interlocutora sem pretender exercer 

domínio sobre ela. Aproxima-se e afasta-se de muitas outras experiências de escrita, 

sem dúvidas, conquanto esforce-se e procure manter a singularidade de sua 

apresentação a todo tempo. Singularidade exigida e fundada pelo encontro.  

Sobre o viés provocativo, aliás, da tese – e da renúncia ao fazer trazida no início desta 

conclusão –, lembro especialmente de R. W. Emerson, poeta e ensaísta que um dia 

escreveu as seguintes palavras: “Não é instrução, para falar a verdade, mas 

provocação que posso receber de outra alma” (EMERSON, 1983, p. 79, tradução 

minha). Uma provocação metodológica e hermenêutica, é claro, se pensamos na 

pretensão daquele que se contenta com a interpretação e com a decifração, com a 

determinação última daquilo que quer fazer vigorar em seu discurso a respeito de uma 

obra, esquecendo-se que a escrita já é sobredeterminada122 por tantas outras escritas 

e leituras – esquecendo-se... e, assim, à maneira de Aristóteles  (e longuíssima 

linhagem), passando a circunscrever a poesia a determinado conjunto de parâmetros 

e formulações.  

Pelo contrário, ao longo da tese quis evidenciar a prevalência e a primazia das obras 

de Celan sobre o que quer que seja que possamos – eu e tu – escrever sobre ela. 

Isso, decerto, porque não quis, em última análise, deter qualquer compreensão 

satisfatória ou adequada a respeito daquilo sobre o qual me debrucei; não procurei 

assimilar e tornar aquilo que foi depreendido como uma evidência prontamente 

comunicável, senão apenas fazer soar – deixar falar –, na escrita das leituras, o 

enigma que reside na linguagem, o enigma que reside e que resiste na escrita de 

Celan. Dessa maneira, fico com as palavras de Adorno, mais uma vez, acerca do 

modo como nos acercamos da arte: 

A linguagem, tal como a descreve pré-filosoficamente a experiência estética, 
diz com razão que alguém percebe alguma coisa de arte, mas não que 
compreende a arte. O conhecimento especializado é ao mesmo tempo 
compreensão adequada da arte e incompreensão obtusa do enigma, neutra 
em relação ao que está oculto. Quem se contenta com compreender algo na 

                                                           
122 Essa questão não é recente. Rousseau já havia lidado com ela no séc. XVIII, conforme podemos ler 
no seguinte trecho: “Mas quem sou eu? Que direito tenho de julgar as coisas e o que determina meus 
julgamentos? Se me são impostos pelas impressões que recebo, é inútil gastar minha energia nesse 
questionamento, porque ocorrerão ou não por conta própria, sem qualquer esforço de minha parte para 
controlá-los” (ROUSSEAU apud DE MAN, p. 258, 1996). 
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arte transforma-a em evidência, o que ela de modo algum é. Se alguém 
procura aproximar-se de um arco-íris, ele esvanece-se. (ADORNO, 1993, p. 
142) 

Nesse sentido, ainda, no sentido da provocação, duas das treze teses de Walter 

Benjamin, em A técnica do crítico em treze teses, dizem muito respeito aos 

movimentos que tentei empreender ao longo do percurso de escrita-leitura da obra de 

Celan. Nessas duas teses, Benjamin sentencia: “O crítico não tem nada que ver com 

o intérprete de épocas artísticas passadas” e “A crítica tem de falar na língua dos 

artistas” (BENJAMIN, 2011, p. 30). A partir dessas duas teses, enfim, tanto o lugar da 

escrita-leitura crítica deixa de ter a ver com qualquer ambiente hermenêutico – 

também é dizer: finalístico –, quanto a própria escrita-leitura crítica passa a se 

desenvolver de maneira mais próxima à linguagem da arte, passa a ser gestada nessa 

linguagem; passa, portanto, também ela a buscar o diálogo, buscar o outro. Seu 

destino, portanto, se apresenta: não parar de se destinar a outras leituras, a outras 

escritas.  

Se a palavra arte123 significa, enfim, fazer124 – que é o que, portanto, faço: o que faço 

ainda quando não faço, o que faço também ao não fazer –, e se fazer significa 

escolher, então se torna necessário chegar à conclusão mais óbvia admissível: arte 

significa escolha. E essa escolha, como não poderia deixar de ser, se deu à propósito 

da presença dos poemas. Foi uma escolha deliberada legar às leituras a premissa de 

deixar falar. Deixar falar o tu a que o poema visa, deixá-lo falar em liberdade. Dessa 

maneira, a minha escrita, a escrita da minha leitura, se encaminhou por meio de 

pequenas intervenções e interações com outras escritas e leituras. Deixar falar, enfim: 

também o eu e o tu que falam no texto, que exigem para si a fala, que falam um do 

outro, que falam um para o outro e ainda para um outro, para mim e para ti, para nós, 

entre eles, entre nós. 

A metodologia aqui, consequentemente a escrita e a leitura dos textos, as idas e a 

voltas, as remissões e derivas etc., tudo isso foi fundado, de alguma maneira, numa 

atividade muito simples e cotidiana: o ato de andar. Na verdade, uma escrita análoga 

                                                           
123 Arte esta de que temos que nos libertar para que então possamos seguir também o seu caminho: 
“Ampliar a arte? Não. Entra antes com a arte no que em ti próprio há de mais acanhado. E liberta-te.” 
(CELAN, 1996, p. 59). 
124 Em Celan, uma vez mais e sempre: “ Ofício – é coisa das mãos. E estas mãos, por outro lado, só 
pertencem a um indivíduo, isto é, a um único ser mortal que com a sua voz e o seu silêncio busca um 
caminho. Só mãos verdadeiras escrevem poemas verdadeiros. Não vejo nenhuma diferença de 
princípio entre um aperto de mão e um poema” (CELAN, 1996, p. 66) 
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a esse ato. Especialmente, de andar com as obras; e nessa caminhada ampliar a 

capacidade de escuta, assim também a capacidade de escrita. A par e passo, um 

passo de cada vez. Na mesma simplicidade, cito o que segue: “ao andar não se está 

indo ao encontro de si próprio, como se a questão fosse se reencontrar”, (GROS, 

2010, p. 14) senão ao encontro do outro, ao encontro daquilo que se desconhece. “Ao 

andar, escapa-se à própria ideia de identidade, à tentação de ser alguém” (GROS, 

2010, p. 14); e passa, então, a ser algo que ainda não é, mas que está por vir. Um ser 

a caminho, que se sabe sempre diferente daquilo que pensa ser. Afinal, “a derradeira 

liberdade do caminhante é mais rara” (GROS, 2010, p. 15). 

João Barrento, tradutor português de grande parte dos trabalhos de Celan, também 

buscando entender que tipo de escrita seria a escrita que se acercaria das obras de 

Celan, lança uma pergunta contundente no início do seu prefácio à antologia Sete 

Rosas Mais Tarde: “Que voz crítica pode sobreviver ao convívio aturado com esta 

poesia?” (BARRENTO, 1996, p. XXIX). Uma voz crítica, decerto, que não se queira 

discurso sobre, que não se queira incorruptível; uma voz que se entenda também 

ruína e corrupção, sim, uma voz que carregue o talvez tão caro a Celan, a própria 

corrosão do contato com outras palavras, sua deriva indomável, incalculável, 

imprevisível. Uma voz crítica, enfim, que entenda que deve permanecer em crise, uma 

vez que aquilo com que se confronta a coloca em crise. Sem possibilidade de 

pacificação. Assim Barrento aventa responder: “Não há discurso que resista à 

corrosão e à depuração de todos os discursos de uma obra como esta, em quinze 

anos e dez livros, foi operando, até aquele dia (20 ou 21 de abril de 1970) em que 

pronunciou o grande Sim e desceu às águas lustrais do Sena” (BARRENTO, 1996, p. 

XXIX). 

É por isso que, a essa altura, depois de tudo por que passamos, eu possa dizer que 

a metodologia aqui pensada quis afirmar que não há possibilidade – segundo o 

problema que a própria escrita sobre, com, a partir de poemas elabora – de admitir 

uma metodologia geral – ou seja: um esquema metodológico, uma fôrma como a priori 

para apreensões. Assim é porque a tentativa de elaborar um problema artístico-

literário para compreender as obras de Paul Celan, segundo a hipótese de que se 

relacionam de maneira produtiva, dialógica, intensa sob o questionamento das 

próprias noções de escrita e leitura – a partir da escrita e da leitura dos poemas 

prontamente – é também um elemento de metodologia.  
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Dessa forma, procurei, de alguma maneira, mostrar que enquanto não se escutar o 

que as obras têm a dizer – enquanto não se deixar com que as obras digam –, íntima 

e consequentemente, o discurso que se faz sobre elas estará afirmando apenas o seu 

conteúdo, sem determinar a artisticidade de que comungam, a abertura artística que 

sustentam, os caminhos pelos quais se encaminham. Logo, a questão metodológica 

da escolha se manifestou como princípio do método. Como tal, foram as obras de Paul 

Celan, a partir de seus próprios preceitos e indicativos, que arrojaram luz de si sobre 

o que eu poderia escrever sobre elas; não o contrário. 

Busquei, com a escrita da leitura dos poemas de Celan – escrita-leitura: uma relação 

– o encontro com aquilo que não se pode prever ou acomodar; busquei o encontro 

como acontecimento125, como o mistério que é, como a necessidade de se lançar na 

direção do desconhecido, de seguir a caminho. Estou a chegar ao fim – estou de novo 

no princípio. Busquei, com a escrita da leitura dos poemas de Celan, um Outro, 

Ninguém; busquei o meu destino: um Meridiano entre infinitos meridianos possíveis.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Em posfácio à Arte Poética de Paul Celan, João Barrento pensa a noção de “acontecimento” a partir 
da exploração do termo alemão Ereignis. Assim, ele explica: “o termo alemão Ereignis contém o sentido 
de um acontecer próprio (eigen), singular e concreto, visível (...); e nele está também, no prefixo, a ideia 
de força súbita que irrompe, uma quase revelação de algo que vem de uma origem” (BARRENTO, 
1996, p. 81). O encontro com o Outro, portanto, essa relação tão buscada, acontece como algo puro, 
incontornável e necessário, por isso, então, como um acontecer próprio, singular e concreto, visível. 
Esse foi o encontro que busquei fazer acontecer, esse foi o encontro que busquei ao falar com os 
poemas de Celan. Um encontro que é também uma escuta; portanto, diálogo. Uma leitura que é 
também uma escrita; portanto, caminho. Escuta e escrita, atenção completa ao Outro – que se 
desconhece –, entendendo-o não como destinatário, “mas como motor de uma escrita que, não se lhe 
dirigindo, o contém” (BARRENTO, 1996, p. 81). Com Celan, outra vez e sempre, o Outro que o poema 
busca encontrar não é ninguém senão Ninguém, qualquer um, tu, enfim, que pode ser também eu. Em 
seus versos: “Oh alguém, oh nenhum, oh ninguém, oh tu:/ Para onde foi, se não há lugar algum?/ Oh, 
tu escavas e eu cavo, e eu me escavo rumo a ti” (CELAN, 1999, p. 89); “Louvado sejas, Ninguém./ Por 
ti queremos/ florescer. Ao teu/ encontro” (CELAN, 1999, p. 95); “Para-ninguém-e-nada-estar./ 
Irreconhecido,/ para ti/ somente” (CELAN, 1999, p. 111). 
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